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nan münderecatmdan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

• 
.. 

Cü.mhuriyetiıı ve Ciimhuriyet eaerinin bekçisi, ıabahlan çıkar ıiyasS gazetedir 

Leh kabinesi 

Paris 16 ( ö.R) - Polonya kabinesi 
Anjer ıehrinde, Başvekil general Sigors
kinin riyaseti altında toplanmıştır. 

·--------' Yeni Asır Matbaasında basılmıştır . 

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

Sovyetlerin Fin ordusunu bozmak 
teşebbüsleri tamamen akim kaldı 

Alman Yalanı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rus taarruzu 
Bütün 
men 

---..,...---

Sivasta 
Halkın sevgi ve 
saygı tezahürleri 
ile karşılandı 

ı1 Sh·as, 16 (Hususi) - Milli Şef İnö-
nü Eoincandan buraya teşrif bu-

l 
yurmu~lar ve biiyiik tezahüratla J 
karşılanmı~fardır. 
Erzincan, lG (Hususi) - Dün saat 

j 13 te sehrimizi şcreficn'11ren l\lilli 

Cıva1·ında şiddetli ıımhal'ebeler o1<ın Petsamo se1ıri ı 
Şef Jıiiküınet konağım, ~rdu niiiiet-

•·· SONU 3 iincü SAlllFEDE ••• -- - --

Ellerinde 
Kundak --·--Yakılacak, 
tutuşturulacak yer 
aramaktadırlar ••• 

-*-
ŞEVKET BİLGİN 

< Finlandiyada yarınki Avrupa
nın çehresi işleniyor.~ 

Bir Isviçre gazetesi, bu kanaati 
ifade eden bir yazısında, karilerini 
bitaraflık mevzuları üzerinde boş 
hayalJere düşmekten sakınrnağa da
vet ederken harbin korkunç karan
hklari nihayet bütün ağırlığile dün
ya milletleri üzerine çökmeğe baş-
ladığını bildiriyordu. · 

- -

"Fon Spee,, Ne yapacak? .. 
lngiliz Fransız filosu onu bekliyor 

Alman filosu da yardıma mı geliyor? 
--*--

İngiltere, Pan Amerilıan 
lıongresi emni-.yet nıın· 
ıt~Jıasuıı ke.~uı 
eem2 eğinden Alman 
z!r9dıJi!1!ıın .... l!ibeti çolı 
fec~ ol caN!t?iıe ••• 

"Türkiye, hiç bir tazyilta boyun eğmemek 
azmindedir. Bununla beraber komşuları ile 

iyi münasebetler muhafaza etmek 
azmi de ayni derecede kuvvetlidir,, 

Paris, 16 (Ö.R) - Finletin cesurane 
mukavemeti Rusları şimalde ~engelle- ı--u----d--------
mekle Almanlann biitün hesaplarını su- r 
ya diişürmüş, fakat Alman propaganda· y u m a 
ısına ~·eni bir takım yalanlar icadı için 
fırsat vermiştir. Almanlar şimdi İngil- be h b 
tere. Fransa ,.e Türkiyenin gfıya müş- ır a er 
tercken Sovyet Rusya aleyhinde bir ta- 1 
arruz hazır)adıklannı iddia ediyorlar. 

Bu gi.ilünç \'C baştan başa uydurma 
olan iddiaya göre : Türk - İran hudut
larından Sovyet Rusyaya karşı ordular 
harekete geçecek, bu sırada Arnavutluk 
hudutlannda toplanan kuvvetler de Ar
navutlukta İtalyanlara taarruz edecek
lermiş(!) .. 

Bu haberin saçınalığıru ve nıanaSlzlı
ğım ispata c;alışnıak bile lüzumsuzdur ... 
Fransa ve İngiltercnin İtalya aleyhinde 
Balkanlarda hiç bir emeli yoktur. Tür
kiyeyc gelince. bir müddetten beri Al
man__J!ropaıandasının ürkütme. ncsri~·a
lmdan başka bir şey olmıyan bu tama
mile uydurma hnberi ha~·ret n nefret
le karşılamı~tır. 

Gerci Türkiye, tiç taraflı pakt çerçi
vesi dahilinde, İngiltet"e ve Fransaya sı-

- SONU 3 trncn SAHİFEDE -
• "'W. 

Cep1ıede piyade ile uııık nmha.rcbesi 

Bir ALnan gazetecisinin Sov
yetlere karşı bir milyonluk müt· 
tefik ordu hazırlamakta olduğu 
haberi yalandlr. 

--~--

Berlin ,16 (Ö.R ) - Nasyoual Cay
tung, Türk - İngiliz - Fransız ;·ar
dımlaşma paktının gizli bir maddesi 
mut>ibince Fransız knmandası altın
da bir ordu tcskil edileceğini, b~ or
dunun 400 hin Fransız, 80 bin İngiliz 
ye 500 bin Tiirk askerinden ibaret 
olduğunu biillirnıcktedir. 
YENİ ASIR - Yukanki haberi 

Ankara radyosunda bildiren Anado- ı 
hı Ajansı hunun tamaıniyle tasni 
edilmiş bir yalan olduğunu not ola-ı 
rak bildimıcktedir. 

Filhakika, Polonyanın istilasını 
tacil eden Sovyet - Alman ittifakı
nın Avrupayı kendi aralarında nü
fuz mıntakalarına ayıran bir anlaş
madan başka bir şey olmadığı anla
tıldıktan sonra, bütün bitaraf mem
)eketlerde harbin doğurduğu endise 
havası daha şiddetle esmeğe başl~
mıştır. Böylece bugünkü harbin ha
kiki çehresi, dünya için düşünülen 
tehlükelerin hakiki mahiyeti gözler
de silik bir kroki olmaktan çıkmış, 
asıl fecaati ve dehşetile belirmiştir. 
Bu dakikada bir çok küçük mil1et
lerin Finlandiya harp meydanların
da, aynı zamanda kendi varlıkları, 
k endi talileri mevzuubahs oluyor
muş gibi derin bir hassasiyet ve he
yecan duymalarına hayret edilemez. 

lngiliz B .şve • • 
l 1 cephede 

Bu heyecanda, realiteler müvace
lıesinde aldanmak istemiyen bir şuur 
ifadesi bulmak kabildir. lstila sınır
ları genişledikce tereddütler dağıl
makta, karanlıklara t edricen nüfuz 
etmen;n verdiği bir alışkanlıkla gizli 
tertipler, şüpheli maksadlar daha 
kolaylıkla teşhis edilmektedir. Bu 
noktada dünya vicdanının sarih bir 
kanaate vardığından şüphe edile
mez. 

Garp cephesinde bir yıldırım har
bile Fransa ve lngiltereyi sulha mec
bur etmenin imkansızlığından dolayı 
günden güne artan hiddet ve endi
şelerini gizlemeğe muktedir olamı
yan Nazi şeflerinin şimdi harbin 
sınırlarını kabil olduğu kadar geniş
leterek yeni felaket sahaları varat
mak suretile Nazi rejiminin çöküntü
sünden evvel dünyayı ateşe vermeyi 
tercih ettikleri muhakkaktır: 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -,,._ __ 

Feci ı·aziyette kalan Fon Spee - SONU 6 INCJ SAHİFEDE -

ltalyan siyaseti 
Ciano bu siyasetin izah 

ve tarihçesini yaptı 
Roa 16 (AA) - Façyolar ve Kor-

porasyonlar meclisinde D" · h''k'' uçenm, u u· 
met erkanının ve tribünleri dolduran mu
azzam bir halk kütlesinin muvacehesin· 
de Hariciye nazın Kont Ciano tam saat 
9 da beklenilen nutkunu irat etmeğe 
başlamıştır. 

Mumaileyh demiştir ki: 
Mussolininin iddialarının doğruluğunu 

vesaik ile isbat etmek gibi artık bilüzum 

olan bir sebepten dolay'ı değil, belki fa
şist siyasetinin basireti hakkında h er ke· 
sin hatırasını tazelemek maksadiyle Fa· 
şist tarihine (Uruc) nutku namı altında 
geçmiş olan ve 1 92 7 Mayısında irad 
edilmiş bulunan bir nutukla Düçenin yi
ne bu salonda 19 35 senesi ile 1940 se
nesi arasında Avrupa tarihinin tekatü 
noktasında bulunacağımızı söylemiş ol-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

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

B. Çemberlayn ilk defa olarak şem
siyesizdi ve en ileri hatları teftiş etti 

Paris 16 (Ö.R) - Ingiliz bll§vekili B. 
Çemberlayn bir yolcu tayyaresile garp 
cephesine gelmiştir. Başvekilin tayyare
sine bir lngüiz hava filosu refakat et
mekte idi. Çemberlayn mütebessim bir 
çehre ile tayyareden çıkmış, Ingiliz ve 
Fransız zabitleri tarafından selfımlan
dıktan sonra müttefik ordular umumi 
karargahını ziyaret etmiştir. 

Thtiyar diplomat siyah renkli bir elbise 
taşıyordu. Ve ilk defa olarak şemsiyesi 
yanında değildi. 

Cephede bir kaç gün devam edecek 
ordular erk~nı ile temaslar yapacak, 
biltün cepheyi gezecektir. 
Fransız başvekili B. Daladiye ile de 

umumt karargahta görüşecektir. 
Londra 166 (ö.R) - Garp cephesinde 

lngiliz başvekili Çemberlayn bugün in-

- * giliz sefer kuvvetlerini, Subay ve nefer-
lerin günlük hayat ve faaliyetlerini ya
kından tetkik etmiştir. Çemberlayn, 
Blok Havzları, tank manialarıru ve ta
rassut kulelerini Ingiliz ordusu baş ku
mandanı general Gort refakatinde olarak 
tetkik ve teft~ etmiştir. 

Londra 16 (Ö.R} - Ingiliz hava kuv
veleri mareşalı, Fransadaki İngiliz bom
bardıman ve avcı tayyarelerini teftişden 
dönmüştür. 

Londra 16 (ö.R) - Avusturalya baş
vekili, Avusturalyanın imparatorluk ha
va planı için 50 milyon sterlin lirası sarf 
ı.--------

C. H. P. 
............... mı;ıı .. 

etmek surctile 26 bin talim görmüş pi
lot, makinist ve rasıd havacı yetiştire
ceğini söylemiştir. 

Moskova 16 (Ö.R) - Sovyet gazetele
rine göre Salmi Jeı·viden maada Kızıl
lar nikel madenlerinin merkezi olaıı 
Kolojiki ka~basını da işgal etmişlerdir. 
Sovyet kıtaları Fin - Norveç hududuna 
yaklaşmaktadır. 

Londra 16 (ö.R) - Ingiliz hükümeti
nin Finlandiyaya göndermeğe karar 
verdiği €0000 gaz maskesi ve tayyareler 
yola çıkarılmıştır. 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

iz mir merkez kaza 
• o gr Si 

C.H.P. Kazn kongresi dün akşam snat 
19 da Halkevj salonlnnnda toplanmış
tır, içtimada vilayetimiz parti müfettişi 
latanbul mebusu bay Calip Bahtiyar, lz
m!r mebusu bay Mehmet Aldemir. vali. 
belediye reisi, bütün devair rüesası ve 
partililer ha:r:ır bulunmuşlardır. 

kaza idare heyeti ıeisi bay Tahir ta-

n 
tnn 79 unun hnzır bul nduğu te b't edıl
d ktan sonra kongre müzakereye açılmış 
ve işari reyle reisliğe Hüsnü T onak ikinci 
reisliğe Avukat Halıt, katipliklere Ce
mil Kor 'e Kemr.I Bnsartan s çilmi~ler• 
dir. 

Mı.iteakib n bay T } ~ k .. a h tın.n 
ıll k mes i ne ait aporu okumu tur. 



• 

C. H. P. 
lzmir merkez kaza 

kongresi dün toplandı 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE -

Bu esnada partinin banisi ve Ebedt 
Oefi Atatürkün manevi huzurlarında 3 
dakika sükut takarrür etmit ve derin bir 
sükunet içinde 3 dakilta ayakta durul
muştur. 

Partinin deği~mez oefi ismet lnönüne 
partililerin tazim ve bağlılıklarının ibla
iı vazifesi kongre baıkanlığına alk1Jlar 
arasında tevdi edilmiıtir. 

Kaza idare heyetinin raporunda ya
pılan soeyal yardımlar tadat edilmekte 
ve dileklerin imkan dahilindekilerin ye
rine getirildilderi kaydedilmekte ve parti 
teşklatmm mesaisine tqekkiir olunmak
la beraber vilayet idare heyeti reisliğine 
hay Atif inanın aeçilmesindeki isabet te 
bilhassa tebarüz ettirilmektedir. 

Pek uzun olan rapor okunduktan son
ra murahhasların bazıları aöı: alarak ida
re heyetinin me"aisini takdir etmeJde be-

Bir memur 
Röpet aldığı SU'ada 
yakalandı. .. 
Kemerde belediye temizlik hanında 

bir cürmü meşhut hldisesi ohmıştur. 
Belediye temizlik işleri kAtibl Halid oğ
lu B. Kamilin ötedenberi temizlik işle
rinde çal~tınlan ameleden çalışmaları
na müsamaha etmek için para aldığı ve 
son defa temizlik amelesi Mustafa oğlu 
Hakkı RüzgArdan be§ lira rüşvet istedi
ği Hakkı RUzgAr tarafından zabıtaya ih
bar edilmiştir. 

Araştırma memurları seri ve sayılan 
tesbit edilen bir beş liralığı Hakkıya 
vermişlerdir. Hakkı Rüzgar bu parayı 
temizlik işleri kAtibi B. Kamile vermiş, 
Kfunil de parayı cebine koyduğu sırada 
tarassud eden memurlar tarafından cür
mü meşhut halinde yakalanmıştır. -*-

raber yapılması lazım gelen parti vazi
felerinin de daha ehemmiyetle takip 
edilmesi Jizım geldiği hakkında mütalaa 
ve kanaatlerini belirtmişlerdir. 

Bu mütalaalara kaza başkanı bay Ta
hir cevap vermiş ve hakikaten bazı müc
bir sebepler altında ifa edilemiyen vazi
felerin önümüzdeki yıl içinde ehemmiyet
le takibine devam edileceği vaadinde 
bulunmu~tur. 

Müzakere hayli uzadığından kifayet 
takrirleri verilmiş ve kaza raporu büyük 
bir ekseriyetle tasvip olunmuştur. Beş 
dakika istirahatten sonra, ikinci celse 
açılmıı daha evvelce seçaen hesap encü
meninin raporu okunmuştur. 

Nahiyelerden gelen dilek mazbatala
rının vilayet idare heyetine tevdüne ka
rar verilmiş ve eski kaza idare heyeti 
azalan vazifelerinde yeniden intihap su
retiyle ipka edilmişlerdir. 

Jkinici devre 
Lik maçları ba$hyor .. 
Bugün öğleden sonra Alsancak stad

yumunda ikinci devre lik maçlarına baş
lanacaktır .. 

İlk maç Demirspor - Ateş 
İkinci maç Üçok - Yamanlar 
Üçüncü maç Altay - Doğan.~r ta

kımları arasında yapılacaktır. Bu dev
re maçlarına göre takımların puan vazi
yeti şöyledir : 

Üçok 14 puan .. 
Doğanspor 12 puan .. 
Altay 10 puan .. 
Ateş 10 puan .• 
Demirspor 7 puan .. 
Yamanlar 7 puan .. -·-SELÇUK 
Soygununu yapan 

Mubakiın teşkilAtına suçlular yakalandı 
dair kanunun bir Selçuk nahiyesi civarında bir baskın 
maddesi deilştirlliyor hadisesi cereyan ettiğini haber vermiş
ANKARA (Husust) _ Muhnkim teş- tik. Kuşadası jandarması bu soygunu ya-

kilAtına dair olan kanunun ikinci mad- panlardan Halil oğlu Mehmetle arka
desini değiştiren lliyiha meclis ruzna- daşlan bulunan Aksekinin Elmas köyün
mesine alınmıştır. Muaddel madde şu- den Mustafa oğlu İsmaili ve Selçukun 
dur : ~adiye köyünden İbrahimi dağda sak-

İcap eden yerlerde asliye ve sulh sa- }andıkları ye:d: yak~lamı.ş~ır. . 
}Mılyetini hfUz olmak ve ayrı ayrı hukuk . Suçlular. cürumlenn.i • ı~! etmişlcr
ve ceza davalarını rüyet etmek ve JU- dır. İş adlıyeye aksettırilmiştir. 
:r.umunda blı:i diğerine ait vazifeleri gör- BiR BABA VE OCLU 
mek üzere müteaddit hakim bulunduru- Köm ·· rden zehirlendi 
Jacağı gibi yalnu sulh hakimi bulunan 
yerlerde bu hfıkimlere asliye hukuk iş
b rini görmek salahiyeti de verilebilir. 
,u takdirde bu yerlerdeki .sulh Mkim-

1 ri müddeiumuminin huzuriyle görül
mesi icap eden ya~. isim ve kayıt tashi
hi gibi hukuk davalarını onların huzu
ru olmaksızın tetkik ve intaç ederler .. 
Bu suretle verilen kararlar aleyhine 
sulh mahkemelerinin mensup oldukları 
mahkeme mUddeiumumilerl tarafından 
kanun yollanna müracaat edilebilir. 

---~.---

Çanakkalede 
Pasif müdafaa 
tecrübesL
Çanakkalc, 16 (Ö.R) - Dün ~m 

hava tehlikesine karşı pasif korunma tec 
rübe1eri yapıldı. Tecrübe esnasında ışık
lar maskelenmiş, şehir tam bir zulmet 
içinde kalmıştı. Daha evvel neşredilen 
korunma talimatnamesi mucibince vazi
fe alanlar ve halk tam bir mükemmeli
yetle kendilerinden beklenen hizmeti ve 
alakayı göstermişlerdir. 

Keçecilerde Eğri Han kahvesi üstiln
de kömür çarpmasından mütevellit bir 
kaza olmuştur. Eğri han üstünde yatan 
Ahmet oğlu Ali, İsmetpaşa okulunda ta
lebe bulunan oğlu Ahmedin jimnastik 
dersinde incinmis bulunan kolunu odun 
kömürü ile ısıttığı sLrada, iyice yanına
mış olan kömürden ikisi de zehirlenmiş
lerdir. İki kazazede derhal memleket 
hastanesine nakledilerek tedavi altına 
nlınmı.şlardır. -*-Halkevinde 
Bay Nazif inanın 
lıonferansı-
Cümhuriyet Merkez Bankası İzmir 

müdürü bay Nazif İnan dün akşam Hal
kevinde çok faydalı bir konferans ver
miştir .. Konferansta Vali bay Ethem Ay
kut, İzmir mebusu bay Melunet Alde
mir, Banka müdürleri, bir çok avukat
lar ve muallimler ve kalabalik bir din
leyici kitlesi hazır bulunmuştur. 

Hatip konferansın sonunda hararetle 
alkışlanmıştır. ·-------------------· ELHAMRA SİNEMASINDA 

Münir Nurettin konseri 
20 BİRİNCİ KANUN ÇARŞAMBA 

22 BtRlNCJ KANUN CUMA 
Günü akşamları olmak üzere yalnız iki konser ... 
PROGRAMDA : Klasik ve fılim parçalarına yeni Halk türküleriDe ıeniş 

mikyasta yer verilmiştir ... 
YERLERİNİZİ ŞbIDİDE~ ANGAJE EDİNİZ .. 

Arkadaşımın=
Kocasını sevdim L. 2 ,-----Y-a_z_a_n_:===U= .. =-ç-Y_ı_ld-ız-::::-__ _ 

5-
Çocukluk yaşımda hanım hanım otu

racak olursam çocukluğumu hanını ol
duktan sonra mı yapacaktım? 

* Sunanın annesi, evvelden haberi ol
duğu içın, evin orta kat salonunda bizi 
bekliyordu .. 

Suna, annesini görünce uzaktan ma
kamla seslendi. .. 

- Aannnneee! .. 
Annesi de tatlı, şarkı söyler gibi bir 

makamla 

Suna, elimden tutarak koşmağa ba~
ladı .. 

Ben de onunla beraber koşuyordum .. 
Nihayet evin yeşil parmaklıklı bahçe 

kapısından geçtik .. 
Kar gibi beyaz merdivenlerden çıktık. 
Açılan camlı kapının önünde blzi Su

nanın annesi karşıladı .. 
Sunanın annesini ben ilk defa mekte

be Sunayı getirdiği zaman görmll.ş, onun 
hoca hanımla konuşurken ball.nden çok 
kibirli bir kadın olduğuna hUkmetmlt
tim. Bizim mahallede de mahnüdUrl .. 

H 

17 ILKKANUK PAZAR IZJ! TDIA.llR 
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EHiR HABERLERİ 
meydan verilmiyecek 

--------------JllıNW*~------~----------
4 • y 

Çuval buhranından sonra -şimdi ac boş ve 
konservalık teneke buhranı başgöstcrdi 

~----~---------*-------------~ 
ibtik4rla mücadele kanununa intizar ed.ilmektecllr-

Piyasadaki her maddenin mahalll ra- ve bundan istifade ile fiatlere zam ya- Kıymettar gazetenizde ihtillila mti-
yice göre sıkı surette kontrolünü temin pılması.. cadcle komisyonunun karariyle 15 ku-
için Ankara, Izmir ve Ist.ınbulda ihti- Halen hemen bütün maddeler üzerin- ruşluk makarayı 40 kuruşa sattıkların
.kar komisyonlarının daha sık olarak de ihtikar yapıldığı Aşikardır. Çay pe- dan dolayı Şamlı Şükril biraderlerinin 
toplantılar yapması kararlaşmıştır. Yal- rakcnde fiatlerinde yüzde on kahvede mağazalarının 15 gün kapandığını oku
ruz yapılacak şikfiyetler üzerine değil, yüzde on iki, pirinçte yüzde 8 'fasulyede duk. :Memlekette ihtiUrla mücadelede 
fakat komisyonun ticaret odaları, bele- yüzde rn, bilumum hububatta' yüzde 10 büyük al~ka olduğunu gördük. Boş çu
diye ve ticaret müdürlüğü karuıliyle pi- demir teneke malzemesinde yüzde 30.: val ticarethanelerinin 21)..22 kuruş ara
yasada tetkikler yaptırarak alınacak ne- 45 z~ mevcuttur. sında sathkları ve bizim dalına aldığı-
ticelere göre takibata girişmesi ve ka- Teneke buhranı yenl başlamıştır Tü _ mız un torbalarını 47 kuruş aradıkları-
rarlar alması faydalı görülmüştür. kiyede mevcut 13 konserve fabrikas~- nı ve istediğimiz ~adar vermedik~erini 

Ihtikarla mücadele kanunu meclisten nın ihtiyaçları karşılarunadığı için bu ve bu yüzden fabrıkalarımızın tatıll fa
çıkıncaya kadar ortalığı boş bıraknııya- yükseliş zaruri olarak miltalea edilmek- aliyete mecbur kalacağını. Iktısat vekA-
rak her maddenin sıkı surette kontrolü tedir. letine kadar yazdık. Yem gelecek tor-
derpiş olunmaktadır. Ç 1 buh ise .• 1 d .d baların maliyet fiatine nazaran bu fiat-

uva ranı son gun er e cı - 1 · "'ksek ı dı~ Izmlr mınta.-
Ticaret vekaleti ihtikar mevzuu üze- d.i b' hal' 1m· tir n··ıu eruı yu oma gını 

rinde büyük bir hassasiyetle durmakta- çalı!;~aı::~ğme::1~e:~z n~ ıİincfuta:- ka kttlcaret bilmdir~ddil~lil~1~\ aldıt~ 
dır. ihtikar, ıiÖylc izah olunmaktadır: dan: ne de Ingiltereden çuval gelmemiş- meb ul ptad bahs er. dik..a uE 1 lge ecel 

1 B lm·1 l · da b' te ff'" t• ıı· d ' 1 b. . al tor a ar an etme vve ce ge -- cyne ı e pıyasa ır re u ır. ın ıslana yapı an ır partı çuv · mevcut to baların ve kane i elerin 
seht;bi mevcut de~ilken . el~eA mevc.ut ve ~iparişln in yol~ ~ıkarıld1ğ1 blldirilmekte =elerce ihtiy~ca kafi gelcceğ;1 ççuval
yenıden gelen emtıaya fıat ılavelerı yap- ıse de bu parti, ihtiyaca cevap vermek- cı1arın depolarında gördilk. Mevcudu 
mak.. . ten uzaktır. münasip ve me~ru bir karla satsınlar. 

2 - Beynelmilel piyasada tereffü olsa Boş çuval buhranı hakkında dün De- Biz de alalım. Gelecek torbalar için de 
dahi, yeniden ,;nal gelmeden, elde mev- ~zli un fabrikaları birliğinden aşağıda- ayrıca idare edecek fiatlerle alı.rız. Bu 
cut malları yuk.seltmek. kı mektubu aldık: hususu aü.kadar devairin nazarı dikka-

3 - Piyasada mevcut malların bil- Yeni Asır gazetesi neşriyat müdür- tini celbe ve gazeten.izle neşrini saygı. 
yük ellerce toplanarak stok yapılması lüğüne: lanmızla rica ederiz. 

Koyunlarda Pazarlıksız Ceza evinde 
--.>f..--

Ş ü p heli bir 
hastalık 

Son zamanlarda koyunlarda görlllen 
şap hastalığının yüzde kırka kadar tele
fat verme:ıi tetkik edilmektedir. 

lzmirdeki laboratuar yaptığı tetkikat 
sonunda bu hastalığın pp olmayıp ilti
habı femi kurhavii sari olması ihtima
linden bahsetmiştir. 

Veteriner müdürlüğü İse bu hastalı
ğın Blötonk olduğunu ve Afrikayi cenu~ 
biden ithal olunan deriler vasıtasije 
memleketimize geldiğini tesbit etmiıtir. 
Vekaletin bu hastalığı tetkik için bir mU
tnhassıs göndereceği zannediliyor. 

-*-
Vehap Atay 

Tekrar kulübünde 
futbol oynıyacak 
Beden terbiyesi umum müdürlüğünce 

lzmir mıntakası antrenörlüğüne tayin 
edilen B. Vahaba 200 lira Ucret verilme
si mukaner iken, son çıkan barem kanu
nu Üc ancak 5 O lira ücret verilmesi icap 
etmiştir. B. Vahab bu ücretle çal!fmağı 
reddederek antrenörlükten istifa etmi.., 
tir. 

Haber aldığımıza göre Türkiyenin bu 
en tecrübeli ve mahir futbolcusu Altay 
kulübüne intisap ederek tekrar takımın
da futbol oynıyacaktır. 

-*-

--·--Sa b$ kanunu takviye 
ediliyor ... 
Pazarlı1csız aatıı kanunu tatbikatıni:lan 

vaz: geçildiği hakkında dün piyaaada, 
perakendeciler arasında bir ıayıa çıkanJ
rnıştır. Hatt! bazı bakkalların ve aabcı~ 
ların bunun üzerine mallar üzerine mev
zu etiketleri çıkardık.lan da gHrülmUt
tür. 

Yaptığımız tahkikata göre böyle bJr 
şey mevzuu bahiı değildir. Kanun tat
bikatına her zamandan daha bUyük bir 
hassasiyetle devam olunacaktır. 

Pazarlıksız satış kanunu mileyyidelerl 
ni tamamlıyan bir layıha Ticaret velcl
letince hazırlanmaktadır. Yakında mecli
se verilecektir. Bu yeni kanunla pazarlı1c
atz: aatıt mevzuatlan takviye edilmekte, 
belediye teşkilatlarına yeni kontrol tq
kilatları ilave olunmakta, mevzu para 
ve hapis cezaları teidit olunmakt.adrr. -*-B. ADLI DA YMAN 

Sabık Kayseri valisi B. Adll Bayman 
açık bulunan Ankara vi!Ayeti idare he
yeti azalığına tayin edilmiştir. -*-ELEKTRİK 
işçileri hakkında 
Elektrik tesisatı işlerinde serbest ve 

müstakil olarak çalışmak istiyenlere na
fıa vekaletince verilecek ehliyetnameler 
hakkmdakl talimatname şehrimizdeki 
alakadarlara gelmiştir. 

Bu gibilere üç ıınıf Uzerinden ehliyet-
name verilecektir. 

--·-8 i r nikah muamc-
si oldu 

Bir mevkut, kendisini 
dava eden kızla evleneli 

DUn ce:ı:a evinde bir evlenme mua
melesi olmu,tur. Kemalpap ka:ıaaınm 
Kuru dere köyünde Hiaeyin kızı Bn. 
Cenneti kaçırarak ona taarruzdan suçlu 
olarak yakalanan Mehmet Do~an mev
kuftu ve ağır cezada muhakemesi cere
yan ediyordu. 

Delikanlı el altından Bn. Cennetin ai
leaile temasa geldi. Genç kıza talip ol
du. Onlar evlenme~e karar verdiler. 

Davacı kız ve dava edilen delikanlı 
Müddeiumumiliğe mil§terek bir istida 
vererek evleneceklerini bildirdiler. Bu 
müracaat kanunt olduğu için hemen mu
amelesi tekemmül etti. 

Delikanlı Jandarma nezaretinde bele
diye evlenme daireıine getirildi. Nik~
lan kıyıldı ve aiır ceza heyeti delilcıınlıyı 
eerbest bır&ktı. 

Evlenme muamelesi nüf uaa tescil edi
lince ınahkeme heyeti ıuçlu hakkında te
cil karan verecektir. 
E~r bet aene içinde yeni evliler iyi 

geçinir ve ayrılmazlarsa delikanlı hak
kındald dava ıukut edecektir. Eğer beş 
sane içinde bunlar ayrılırlarsa auçlu he
men mahkemeye cclbedilecek ve mahku
miyet karan giyecektir. 

-*-
TUTUN SATIŞLARI -*-

Tüttin satışları takriben 14 milyon kl- MİLANO SERGiSİ Okullarda yapılacak sömestr tatili et-
loyu bulmuştur. İkinci nevi tütünlerin l!HO yılı nisan ayında MilAnoda bir rafında Maarif vekilli~i tetkiklerde bu-

OKULLARDA 
Sömestr tatili 

azaldığı ve tiçüncti nevi tütün satışları- sergi açılacağı ticaret odasına bildlrlJ... luıimaktadır. Öğrendiğimize göre sö-
na devam olunduğu bildirilmektedir. miştir. mestr tatili bu yıl şubat ayında ve as-
li .. ıa garl bir hafta olmak üzere verilecektir. 

İZMİRLİLERİN GÖZ BEBElit BUG'ÜN YE d ==t~:ti!~~~~:~~~~~! SENENİN HARİKASI ORİJİNAL VE N i' e istinat etmektedir. 
ŞAHANE BİR ESER Buna ait emir pek yakında alakadar-

TÖRKÇE DUBLAJI lara bildirilecektir. Sömestr tatilinde öğ-

MAR ı
• }. .NTUANET retmenler şehirler dahilinde seyahatler 

VE BOKS ŞAMPİYONU TOM TEYLERİN YARATTiliI 

ELLER YUKARI A:::a,. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANSLAR : MABi ANTUANET ı ıı.ıs - :ue - e.20 - 10 
ELLER YUKABI ı 1.30 - 5.15 - 9.00 DA.. 

Cumartesi, Pazar sabah Saat 9 DA BAŞLAR .• 

tertip edeceklerdir. -*-Mevsim ihracatı 
İkinci teşrin ayı sonuna kadar İzmir

den muhtelif ecnebl memleketlere 26418 
ton Uztim, 22064 ton incir, 2709 ton pa
lamut lhraq edilmiştir. Ticaret odası bu 
hu.susta satış ve ihracatı gösteren geçen 
sene ile mukayeıell bir cetvel hazırla
mıştır. -*-ADLİYE TEBLİGATI 

Adliye tebligatının posta Jle yapılma
safirlere kendini yok dedirtirdi. Onun - Ağucuk bebekler öpUlUr .• S4rn ı 
için herkes kibirli hanım derlerdi. Ben cuk bebek misln .. 
de Sunanın annesini ilk defa mektepte Dem~i. 

- sına ay başında başlanacaktır. Dün ad
liye vekAletinden yeni hazırlanan matbu 
davetiye ve celpnameler İzmir cüınhu
riyet müddeiumumiliğine gelmiştir. Bu 
davetiyeler zarf şeklindedir. MUrselil
leyh tarafından imza edilerek tekrar 

gördüğüm zaman onun hakkında bu Sunanın annesinin bent de kendi kı-
hUkmU verm~tim. Hatta Sunalara gi- zı gibi öpmesi bu sebepten çok hofUIDa 
derken, onun oyuncakları ile oynamak gitti. Utanmasam ben de onun boynuna 
için içimde ne kadar hasret varsa ldblrll sarılacaktım. ikimizi de ellerimizden tu
annesi ile karşılaşmaktan o kadar kor- tarak büyük bir salona götUrdU. Hava 
ku vardı. bahardı.. Ortalık ılıktı.. Buna rafmen 

ıUraeline iade edilecektir. 

Ellerinde 
Kundak - ~·---Yakılacak, 
tutaştaraıacak yer 
aramaktaclırlar-

şEVKET BİLGİN 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Y aptıklan tahrikçi propaganda

lar bu hakikati açıkça meydana koy
muştur. Cenevrenin kararını istis· 
mar ederek Sovyetleri bir taraftan 
F ranıa ve lngiltere aleyhinde harba 
sok.mağa çalışırken diğer taraftan en 
hayali projeler Kızıl orduyu Hindi1-
tana ve Küçük Asyaya karşı «cihan
girane> maceralara aürüklemeğe ça
Jı~ıyorlar. Böylece bir taşla bir kaç 
kuşu birden vurmak hülyasındadır. 
lar. 

Sovyet Rusya, bütün kuvvet ve 
kudretini massedecek olan bir ma
ceraya atılacak oluna Almanyanın 
Şark ve Şimali Şarkt hudutlannda 
bir kabus şeklinde hissettikleri mu· 
azzam tazyikten kurtulacaklarıni, 
stratejik serbestisini kaybedecek 
olan Sovyet Rusyayı Alman tekni
ğine, Alman zekasına muhtaç bir 
hale dü§Ürecelderini. bu memleketin 
tedricen bütün kaynaklanna el koy
mak imUnını bulacaklarını. lngilte
re ve Fransa aleyhine bqluı harp 
cepheleri, bafka gaileler açmak ıu-
retile kendi üzerlerindcki tazyiki 
azaltacaklannı ümid ediyorlar. Hatt& 
günün birinde, daha kat't imklnsız· 
hklarla kar§ılaprlarsa - omuzlarinda 
yumurta kefesi yok ya - Sovyet R\llo' 
yaya yüz çevinnek, onun zararına 
ve aleyhine olarak müttefiklerle an
laımak kabil olacağını dü§Ünfiyorlar. 
Bu MakyeveJce tahriklerin ne mak
sadla yapıldığını Moskovanın hiNCt-
mcmesi kabil midir> 

Bugünkü zahiri doıtluğa ralmen 
sözünü, imzasını mütemadiyen in· 
kara alışmıg olan bir rejimin yarın 
aynı hırs, aynı menfaat saikaıilc 
Sovyetlere dü§man kesilmek.ten ç&
kinmiyeceğinf Moskova bilmez mi> 

Nihayet şu azametli projelerin ne 
kadar hudutauz tehlükder tqıdıiı
nı, lngiltere ve Fransa gibi bütün 
kaynaklarını birleştiren iki büyük 
milletin harikalı bir kuvvet teşkil et
tiklerini hesap edemez mi> 

cGarp cephesinde dünyanın en 
kuvvetli orduları, geçilmesi müm
kün olmıyan karşılıklı hatlarda kol
lan bağlı duruyorlar. Acaba yakın 
veya uzak başka cephelerde yeni bir 
ateşin tutuşmasını mı bekliyorlar h 
diyen Alman propagandası, Nazile
rin kalplerini dolduran, kafalarıni 
i~gal eden bir temenniyi izhar et
mekten başka birşey yapmamışhr. 

Evet bu yangının yakın veya 
uzak başka cephelere sirayetini is
tiyorlar. Ellerınde kundak tutuıtu· 
racak, yakacak yer anyorlar. 

itte bitaraflann hissettikleri ten• 
lüke bu zorba zihniyetin bo§anma 
halinde olmasındandır. 

ŞEVKE'J' BiLGiN -·-Gıda maddelerinin 
evsarına ait 
tallmatname 
Haber aldığımıza göre, bir kaç sen• 

den beri muhtelif vekaletler tarafından 
\.:.zerinde ehemmiyetle durularak hazll"o 
lanan gıda endeksi bugünlerde Devlet 
Şılrasına sevkedilecektir. 

Bu endekste btitün gıda maddelerinin 
evsafı tayin ve tesbit edilmiştir. Bu hu
sustaki kanun meclisten geçtikten sonra 
memleketin ber tarafında birinci nevi 
ekmeğin evsafı, yağ, aut gibi maddele
rin bütün vasıfları ayni olacaktır. _.,.,.,,,,,. 

Unl11erslte relıtörü 
Anlıaradan döndü 
İstanbul, 18 (Husust) - Üniversiteye 

ait ~ler hakkında Maarif vekAleti nez· 
dinde temaslarda bulunan üniversite 
rektöril Cemil Bilsel bu sabah 1stanbula 
gelmiştir. 

Camlı kapının eşiğinde bizi güler yilz- salonun köıesindeki büyük çini .t0ba 
le karşılıyan Sunanın anne:ıi benim üze- hafif hafif yanıyordu. 
rirndekl biltUn korku izlerini sildi. Suna eve kendi mbaflrlni ıttlı'nılş EL HAMRA Sinemasında 

Bu kadın, sanki mektepte gördilğüm olmanın ıımarık ve çocuk sevind !Gln~ 
kadın değildi. de .salonun ortasında z:ıp zıp İı9!'1l'IEen 

EvvelS. kızını kucakladı öptu. ben bir kenarda durm~ .• 
Sonra bana dikkatlice baktı ve ... beni Annesi Sunaya: 

de öptU... - Ayol, dedi, bu ıevln9 ne... Seni 
Ö ··1m k S Um k " 1 bw 1 hiç böyle iÖrrnem1•tim .• pu e . . . ev e . . . fuY e uy e "i 

iki senedenberl mahrum kaldığun bir Sunaı 
şeydi. Pek küçük iken annemin ve pek - Elbette sevinirim ya.,. dedi. Bugün 
seyrek olarak babamın beni kucakları- ~ama kadar hep Zehra ile beraber oy· 
na alıp öptüklerini hatırlarım. Fakat nıyacağı:ı: .. 
mini minilikten çıkıp ta el Hpmeğe ba~ Ve sonra bana doğru koftu. 
ladığım gündenberi kendim öptilmeğe - Haydi gel. dedi. Seni bebek odama 
veda ettim. götüreyim .. Bak nelerim var .. 

BUG'ON MATİNELERDEN İTİBAREN 
Geçen sene otlNAHKAR KIZLAR şaheserinde görüp alkışladığımız 

Corlnne Laçbaire • Annle Ducaux 
Tarafından daha harikalı ve nefis bir güzellikde ibdia edilen 

Bir genç kızın günahı 
( ÇIKMAZ SOKAK • CONFLİTS 

J'RAN!IZCA sözı.tt ŞAHANE FİLİM 
Bir defa anneme dudağunı burarak: Anneıılnin tatlı sesi yUbeldiı 
- Sen artık beni hiç Hpmlyor.run.. - Sonra gldersinlz yavrum. IJlmdi SEANSLAR: HER G'ON, 2-3.JO - 5.30 - 7.30 - 9.30 da bqlar. Cumartesi w 

em tim de annem bir kahkaha ko. emek vaktı .. Be!: baban da nerelt ile Pazar ababı 10 w ll..30 da uom halk aeanalan _ 
~~;;....;.;=.;..;;.;..=:..=ı!-.:==.=....=...~~~~L..-_.-..:..;.._ __ --. __ ..._ __ ...._.nua....,aaa_m,llUllL...llMKlıl--.ı.UWM&MıMIU 
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Fin ordusu Şimal cephesi Başkumandanı dif.OI' k~ ·soN HABER 

Bir sene dayanacağız Boşanmak için~~ 
K . t•f d . . . J Medeni kanunda yapılacak ta<lliat " ıştan ıs 1 a e ettığımız yan ıştır liyihası geri alındı 

d b d 
Ankara 16 (Telefonla) - Adliyo vekaJeti Medeni kanunumuzun Biz yazın a a kolay harp e eriz,, ::::~~~:i~~:i:~:ıi~~~ılacakdeğişikliğedairha~ırladtğllAyıhayı 
Haber aldığıma göre, bu layıhanm rnecliao sevkinden aarfınazar 

P aris, 36 (Ö.R) _Fin ordustmun en riliyor : edildn zaman gelebilmektedir. ya karşı barbedoo ordnsun\ın yltma. cdikliiinden vekalet layıhayı ~_şveka1etten geriye almı§hr. 
şimal cephesinin başkumandanı şu be- Helsinki üzerine yapı!an Sovyet hava Finlandiyanın l\J~ko' a elçiliii erka- ala.) lanm andırnıaktawr. Bu layıha Qopnma hükümlerinde bazı tadiller yapılmasını ve ko-
yanntla hulunmustur : hücumlarının kurban!anndan 77 sinin ru Helsinki)e gelmiştir. 't'akat eki, be- Finlandiyadaki Almanlal'ın ekserisi layhklar temin edilmesini istilznm etmekte idi. 

•Finlandiya harbi daha bir sene de- hüviyetleri siındiyc ]~adar tayin edilmiş- 11ii'X Stokholmdiıl bultınmaktadır. Almanyanm bu taarruz .karşuıındaki s hh v 
vam edebilir. Bizim kıştan istifade ede- tir. Hüviyetleri tcsbit edilmemiş kalan Cepheden gelen askerler I<'inlandiya- h ttı hareketini takbih ediyorlar. Hel· 1 at e kı• ıı• mı• zı• n 
rck harp edebildiğimiz zonnediliyorsa daha 30 kurban vardtr. Sivil ahalı bom- nın miidafaa tertibatının mükemmeli- s inki ga~etclerinden biri, 1918 de gö-
yanlıştır. Ya:ı:ın mevzileriınizin ınüdafa- bardıman tehlikesinden pek endişede yelinden bahsediyorlar. :Finlerin bütün nüllti olarak Finlandiyada Bolşeviklerle • 
ası bilakis dıı.ha kolaydır. Ve yaz.ın biz değildir. E:;asen ahalinin mühim kısmı askeri karargalılan giılcnnıi~ me\"lôler- çarpışmış b1r Almanın bir yazısıru ne~~ M ı t d k • t tk• ki • 
daha kolay harbcderiı.. Fakat şimdilik Şehri terketmiştir. Diğer taraftan askeri dedir. Bu basık, karla örtiilü mıntakalar- retmiştir .. O vakitten beri Finlandiyada a a ya a 1 e l erı 
kara da hos geldin! deriz.. mahiyeti haiz olmıyan hedeflerin bom- da Ru. ların işi son derl'ccdo güçtiir. llc- yerl şmiş olan bu eski muharip diyor 

b d R 1 ki: 
Ruslar ezici silıııdir fomıülüne avdet ar ıınanı us an ağır 7.uyıata düçar dcflc.r göze görünmediğinden Sovyet Ankara 16 (Hususi) - Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili Dr-

etm.islerdir. Sayısız adamlarını feda edi- edebilir, zira tayyarelere karşı şehrin toııçusunun ateşi ekseriya t~in.iz kal- •Finlandiya icln bu acı imtihan gü- H 1 · Ala 16 5 d ..... l l · h""k k w da 
yorla"r. İmha edilen veya yorgun düşen nıiidafaası cok mükemmel bir seldlde nıak1adır. Bunun bir misali soıa bir bom- niinde, bizim gibi Fin misafirperverli- u U.ı taı aaat ' e ma atyaya ge mış, u ümct ·onagm 

hazırlanmıştır. · ğinden .şimdiye kadar geniş mikyasta is- memurlarla memleket işleri haldcmda görüşmüıtür. Askeri alayını,""' 
lalaların yerine mütemadiyen yenileri- bardımanda görülmüştiir. Fin nıeV'%ile- tifadt- etmiş olanların vadfemiz bu 

· d · J So t to · "d" Ş h" d k l h l" lk' ·b· · · k "61\J\ b'" bld ~ hald '-'l belediye ve partiyi gezen vekil sıhhat işleri dairesinde hülcümet taba-nı gön erıyor ar. vye pçusu ıyı ır.. e ır e a an a a ı C\-Ve ı gı ı ış ve rme arşı ~ uv o us a ıgı e ut - memleketin hizmetine bUtUn mevcudi- -
Fakat tankların fena kalite olduğu anla- güciyle meşgul olup daimi tehdide rağ- hin zayiat bir atın öliiın'iinden ibaret letiınizi vakfotmektir. Böylt> yapmamak ·beti işlerini gözden geçirmiş, gece hususi vagonunda doktorları kabul 
şılmışlır. Tayyarecilere gelince, çok fe- men büyük bir cesaret ve soğukkanlılık knlmı tır. Muhabirler Fin nskcrleriıün ayıp olur. Finlandiya Almanlan, her bi- ederek memleketin sıhhi vaziyeti hakkında gÖrÜ§meler yapmı§tır. 
na mane\'ra ettiklerini artık her kes bi- göstermektedir. Hükümct ser\'i leri nor- cesaret ve kahnınıanlığından bilhassa ~i- rimiz tekrar sivil muhafız üniformasını Vekil, civar köylerdeki trahom dispanserlerini, Malatya trahom 
liyor. mal .şekilde işlemC'kkdir. Bütiin daire- t:ıyislc bahsediyorlar. Bımlar mc .hur giymeli ve bu ikinci vatanımız icin siJAh hastanesini, bez ve tütün fabrikalarını, doğum evini de ziyaret etmiş-

Paris, 16 (Ö.R) - Helsinkiden bil~- !er açıktır ve iaşe maddeleri de nrLu i \'c~ kralı denıirba.ş Şarlın Deli Petro- elde, can vcrmcğe hazır buluıunalıytz!• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tir. Akşam saat 19,05 de Adana treni ile Malatyadan dönmüştür. 

B.Menemencioğlu1 Teb!iğler Kızılay gaz maskesi 
l'JN 'l'EBLiGJ : 

•• 
INONU 
• •• 

Sivasta 
Hallun sevgi ve 
saygı tezahürleri 
ile karplandı 
- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE 
tİ!?liğini, Ualll:e'\·İni, belediyeyi ziya· 
retle halkın c~kun tc7.ahüratı ara· 
sında yaya olarak Enincan ~ar~ısını 
ıez.nıiş, Erzineanın iktısadi hayatı ile 
alakadar olmuıı;, yt>ni yapılan hali 
&e:r.mi tir. Ordu evinde şere(}erine 
verilen bir daııslı ~ayı onurlandır
nıl! lardır. Akşam saat sekizde. ~·ine 
halkın candan sevgi '\'e say,, teza
hürleri ara...anda Sivastan hareket et
mişlerdir .. 

---.;:;...---

Alman yalanı 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

)u bir şekilde baglıdır .. Hiç bir tazyike 
boyun eğmemek aı.ınindedir. B.unu~l~ 
beraber bitaraflıi;.'lnı ve komşularıyle ıyı 
münasebetlerini muhafaza etmek azmi 
de ayni dere<.·ede kuvvetlidir. 

itah"a\ a hiicmn etmeği düşünmek 
~öyle 

0

dl;rımn. Tiirkiye ile İtalya arasın
da yeni bir i birli~i zemini bulunmu -
tur. Tiirkiyenin Balkan devletleriyle 
miinasebetlcri de ayni vaziyettedir. Hat
ta Belçad radyosunun bildirdi~ne ıi
re öniimlh:deki şubatta Belpadda Tlir
kive ile diğer Balkan devlet~rinin tle
ıeielerini hirle!lltiret'ek bir konferans 
Coplanat'akhr. 

Berlinde icat edilen yalan haberin bir 
tek neticesi olmuştur. Bu da Hitler Al
manyanın etrafa yayılmak ihtirasının 
yeni bir delilini ortaya koymaı.-ıdır. Al
manya, artık Balkanları Rusyaya kar~ı 
himaye etmek istediğini iddia edecek 
mevkide olmadığından, Balkanları müt
tefiklere kar:;ıı himaye etmek masalını 
icat etıııistir. Tabii, Cckoslovakyayı na
sı l himaye etmekte ise, Balkanları da 
ayni 5ekilde himaye etmek emelinde
dir (!) •. 
Şimalde de ayni ınane"·rayı kullan

maktadır : Ru. ların Finlere taarruzun
dan istifade ederek bunun dolayısiyle 
j,..k<tndınav de\ !etlerine knrŞl da bir ta
arruz olmasını lstismare çalışıyor. Al
manya. bu işe ıııiidahalc etmek ve Rus
ya ile iyi miinascbetleri sebebiyle. ta
,·assutta bulunmak vaadinde bulunu
yor .. Fakat bir şartla : İskandinav dev
letleri Alınan menfaatlerine uygun bir 
ekonomik siyaset takip etmeli ve dola· 
yısiyle, İngiliz - Fransız ablokasına ka~
sı Almanya ile is birliğini kabul eLmclı
dirlcr. Böylece, şimalde olduğu gibi ce
nupta da, Almanya - Sovyetlerce tehdit 
edilen menfaatlerin .sözde hamisi tawını 
takınarak - görünüşte Sovyetlerclen ay
rı bir vaziyet takınmakla beraber bi~a
rafları kendi mahrekine cekmeğe ve In
glltcre ile Fransa aleyhi~dıs va7.iyet al
malarını temine <;alışıyor. Fakat bitaraf
Iar Almanyanın himaye vaaitlerinin kıy
metini bilmez değillerdir. Hitler, Anti 
komintem paktiyle Bolşevizm aleyhinde 
mücadeleye bunca defa aAhdü peyman• 
ettiği halde şimdi Nasyonal Sosyalizm 
ve komünizm ayni da,·anın peşindedir .. 

Londra radyosunda çok 
güzel bir hasbihal yaptı 

Londro, 16 (Ö.R) - Burada bulun
makta olan Türkiye hariciye YckfJcti 
umumi katibi B. Numan Menemenci 
oğlu, (Britiş Brod Ka~ing Korporeyşin) 
in rica ve iltiması üzerine Londra rad
yosunda Türkçe olarak !'.U hitabede bu
lunmuştur : 

•Aziz yurddaşlarım; 
Londra radyosunun Türkçe ncşriyalı

nı idare eden radyo idaresi benden bir 
kaç kelime ile size hitap etmemi istedi .. 
Bu daveti memnuniyetle ve tehalükle 
kabul ettim. Maksadım, size kendi sesi
mi duyurmak değildir. Memleketimin 
ha\•ası ile temas ederek kalbimin içinde 
sizin sesinV.i duymaktır. Bu uzak yer
den memleketimle konuşurken size bU
} Ük :ıevk1e söyliyeceğim şey, Tiirk mi1-
lctinin yüksek itibarının ve her tarafta 
derin bir alaka ile alkı.şlanan dostluğu-

nun burada samimi akislerini görclü
i;ünıdür .. 

Yalnız kendileri ite temas ettiğim dev
let adamları değil. İngilterede bUtün du
yan ve söyliyen İngiliz milleti Tiirkün 
büyük bir fcyz kayna~ı olduğunu derin
den anlamış ve ona cidden inanmıştır .. 
Dünyanın bu fena zamanında Türk 

İngiliz dostluğu burada nasıl hissedili
yor, burada ne büyük itibar ve muhab
bete mazhar oluyol"!la eminim ki sizin 
her şeyi duyan kalplerinizde dt> ayni 
samimiyeti bulmaktadır. 

Vatandan uzak, sizin sıcak naurları
nızdan cüda bulunduğum bu zamanda 
insanlığın en bUyU)c bir ma7.hariyeti 
olan bu büyUk: ya~ aleti saye.tinde 
size yaptığım bu hitsbt yine !Size kalbi
min en sıcak yerinden gelen bir hasret 
ifadesiyle bitireyim .. 

Finlandiyaya yardım 
lngiltere harp malzemesi ihracı 

müsaade verdi • 
ıçın 

Londra 16 ( ö.R) - Pres Aseosyeıin'e göre lngiltere Finlandiyaya 
mühim miktarda tayyare ve gaz maskesinden başka her nevi harp 
malzemesi için de ihracat miisaadesi vermiştir. 

Vaşington 16 ( ö.R )- Amerika Kızılhaçı Finlandiya için iki yüz 
elli bin dolar tahsis etmiştir. Bu paranın yiiz bin dolan derhal kulla
nılacaktır. 

Londra 16 ( ö.R) - Skandinavya gazetelerinde şimdi Finlandiya
ya askeri yardım lehinde neşriyat başlamıştır. Norvcçde çıkan Tidcns
ke gazetesi diyor ki: lsveç ve Norveç, yalnız ahlak namına değil, ayni 
zamanda kendi menfaatleri namına finlandiyaya askeri yardım ter· 
tibatında bulunmağa mecburdurlar. 

Zevcesi t rafından mareşal Göringin akrabası olan meşhur laveç 
tayyarecisi Fon Roz;en Finlandiya ordusunda gönüllü olarak hizmet 
etmek üzere f Ielsinkiye gelmiştir. 

Haremle kaldırılmış 
derecelerde 
gecen hizmetler 
Ankara (Hu usi) - Yeni barem ka

nunu ile kaldırılmış derecelerde geçen 
hiı.mctlerin nasıl hesap edileceğini ma
liye vekaleti divanı mubasebattan sor-
muştur. Divan umumi heyeti vaziyeti 
tetkik ederek şu kararı venniş ve ma
liyeye bildirmiştir : 

Yeni barem kanununun neşrinden 20 
lira maaş almakta bulunanların yinni 
beş liraya l?riilerinde 16 veya 17,5 lira
da geçen hızmetlerinin de yirmi liraya 

MACAR• ALMAN 
Ticaret ıörüpneleri 
Budapcşte, 16 (Ö.R) - Rumen - Al-

num müzake.ttlerini ikmal eden Alınan 
murahhası Klodius burada Macar hükil
meti ile de ticaret görüşmelerine ~ 
lamıştır. Bu mü7.akereler iki memleke
tin ikt1sadt münasebetleri çerçlvesi için
de kalacaktlr. 

Polonya kömürü kontenjanının arttı
rılına.51 ve Macar parac;ının Alman mar
kma uydurulması müzakerenin mevzu
unu t~il edecektir. ,. 

Tayyare 

Helsinki 16 (ö.R) - Fin reaml teb
liği: Kareli berzahında K1Z1I ordunun 
topçu ve tank hücumlan tardedil111it, 
müteaddit tanklar tahrip edilmiıtir. La.
doRa ırölünde Kwl ordunun taarnızları 
püskürtülmüotür. Burıı.da düşman beı 
tank aldık . Takojervidc düamanı mağlup 
r-derek on beş tank ve mühim harp lo
vazımı iğtinam ettik ve dört günlük yü
rüyÜften sonra yapılan mukabil taarruz
da Sovyetlerin iıgal ettiği araz.İyi kısmen 
geri aldık. Tayyarelerimiz düşman kıta
larını muvaffakıyetle bombardıman et-
miwlerdir. 

SOVYEI' 'l'EBLİGİ : 
Moskova 16 (A.A) - Lenin~ad M

keri mıntakaın erkanı harbiyesinin tıeb· 
liği: 15 Kanunuevvel de Munnan•k isti
kametinde Peteamo cenubunda Salmi
jarvi köyüftü İ~gal ettik. Ukhta istikame
tind• cepheden 128 kilometreye icada 
ilerledik. Petrozadovalt iatı'kametinde 
Lepposilta kasabasını ve istasyonunu a.
cal ettik. Kexholm istikametinde mu...,,_ 
Eakqetle ilMleClik. 

Ha•anın fenalığı yüzünden tayyare 
laarcUtı yapılemamıştır. ..,.. 

Hakimlerin 
Makam tahıiaatları 
İstanbul, 16 (Hususl) - .AltmıJ lira 

ve daha yukarı maaş alan hik.lmlere 
makam tahsisatı verilmemesi hakkında
ki kanun lAyihası hazırlanmaktadır. L&
yiha yakında Meclise verilecektir. 

Almanlar 
flındl bitaraf ,,,.,.,, 
sularında 
faaU»eff edlrler 
PaN, ıa (Ö.R) - Almanlar İngilb 

ve natittıefik ticaret vapurlanna kafll 
httıoumıannı fimdi bitaraf kara aulann
da yapyorlar. Son günlerde 7.lyaı bildi
rilen dört vapurun Norveç aahillerinden 
3 mil muafade batırıldı~ haber alınmıt
tır .. 

BUG N KARŞIYAKA 

Melek 
Sinemasında 
İKİ FİLM BİRDEN 

ı - Ormanlar Perisi 
DROTHİ LAMOUR 

Tara&ndan temsil edilmiş tamamiyle 
renkli harikalar filimi 

2 •• Çitte kwnralar 
LİLİAN HARVEY-HENRl GARA

tın neW. komedisi 
A7nca metro Jurnal en son dünya 

havadisi 
SEANSLAR: Her gtin ( ve 9-54 te 
Cumartesi. Pazar saat 12,30 ve 2,30-
da ilAve seansları vardır ... 

' Sineması geçmiş gibi sayılması muktezi olduğu 
gibi 12 ve 14 gibi lirada geçen müddet
J,•rin de 15 lirada ve 22 lirada geçen 
müddetlerin de 25 lirada gccıniş telakki 
edilmesi zaruri görülmüştür. 

TELEFON 3f'46 

Bu senenin en büyük filimi olan ve INGİLİZ - FRANSIZ dObtluğunu 
temsil eden 

~ .................. mm ......... ~&rmm .. ı•mnım'.11 .... s, 
1 İZMİRİ YERİNDEN SARSACAK İKi YENİ HARİKA Fİi.İM Samimi Anlaşma 

Tahminin {evkindc bir muvaffakıyet ka1.anmıştır 

OYNIY ANLAR: 

HER İKİSİ DE İLK DEFA 

1- ZEYNEBiM 
BÜYÜK ŞARK Fİi.Mi TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKH.1 Viktor Franccn - Gabi Morlay 

Pierre R. Wilm 2 - ÖLÜM 
BÜYÜK GANGSTERLJ<:R Fİi.Mİ •.. 

3 - 4 - :; - MİKİ - HARP JURNALi - ÇALINAN TAÇ Türkçe 1 .kısım 
HEPSİ BUGÜN 

HARBi 
AYRICA: Fevkalade Zengin muzil<li ve eğlenceli 

JSP ANYOL SERENADI 
LALE - YENİ TAN SİNEMALARINDA 

TEL. 2753 'I' AH : TEL. '248 
Ekler Jurnalde: Son <liiııya hadisatı ve Türk, İngilız ve Fransız ittüakının 
Ankarada inını merasimi.. SEANSLAR· 2 - 4 - 6,30 ve 9 da 

-~-----· 

Avrupadaki eşlerinden daha iyidir 
lıtanbul 16 (Hususi) - Milletler cemiyeti hıfzıssıhha komitesin .. 

de delegemiz Ağrı mebuıu bay Hüsamettin Ccnevreden döndü. Ayni 
zamanda Kızılay cemiyeti reisi bulunan bay Hüsarnettin Pariade 
Kızılhaç birliğinde temaslarda bulunmuş ve Kızılayın yaptırdığı gu 
maskelerinin Avrupadakilerden daha iyi olduğunu aöylemİftİr. 

MahkUmlar hapisanede 
: Kendi paraları ile iaşe cdilcccklcr 

Ankara 16 (Tele fonla) - Ceza evleri ile mahkeme binaları İn~ 
kat'Şılığı olarak alınacak harçların veya mahkumlara ödettirilecek yi
yecek bedelleri hakkındaki kanunun bazı maddelerini değiştiren liyı
ha media ruznamesine alınmıştır. 

Uyıhada kanunun ikinci maddesi tebdil edilmektedir. Ye tacil tek~ 
lif olunmakt.dar. Yapılacak tadilata göre her mahkum ceza evinde 
bulunduğu müddetçe yiyecek bedelini ödemeğe mecburdur. Mah-

• kGmlara ait boııdrolar serbest bırakılacakları tarihten bir hafta evvd 
J19palar ve maLkumlara tebliğ olunur. 

Benzin ve petrol 
Fiatlerde esaslı tebeddül olmadı 
yalnız motörin fiatleri biraz arttı 
Ankara 16 (Telefonla) 

me.eiUeri Ticaret vekaleti 
dönmütlerdir. 

- Benzin ve petrol satan firmalar mü
ile temaslarını tamamlayarak Istanbula 

Benzin ve i:>etrol ile diğer alakalı maddelerin fiyatlar• te1bit ediJ.. 
lftİftİr'. Benzin ve petrol fiyatlarmda esaslı tebeddül olmamıştır. Yalnız 
Motorin fiyıüınm arttmlmaıı zaruri görülmÜ§tÜr. 

Bunun sebebi, Romanyadan gelmekte olan malların fevkalade ba
hala olmasıdu-. Harbın başlamasından evvelki fiyatla bugünkü fiyat 
arumd.a yüzde yetmitc yakın fazlalık görülmüştür. Bu maddelerde 
biç bir ıuretle buhran olmaması için vekalet tedbirini almıştır. Mem
lekette mevcut stokları Amerika ve Romanyadan gelecek olan mal
lar takviye edecektir. 

Ankara 16 (A.A) - Ticaret vekaletinden tebliğ edilmiftir. Petrol ve 
miiftaklan fiyatlarının her tarafta yükaelmekte olmasına ve Romanya piya
sasında ise fiyatlar azim bir nisbet dahilinde ve muntazaman tczayüd ettiii 
halde aon motörlü hamulelerinin anca'k mezkur memlekette getirilebilmiı 

bulunmaıMna binaen motorin fiyatlarının arttırılması zarureti hasıl olmuş ve 
apfıdalri yazılt uami fiyatlar 15 iUt kanun 9 39 tarihinden itıbaren tatbik 
mevltüne konmuştur. 

1 - Utanbul, lzmir ve l•kenderunda depo fiyatları dökmede kilo başı~ 
9 kuruı ve çift büyük tenekede 329 - 20 kuruı olarak tesbit edilmiıtir. Bina
ena~yh het' yerdeki cari fiyatlara dökmede kilo ba na 2, 46 L:uruş. çift tene
kede 73,&0 ilflvc edilmiştir. 

2 - Benzin vr garyağı fiyatlarında değişiklik yoktur. 

Cenevre kararını Moskova nasıl karsıladı? .. 
Londra 16 ( ö .R) - Tas ajansına göre Sovyet Rusyanın milletler 

cemiyetinden ihracı kararı Moskovada istih7.a tebcssümlerile karşılan
mı§hr. Bu karar lngiliz - Fransız harp blokunun milletler cemiyetini 
kendi elinde bir alet haline koymak arzusunun neticesi imiş. Tas ajan
sına göre Sovyet Ruıyanın, emperyalist entrikalarına muhalefet ede
bilecek biricik devlet olması bunun sebebidir. .............................................. 

WİLİAM POWEL VE MlRN A l.OV 
TARAFINDAN YARATILAN 

ÇiFTE NiKAH 
Filimindeki harikulad~ ınuvafiakıyetlcri111 - Çok neşeli ve 7.cvkli buluşlarını 

gösteren büyük filimle 
E. G . ROBİNSON'UN 

Bilyük Temsili 

SON oöGüş 
BUGVN 

Kültürpark S;nemasında 
Aynca Metro J urn l ve renkli Mı ki 

SEANSLAR: Son Dögüş 3,15 - 7.20 de, Çifte mkah 5 \ 'C 9 da. Cumartesi, 
Pazar saat 12 40 fa Çifte nikahla ba .1 r . 

ııs..!iııiiiiiiiıiıııiiii:ııiiiiimalliimilıııiiiliıljıiai"F'iıiııiit'~iııillS11iii1KiiiiiiiDE'Aii.:ıiilliim~rn• .. 111:1rc.;ı;" ...... n•• 
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- BAŞTABAn 1 iaci SAYFADA -
duğunu habrlatmak isterim. 

taJyamn telıllflerl 
F afist ltalyanın tehlikeye körü körüne 

~ret etmekle kalmıyarak bilakis bir çok 
«:falar teşriki mesaisinin yapıcı yardı
mı teklif etmif olduğunu ve mü.bet 

~ayretlerimizin başkalarının anlamamaz
Lklarının karşımıza dikmiş olduğu ma
nia karşısında nasıl kırılmış bulunduğunu 
i.bat etmek hakkını muhafaza ediyorum. 

Hariciye nazırı bu mukaddimeden 
llQnra Düçenin Avrupaya ve bütün dün

aya müteaddit defalar yapmış olduğu 
jhıar ve tavsiyeleri etrafile izah ve teş
rih r.tmiştir. 

1929 tarihinden itibaren bilahara Av
rupa için hakikaten meşum olduğu mey
dana çıkmış olan muahedelerin yeniden 
gözden geçirilmesi harp demektir, for
mulıine rağmen, gayri adilane muahede
lerin yeniden gözden geçirilme'i liizu
mıma işaret eden Düçedir. 

Ru formül, Avrupayı bir mermer ha
re'ketcizliği içinde tutmak vehmiyle onun 
yeni bir nizam tesisine matuf olan kuv· 
veıJerini boğacak ve felce uğratacak olan 
tamirat, askeri garantiler ve kollektif 
~mniyet namı altında yad edilmekte idi. 
Her devletin diğer devletlere nazaran 
emniyeti manauna olan lcollektif emni
yet hususi bir takım menfaatlere hadim 
.ktlınmış olan hakiki bir siyasi ve askeri 
tazyik aletlerinden başka bir şey olmı
yan karşılıklı yardım teahhütlerinin bil
amd tatbik edilebilmesi için aktedilmiş 
muahedelere istinad ediyordu. 

Garbın dört büyüle devleti arasında 
Lir itilaf akdini teklif ederek bu yolda 
bir tevakkuf merhalesi vücuda getirilme
.; için ltalya önayak olmu tur. Ayni za
n;ıanda Düçe, bir kalkınma projesi orta· 
ya atmıııtır. Alman hükümeti tarafından 
zaruri, asgari olarak irae edilmiş olan 
hudutlar dahilinde statükonun muhafa
zası, dörtler misakı ve silihlann tahdidi 
projesi hiç bir mana ifade etmiyen birer 
vesika halinde kalmıştır. 

italyamn 11azlfesi 
Bu vaziyet karııaında ltalyanın bir tek 

ıırazifesi vardı. O da kendi iradesi ve ken
di ;kuvveti ile menfaatlerinin muhafaza
a,IJ)a tevessül zaruretlerinin teminine ve 
kendmne has bir imparatorluk sistemi 
tcaiaine çare bulmak iGi. 

Habeıistan İ§İ, yalnız müstemleke me-
9elesi sahasında ltalyanın bıraktlm!§ ol
duğu gayri adilane vaziyetin değil ayni 
zamanda kendi emniyetini, istiklalini 
ııre istikbalini zıman altına almak vazi-
fe.inin zaruri bir neticesi idi. • 

Kont Ciano, asrıhazır tarihinde ilk de
fa olarak Afrika topraklarında muazzam 
iman kütlelerinin toplanmaları, parlak 
bir zafer kazanmaları ve bir imparatorluk 
fethetmt'leri gibi bir netice verrniı olan 
mesai ve gayretlerinden bahsettikten 
eonra sözü büyük lspanyol ihtilafına nak
letmiıtir. 

fspanyol ltal'IJi 
Hatip ,öyle demiştir; 
1936 senesi 18 Temmuzunda general 

f ranko her türlü tereddüde nihayet ve
rerek memleketinin şerefini ihlal eden 
Ye onun istikbalini ebedi olarak muhata
raya maruz bırakmak tehlikesini arzey· 
lİyen bir suriı ve cinayet vaziyetini orta
dan kaldırmağa azmetmiıtir. ispanyanın 
en necip kuvvet enerjileri derhal onun 
yanıbaşında mevki almışlardır. lperik 
yarımadasında cereyan eden vekayü ta
kibetmiı olan müdekkik miitahitler ge
aeral Frankonun sarfetmekte olduğu fa
aliyet ispanya medeniyetinin esaalı kıy
metlerini ecnebi nÜfllZunun ifsadatına 
kartı yeniden ihya etmek için mazide 
.. rfedilmiş ve fakat semeresiz kalmıı 
ttlan bir çok alicenabane gayretlerle ka-
111bnnamak lazım olduğunu kolayca an· 
lamışlardır.Mevzuu bahsolan mesele, ye
niden fütühata atılmak.tan ibaret harp
cüyane ve temdinkarane bailı bulunan 
Ye bu ananenin kuvvetinin istikbalini 
gösterecek olan hakiki bir inkılap idi. 

Faıist ltalyanın çok zaman evvel 
Franko ile gizli münasebetler tesis etmiı 
Ye İsyan hareketini teşçi eylemiş olduğu 
yazılmış, söylenmiş ve mütemadiyen 
tekrar edilmiştir. Bu iddia yanlıştır. ltal
ya, başka bir memlekete taalluk eden 
dahili meselelere karıımaktan büyük bir 
ilıtimamla istinkaf etmiştir. Doğru olan, 
bunun aksidir. Bolşevik ihtilali komin
tcm tarafından çok zaman evvel hazır
lanmış bulunuyordu. Buna dair reci ve 
cerhi kabil olmıyan bir çok deliller var
dır. 

Kont Ciano bu münasebetle. bilaha
re Fransa hariciye nazırı olarak ispanya
nın kızıl hükümetlerinin avukatlığı gibi 
nankör bir vazife deruhte etmiş olan B. 
Yvan Delbosun cKızıl tecrübe> ünvanlı 
eserinden bazı parçalar zikretmiştir. 

Hatta, muhasemat başladıktan sonra 
harbin neticesinin Akdeniz muvazenesi 
üzerindeki akislerini ve daha geniş bir 
ihtilafın tehlikesini müdrik olduğu hal
de ltalya, her çareye başvurarak Avru
pa sulhunun muhafazasına çalıımak ar
zusunu göstermiş ve mutlak •urette ade
mi müdahale prensibine dayanarak, mü
nakaşa götürmez derecede açık bir ııiyasi 
hattı hareket kabul etmiştir. Italyanın 
yapmış olduğu teklifler kabul edilmemiş
tir. Bazı memleketler, gayesi ispanya İş· 
]erine hakikaten müdahalede bulunma
maktan ve ihtilafı mevzilcştirmekten 
ibaret olmıyan, belki muhayyel bazı de
mokrasi hürriyetlerinin zevahirini kur
tarmaktan ibaret olan bir ademi müda
hale formiilüne mür. caat dmek istemiş
lerdir. 

Netice, pt"k tabii olarak daha vasi 
miky~0da müdahıılede bulunmak olmuş
tur. Bu müdahalenin kafi delilleri, Fran
k.o hükümetinin siiratle ve muzafferiyetle 
ispanyanın kalpgahına doğru yol aldık-
1arı sırada payitaht varoşlarında kızıl or
dularda bir takım beynelmilel gönüllüle
rin. görülmesi suretiyle elde edilmiştir. 
Eier bu ecnebi gönüllüler harba iştirak 
etmemiş olsalardı Franko daha 1936 
~ini sanisinde zaferi kazanmış bulu
IUICaktı. Beynelmilel müdahalenin neti
cıeııi harbın süratle hitama ermesine mani 
elmu ve Frıı k a müttefikan tema ül 
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ltalyanın siyaseti 
Berlini ziyareüm ilti memleket ~~ 

idame edilen daimt temaslar ~ 
girer. Zira tekrar etmek i 

eder ki, büyük meclisin geçenlerde b 
an ve teyit ettiii veçhile İtalya ile A 

:manya arasındaki münasebetler ittlh 
misakı ve misakı ikmal etmiş olan no 
-tai nazar teatileri ile tesis edilmiş ol 
münasebetlerdir. hariciye nazırı Kont Ciano, ltalya 

Italya 
ve 

siyasetinin harpten evvel 
sonraki tahlilini yaptı 

Hatip, Polonyadaki harbin hitama 
mesine binaen Ahnanyanın derhal bi 
tün dünyaya kendisini garp devletleriJı 
karşı daha geniş mikyasta bir harbe 
meğe sevkedecek hiç bir sebep mev 
olmadığını bildirmi§ olduğunu söylemi 
tir .. 

Ufukta yine sulh ümitleri teress .. 
etmişti. Fakat uzun sürmedi. Alman 
milli bir Polonya devleti ihdasını 
n itibara almağa mütemayil o 
beraber Nazizm siyasetinin şu veya l: 
suretle münakaşa edilmesini kabul ed 

devam eden dahili bir harbın fecaatleri
ne maruz bırakmak olmuştur. 

lstiklalinden feragat elmiş olan bir 
hükümetin müdafaası için ecnebi mem
leketlerde silahlandırılmış olan beynel
milel kıtaatın ispanyada bulunması her 
türlü ademi müdahale ümidini suya dü
şürüyordu. 

AJıdenlz menfaati 
Italya, düşınanlarının oyunlarına filet 

olamaz, ve bir kargaşalık vaziyetinin 
nasyonalistlerin zararına olarak temadi
sine müsaade edemiyeceği gibi mevcut 
vaziyetin Akdenizdeki hayati menfaat
lerini doğrudan doğruya tehdit edecek 
ve hatta Avrupanın medeniyetini mu
hataraya düşürecek şekilde ve tehlikeli, 
vahşiyane bir surette altüst edilmesine 
lakayd kalamazdı. 

Ilk Italyan tayyareleri, 28 Temmuzda 
ve Frankonun talebi üzerine ispanyaya 
gönderilmiş ve o günden itibaren ltal
yan kanı, nasyonalistlerin davası için 
akmıştır. Ağustos, Eylül ve Teşriniev
vel aylarında Italya, bilhassa hava va
srtalarj,yle Frankoya yardımda bulun
mağa devam et.ıniştir. Fakat ademi mü
dahale için girişilmiş olan müzakereler 
esnasında Italyanın lspanyol davasına 
yapml§ olduğu yardımın pek naçizane 
olduğunu iddia edebiliriz. Ancak kızıl 
hUkümet lehine geniş mikyasta yardım 
yapılmakta olduğu sabit olunca Italya, 
beynelmilel sürülerin karşısına lejyo
nerlerin kahraman az.mini çıkarmakta 
tereddüt elmemişi.ir. Duçenin emri üze
rine başkwnandan Frankonun ordusu
na müessir bir yardımda bulunacak bir 
surette derhal bir heyeti seferiye vücu
da getirilmiş ve teçhiz olunmuştur. Asri 
teçhizat levazım servislerinin mükem
mel surette tensiki, kadroların fevkala
deliği, kumanda heyetinin mahareti ve 
bilhassa Mussolininin faşi!it gençliğinin 
ecnebi memleketlerdeki liyakatlı mii
messilleri olan lejyonerlerin derin feda
karlık hisleri bu gönüllüler heyetini 
mUthiş bir harp at~i haline sokmuştur. 

Kont Ciano bundan 11onra düşmanın 
her türlü mukavemetini kırmak ve harp 
meydanlarında Italya ile lspanya arasın
da ebedt rabıtalar tesis _eylemek sure
tiyle ltalyanların iştirak etrrili oldukları 
muharebelerin muhtelif safahatmı nakl
etmiştir. 

İtalya ue Almanya 
Frankonun, asili.ne gayret ve faaliye

tini anlamış ve ona yardımda bulunmuş 
olan memleketler arasında Ahnanya da 
bulunuyordu. ltalya ile Almanyanın si
yasetleri arasındaki muvazilik gitgide 
daha Aşikar bir hale geliyordu. Bundan 
pek tabii olarak şöyle bir netice hasıl 
oldu:· Bir an geldi ki, iki memleketin 
müsterek düşmanlarının muhalefeti ve 
kovalisyonu ile tezad halinde bulunan 
aynı gayeye müteveccih faaliyetlerinin 
müşterek tanzimi için temaslar tesisine 
lüzum hasıl oldu. 

Daha Habeş harbı esnasında taslağı 
vücuda getirilmiş olan Berlin - Roma 
mihveri siyaseti, kendisine ilk defa ola
rak Ispanyanın Nasyonalist ihtilafında 
hakiki bir tatbik sahası bulmuştur. 
Unutulmamalıdır ki, Habeş seferinin bi
dayetinde Italyaya muhalefette bulun
muş olanlar bize karsı obstrüksiyon 
yapmaktan ibaret olan hattı hareketle
rinden rücu etmemişlerdi. Ve tarihin 
muazzam bir hfidisesi olmuş olan bu va
kıayı artık ortadan kaldırmak imkfınına 
malik ohnadıklarından dolayı hiç olmaz
sa Roma imapratorluğunu tanımamak 
suretiyle kendi kendilerini aldatmağa 
çalışıyorlardı. 

Berlin protoko11arı ve Hitler ile Bers
tesgadende yapılan telakiler, Almanya 
ile Italya arasında daha sıkı bir mesai 
birliğinin temellerini atmağa medar ol
muştur. Fakat komünizm aleyhtarı olan 
siyasetimizin temayülünden ayrı olarak 
bilhassa alakası mahdut bazı meselelere 
teallCık eden vesikalardan ziyade ltalya 
ile Almanya arasındaki rabıtalar Avru
pa vakayiinin iki hükümete zaruri ola
rak yüklemekte olduğu liareket ve isti
kamet birliği sayesinde gittik~e sıkılaş
maktadır. 
~te bu şerait altında ve 1937 senesi 

Eylülünde Duçenin Almanyaya yapmış 
olduğu seyahatten sonra Italya, Alman
ya ile Japonya arasında komintern aley
hine müteveccih olarak aktedilmiş olan 
misakı imza :için Almanya tarafından 
yapılan daveti kabul etmiştir. Bu misa
kın tamarniyle siyasi olan gayesi komü
nizm aleyhindeki sistemi kuvvetlendir
mek ve bu sistemi teşkil eden devletler 
arasında her sahada daha geniş bir me
sai birliği hazırlamak idi. Eğer bu misa
kın gayesi bu olmavıp ta sadece üç hü
kümet arasında Bolşevik propaganda
sına karşı miidafaa maksadiy]e idari fa. 
aliyet tanzim etmekten ibaret bulun
muş olsa idi tamamiyle faydac;ız olacak
tı. Ve yahut milletler arasında resmi bir 
siyasi taahhüdden ziyade alelade bir ra
bıta itilafı gibi bir sey olacaktı. 

Vç taaflı ltlJdf 
Uç devlet arasında böyle bir itilaf 

akdi' bütün dünyada bir çok tefsirlere 
yol açtığı gibi geniş akisler de tevlid 
etti. Fakat hiç kimse bizim hattı hare
ketimizden dolayı hayrete diişmedi. 
Cünkü bu hattı hareket dünyada ilk de
fa olarak Bol evizm tehlikesine i aret 

ispanyada cidal açmış olan Mussolininin 
siyasetinin devamını gösteriyordu. 

Kont Ciano, üç taraflı itilafın imza
sından bir kaç hafta sonra Italyanın Mil
letler cemiyetini terketmek kararını 
resmen ilan elmiş olduğunu ve Eylül 
bllhranının ne gibi şerait dahilinde ce
reyan etmiş bulunduğunu hatırlattıktan 
sonra, ·gayesi milli ekalliyeHer mese1esi
ne bir hal sureti bulmaktan ziyade mil
letler arasında bir huzur ve Muslihane 
te.çriki mesai devre i açmak olan Mü
nih konferansından bahsetmiştir. 

Fakat Münihi, Münihin zıddı denile
cek bir vaziyet takip elmiştir. Bir kiya
set hareketi diye tarif edilmiş olan şeye 
bir teslin1iyet gibi hücum edilmiştir. 
Demokratlar garip bir harp lisanı kul
lanmağı sevdiklerinden Münih"i takip 
eden bu siyasete, demokrasiler cephesi
nin ismini verdiler. Ve nasıl ki, araların
daki kovalisyona da demokrasiler cephe
si ismini vermektedirler. Ve dahili ~i
yasetlerinde Bol§evizm ile anla~alarma 
Halkçılar cephesi Unvanını verjyorlar. 

Tek bir planda birleşmiş üç cephe. 
Sovyetlcr Cümhuriyeti ile ittifak, Al

manya ve Italyanın ideolojik, siyasi ve 
askeri bakımlardan ihatası 1939 Martın
da Alman hükümeti, Bohemya ile Mo
ravyayı işgal ederek buralarda bir hi
maye tesis etıneğe karar vermi~tir. 

Arnavutıaemı ilhakı 
Nisan ayının ilk haftalarında Imlya, 

Arnavut milletinin müttefikan izhar et
mekte bulunduğu bir temenniyi yerine 
getirerek Arnavutluğu ilhak ebniştir. 

Bu hadiseler biribirinden ayrı şeyler
di. Sulh <'ephesi tarafından ileri sürülen 
muhayyel bir Alman - Italyan itilafı 
yoktu. Sulh cepheı:inin bu iddiada bn
lunmaklan maksadı ihata siyasetine Tu
na ve Balkan memleketlerini de süriik
lemek idi. Arnavutluğun işgali tama
miyle bir Italyan teşebbiL,.üdür. Ve bu 
te§ebbüsün icrasını amir olan esbap bi
ze has olan bir takım sebepler ve bizim 
müttefiklerimizdir. Arnavutluğu Italya 
ile birleşmesi, Arnavut milleti lehinde 
sarfetmiş bulunduğumuz uzun faaliye
tin ve eski bir takım hukukun tetevvücü 
demek idi. Sekiz aydan beri Arnavut
lukta maz.ide hiç görülmemiş olan bir 
sulh ve sükun hüküm sürmektedir. Bu 
sulh ve bu nizam orada kuvvetle ve teh
ditle muhafaza edilmekle olmayıp Ital
yan ve Arnavut milletleri arasındaki tam 
ve kardeşçesine mesai birliğinin netke
sidir. Arnavutluğun Italya ile birle§lllesi 
hiç kimse için bir tehdit teşkil etmiyor
du. Yalnız bu hal bizim hudutlarımıza, 
müstemlekelerimize ve münakalat yol
larımıza karşı bir takınl taaıruz proje
leri yapılmasına mani olmadı, bütün bu 
plfuılar saçma ve hayali idi. Fakat ihti
yatsız da değildi. Aynı zamanda yeni ve 
bir ittifaklar ve garantiler sistemi ile 
Italya ve Almanyanın çember içine alın 
ması planı çiz.ildi. Ve tatbik roevküne 
konuldu. Bu plan Polonyaya da şamil 
idi. 

· Garanti meselesi 
Kont Ciano, Varşova ile aktedilmiş 

olan 25 Ağustos ve 9 Eylıil tarihli mua
hcdelerle neticelenmiş bulunan Ingiliz 
Fransız garantilerinin bir tarihçesini 
yaptıktan sonra şöyle demiştir : 

Bu ahval ve şerait karşısında Alman
ya ile İtalyanın müştereken kabul ede
cekleri bir siyaseti tarif ebnek ve karar
laştırmak için noktai nazar teatilerinde 
bulunmafarından daha tabii ne olabilir? 
Bu noktai nazar teatisi 6 ve 7 Mayıs 
tarihlerinde Milanoda yapılmıştır. Al
ınan hariciye nazırı ve Ben vaziyet hak
kında Roma - Berlin tarafından verilmiş 
olan hükmü ve istikbale muzaf olan ta
savvurlarının yekdiğerinin aynı olduğu
nu müşahade ettik. Italya ile Almanya 
her türlü düşman taarruzunu silah kuv
vetiyle püskürlmeğe karar verm~ ol
makla beraber iki memleket için dahili 
imar ~lerini mükemmel bir şekle sok
mak ve askeri hazırlıklarını itmam et
mek için zaruri olan utun bir müddet 
zarfında sulhun muhafaza ve takviyesi
ne bütün kuvvetleriyle çalışmaları lü
zwnunda tamanıiyle mutabık kalmışlar
dı. Bu intizar devresinin devamı miid
deti bizce üç ve Almanlarca dört ilA beş 
sene olarak tesbit edilmiş idi. Fakat bu, 
ltalya ile Almanyanın bu müddetin in
kizasında tehditkar müdahalelerle dün
yanın sulhunu ihlfil elmek tasavvurun
da olduklan manasını tazammun elmez. 
Bilakis on1arm teşriki mesailerinin ga
yesi çok mühim bir temel atmak idi. Ve 
Almanya ile Italyanın hayatt ihtiyaçları 
adilane bir surette iyice anlaşılıp tatmin 
edilmedikçe müstakar ve hakiki bir ma
hiyet iktisap etmesine imkan mutasav
ver olmıyan Avrupa sulh ve emniyeti 
istikbalde kolaylıkla bu temele istinat 
edecektir. 

Bununla beraber Alman hükümeti 
bizimle mutabık kalarak yukarıda söy
lediğim mühlet hitam bulmadan evvel 
yeni münaka§alar çıkmasına sebebiyet 
verecek mahiyette her hanb..j bir mesele
nin oriaya atılmaması lüzumunu kabul 
ve teslim etti. Bu muka<ldemat üzerine 
ve Almanya ile Italyanın ihata tasavvu
runa karşı müttehid biı' cephe arzetme
leri maksadiyle Milanoda pek yakında 
bir ittüak misnkı imza edileceği ilan ve 
bu ittifak 22 Mayısta Berlinde imza edil-

Kont Ciano, bu mera.sim esnasında 
teati edilmiş olan ve misakın hiç kimseye 
karşı tehdit mahiyetinde olmadığını ilin 
eden beyanatları hatırlattıktan sonra sö
züne şu suretle devam ebniştir: 

Almanyamn sulh 
arzusu.. 
Kendi dahili imar işlerine vakfı nef

setmiş olan Almanyada samimiyetinden 
kat'iyyen iştibah edilemiyecek olan bir 
sulh arzusu ile mütehassis bulunuyordu. 

Milano görüşmeleri ve Berlin misakı 
esnasında, bilahare müslihane bir hal su
retine iktiran ettirilmesinin imkanaız bir 
hale gelmesini intaç edecek bir vehamet 
arzetmemlş olan Polonya meselesi de 
Almanyanın mesul ricalinin iddialarına 
göre diplomatik müzakerelere mevzu 
teşkil etmek icap ediyordu. 

Polonya meselesi 
Kant Ciano, Almanya ile Polonya ara

sındaki gerginliğe bais olmuıı olan C$babı 
tetkik ettikten sonra ve garp devletleri 
tarafından sarfedilen faaliyetlerden bah
seyledikten sonra sözüne şu suretle de
vam etmiştir: 

2 1 Martta tebliğ edilmi, olan ve Po
lonyaya askeri garantiler teklif eden 
Fransız - lngi1iz kararları, Varıovanm 
Alman taleplerine karşı takınma, olduğu 
hattı hareketi kat'i surette tarsin etmek 
gibi bir netice vermiııtir. O günden itiba
ren vaziyet tehlikeli bir hal almıştır. Da
ha 2 7 marttan itibaren lngiliz sefiri ile 
yapm11 olduğu bir görüfme esnasında 
lngiltere ile F ransanın Polonya hüküme· 
tine bağlı olmıyan garantiler gibi bir ei
lih teslim etmesini Avrupa sulhu için 
tevlid edebileceği netayiç üzerine f ngil
tere hükiimetinin nazarı dikkatini celbet-
miııtir. . 

Filvaki bu garantinin kendisine bir 
lrnvvet bahşetmiş olduğuna kail olan Po
lonya, anlaıma ve uzlaşma yoluna git
mek için henüz geniş imkanlara sahip 
iken bu yola ginnem.iıtir. 

Hadiseler birbirini takip etti Gergin
lik arttı. Her kes artık ihtilafın tiddetini 
hiMcdiyordu. Bu vaziyet karş1ınnda Al
manya hem Alman menafiini, hem Av
rupa aulhunu kurtarabilecek bir hal su
reti araştırmak için teklifte bulunduk. 
Bunun üzerine 1 1, 12 ve 1 3 Ağustosda 
Salzburg görüımeleri yapıldL Her ne 
kadar vaziyet çok vahim olmakla bera
ber. buhranın içtinabı nakabil bir aurette 
barba müncer olmasının önüne geçmek 
için son bir teşebbüste bulunmağı fayda
lı addettik. Bunun için Düçenin emriyle, 
Alman· hükümetine, Avrupanın mukad
deratı kaygusunda bulunan Almanya ile 
ltalyanın vaziyetin aon derece vahim ol
masına rağmen normal diploması tari
kiyle yapılacak müzakereler aayetıinde 
Avruparun hayatı üzerinde adeta ağır 
bir yük teşkil etmekte olan meselelerin 
memnuniyete pyan ve müslihane bir su
rette halledilmesinin henüz mümkün ol
duğunun rcımen ilin edilmesini teklif 
ettik. 

Führer ile ve Alman harit'iye nazırı 
ile görüşmek şerefini saail olduğum es
nada bana, adilane hir hal suretine karıı 
fena niyetini göstermi:ı olan bir diifman 
ile girişilmiı diplomasi teallul ve teah
hütlniylc uğr&f&mıyacağını izah ettiler. 

Daha Salzburgdaki görüşme eanasında 
Polonyanın hattı llareketinin tamamiy]e 
değişmesi hali müstesna olmak üzere iş
lerin silah kuvvetiyle halledilme.inin pek 
mümkün olduğu beclaet derecesinde sa
bit olmuıtur. 

Ayni zamanda ve ayni bedahetle B. 
Hitlerin bütün vesaite müracaat ederek 
ihtilafın umumi bir buhran haline gelme· 
sine mani olmak için bu ihtilafı Almanya 
ile Polonya arasında iki taraflı bir niza 
hudutlan dahilinde tutmak arzusunda 
bulunduğu da görülmüıtür. 

Bize gelince: Daha o zaman Alman 
hükümetine, faşist bükümetinin ihtilafı 
miislihane bir surette ha]]etmeği ve hiç 
olmazsa hu ihtilafı tamamiyle mevzileı
tirmeii iatemeğe savkedcn ve et1asen ken
disine malum olan esbabı bildirdik. Sul
hu kurtarmak matlup olduğu takdirde 
Almanya hakkının teslim edilmekte ol
duğu zunan altına alan ve müstakbel mü
zakereler için bir itimad Ye hüsnü niyet 
havası yaratan bir hareket yapmak icap 
ederdi. Bu sebepten dolayı ltalya, Dan
ziğin Almanyaya terkedilmesi davasına 
sehabet etmiştir. 

':~!n:~~=r {'!~'!ukua gel-
di. Rus - Alman mukareneti. Moskova 
ile Berlin hükümetlerinin aralarında bir 
ademi tecavüz misaki akdetmek husu
sundaki kararların fevkr.lade olan ehem
miyetini. hadisenin bütün dünyada uyan
dırmış olduğu hayret göstermiştir. 

Kont Ciano, Fransa ile Büyük Bri
tanyanın Rusya ile askeri mesai birliği
ni de istilzam eden sıkı bir mesai birli
ği vücuda geti~mck hususundaki teşeb
büslerini hatırlattıktan sonra, müzakere
lerin Sovyet Rusya ile yapılan tasfiye 
işinin bais olduğu müzakereler yüzün
den uzamış olduğunu hatırlattıktan son
ra sözü İtolyaya naklederek daha nisan 
ayında bu mesele hakkında, Alman hü
Y.ümeti ile doğrudan doğruya görfüıül· 
milş olduğu ve daha o zaman Sovyet 
R~a ile gerginliği izaleye matuf bir 

duğunu söylemiştir. 

Gaye, Rusyayı bitaraf bir hale getir
mek ve onu, büyük demokrasiler tara
fından tasavvur edilmekte olan ihata 
sistemine iştirakten menetmek idi.. Bu 
iş, ehemmiyet ve şümulü mahdut bir 
hareketti. Çünkü Nazist Almanya tara
fından Rusyaya karşı daimt surette ta
kip edilmekte olan esaslı hasmane vazi
yet sebebiyle daha uzak gayeleri elde 
etmeği imkAn haricinde görüyorduk. 

Kont Ciano söz.lerine devamla demiş
tir ki : 

Salzburgda, Moskovada girişilmiş olan 
ticaret müzakerelerinin geniş inkişafları 
ümit ettirecek sekilde başlamış olduğu
nu bana söylediler. Nihayet 21 ağustos
ta saat 22 de B. Fon Ribbentrop, bana 
telefon ederek ertesi günü Almanya ile 
Sovyet Rusya araı."lnda bir ademi teca
vüz misakı imzalamak üzere Moskovaya 
gidcct•ğini bildirdi .. 

Kont Ciano, bundan sonra Polonya iJe 
Almanya arasında muhasamatın açılmış 
olduğundan ve 31 ağustos tarihinde Dü
çe tarafından yapılmış olan son uzlaştır
ma teşebbüsünden bahsettikten sonra 
alakadar devletlerin cevap vermekteki 
teahhürlerinin ve lneilterenin, Polonya 
arazisinin tahliyesi yolunda vaki olan 
müracaatini hiç kimse Führere bildir
mek ve kabulünü tavsiye etmek mesuli
yetini üzerine alamazdı. A\'rupayı yeni 
bir haileden kurtarmak için Düçenin şe
ciane ve müdrikane yapmış olduğu son 
teşebbüsü de akamete uğradı .• 

Muhasamat başlamış olduğundan ve 
İngiltere ile Fransanın Polonyaya aske
n bakımdan yardımda bulunacaklarını 
bütün dünya öğrenmiş bulunduğundan 
Paşist hüktlınet bir tebliğ ile, hiç bir 
askeri teşebbüste bulunmıyacağını bil
dinniştir. Bu karara, Alman hükümeti 
ve yalnız Alman hükümeti muttali idi. 
Bu karar, İtalyanın ihtilaf karşısında, 
ltalyanın takip edeceği hattı hareketi 
tesbit ediyordu ve bunu Alınan hükü
meti de tasvip etmiş idi. 

İtalyanın bir eylftl tarihinde alnıUJ 
olduğu vaziyet, Almanyanın ihtilafı 
mevzileştinneğe matuf olan maksadına 
tamamiyle uygun ve İtalya ile Alman
ya arasındaki misaka ve taahhütlere 
harfiyen mutabık olan bir gayri muha
riplik vaziyeti idi. İtalyanın asken hiç 
bir te~bbüste bulunmıyacağı suretinde
ki beyanatının esbabı mucibesi bun
lardır .. 

Kont Ciano, İtalyanın müsellah bir 
halde intizar vaziyetinde bulunması hak-
kındaki bütün şayiaları ve saçma izah
ları reddettikten ve iki harbin, yani Af
rika ve İspanya muharebelerinin bir 
çok vesaiti istimal mecburiyetini hAsıl 
etmesi üzerine, İtalyanın askeri hazır
Lklarını yapmak icin en az üç seneye 
rnuh~ olduğunu ilan etmiş bulunduğu
nu beyan eyledikten ııonra, İtalyanın 
harpten korkabileceği suretindeki tezvi
ratı cerhetmiştir. 

Kont Ciano, İtalya milleti arasında 
r.olriai nazar ihtilafları ve zıddiyet bu
lunduğu suretindeki iddiaları da red ve 
oerhetmiş ve şöyle demiştir : 

İtalya milletinin en naçiz ferdinden 
Majeste krala kadar tek bir çehresi, tek 
bj.r ruhu vardır. Bu siyasi kararların ta
savvur halinde olduklan ve istikbalin 
memlekete ne gibi vazifeler tahmil ede
ceğinin malum bulunmadığı anda gerek 
kendisi ve namdar oğlu için binlerce 
senelik nesebinin ananeleri ve şerefü 
:;anı icabı olarak silah a]tında vatana 
hizmet etmekten başka bir şey istemi
yordu. 

Yine bunu gibi, Kont Ciano, .şu veya 
bu milletin İtalyadan hattı hareketi hak
kında izahat, teminat veyahut garanti
ler istemiş olduğu suretindeki iddiaları 
da tekzip etmiş ve bu kabil tazyikler vu
kuunda İtalyanın icap eden cevabı ver
miş bwh.ınacağmı söylemiştir. 

Bundan sonra sözü Ahnanyarun Po
lonyadaki seri harekatına nakleden Kont 
Ciano, şöyle demiştir : 

Dünya gazeteleri, İtalyanın sulh le
hindeki teşebbüslerinden, veyahut yeni~ 
den müzakerata girişebilmek için Al
manya hUklimeti walından Italyaya 
tevdi edilmiş olan bir vazifeden bahset
mektediırler. Bütün bunlar indi bir ta
kım söz.lerdir. Benim Berline yapmış ol
duğum seyahatin menşei ve sebepleri 
itilafın ilk safhasına ve Alrnanyanın İtal
yaya ihtilifm inkişafları ve istikbalde 
yapılacak harekatını tayin edecek olan 
maksatlarını bildirmek arzusunu izhar 
eylediği tarihe kadar çıkar. Almanya, 
italyadan hiç bir şey istememiştir.. Bu 
maksatla hiç bir teşebbüs yapılmamıştır. 

nıezdi .. 
Kont Ciano, ihtilafa son saatlere 

dar mAni olan amilin İtalyanın real 
hattı hareketi olduğunu ve rnenfaatleı 
ni ve cihan sulhunu muhafaza etmf 
arzusunda bulunan bütün devlet1er 
alakalannın İtalyaya müteveccih bul 
duğunun bütün cihanca malftm ve 
sellem olduğunu söylemiştir. 

Hatip, ilaveten demiştir ki : 
Faşist hükümeünin hiç bir teşebb .. 

bu1unmamış olduğunu ve bu Anda bi 
raf devletlerle teşriki mesai ve dostl• 
münasebetlerimizi hususi bir surette 
rif etmek için hiç bir teşebbüste bul 
mak tasavvurunda olmadığımw söy] 
mek isterim. 

Madt'Jll ki Balkan yarımadasından lJ 
hassa bahsedilmiştir ve madem ki, hl 
meti vücudunu tarihten ve coğrafyad 
anant'lerden ve bir Balkan devleti h 
ne gelmiş olmak vakıasından alan l 
alaka ile İtalyan siyaseti, bu mıntaka 
c1oğru teveccüh ediyor. Tuna havzası 
ve Balkanlarda nizam ve sulhu mu 
faza etmeği kat'i surette arzu etme 
olduğunu beyan ve teyit etmekle be 
ber İtalya, ne şekilde olursa olsun 
bloka dahil placak memlekeketlere fa 
dası ve sulhu tesise medan olacağı; 
kail değildir. 

Kont Ciano bundan sonra İtalya 
Yugoslavya arasında akdolunan ve 
memleket arasında her türlü muhte 
harbi bertaraf ed~ek samimi, deva 
ve yapıcı bir sulh garantisi teşkil 
ademi tecavüz ve dostluk misakın 
bahsetmi.şHr. 

Hatip Yunanistan ile kara hudutla 
nın tahdidi keyfiyetinin ihtilafata •e~ 
biyet vermek töyle dursun umumi n: 
nasebetleri tenvir etmiş olduğunu 
çenlerde teati edilen notaların ilerid 
muhtemel inkişaflan için esas te~kil e 
ceğini ıöylemiştir. 

ltalya ile Türkiye arasındaki mıit 
sebetlere, 1932 tarihinde tecdit ve te 
edilmi~ olan dostluk misakı hakimdir 

ltalya ile Bulgaristan arasındaki 
nasebetler, ananevi olarak dostane 
Aramızda mübadeleleri arttırml{I ole 
ğumuz Romanya ile olan münaııcbetle 
miz de dostanedir. iki memleket ara 
daki dostluk. ve tesanüd rabitaları 
derin olduğundan ltalyan - Macar 
naııebatından bahsetmek hemen hem 
lüzumsuzdur. 

ltalya hariciye nazırı ilaveten denı 
tir ki: 

Tuna havzasında ve balkanlarda 
hu muhafaza etmek, bütün memleke 
rin müşterek menfaatleri iktızasından 
Bu sebepten dolayı ltalya, Milletle 
kendi aralarındaki muaılak mesele 
dostane bir surette hal etmek hususun 
ki arzularını izhar etmelerini derin 
sempati ile karıılamaktadır. Ve onl 
vesayada ve yardımda bulurunağa an 
dedir. 

Kont Ciano, lsviçre, cenubi Amer 
ve japonya ile olan sıkı münasebe 
hatırlattıktan sonra faşist ltalyanın 
kuatı tayakkuz ile takip etmekte o}( 
ğunu ve kabında kendi menafiini ka 
hava ve deniz münakalat ve ticaret 
preııtijini ve büyük bir devlet olmak 
bariyle istikbalini inhina kabul etmez 
enerji ile müdafaa etmeğe azmetmi!f 
makla beraber dünyayı sulh ve aal 
kavuşturmak için bir kerre daha harelt 
amade olduğunu söyliyerek nutkuna 
hayet vermiştir. 

Bu müdafaa, ltalya miHetinin 
ve azmi ile dolu disiplini, silahlarım 
kuvveti ve Düçenin idare ve dehası 
zıman altına alınmıştır. Ve bütün bu 
vatanımızın mukadderatı kadar yü 
ve emin şeylerdir. 

Bir çok kısımları coşkun alkı!fları 
vet eden bu nutuk sonunda, Düçe 
kında büyük bir tezahürde bulur 
asamblenin devamlı alkışları ile seli 
lanmıştır. 

---111---

Kendileri de 
itiraf ediyorlar 

Londra, 16 (Ö.R) - Algemayne 
tung, müttefiklerin Alman ticaretine 
tJkları rahneleri itirafa mecbur olan 
makalesinde diyor ki : 

•Vaziyet gittikçe ciddileşiyor. Abli 
yüzünden zayiatımız, harp ~ 
zayiatımızdan fazla olacaktır. Ön' 
deki aylarda mağazaların satacak 
]arı kalmıyacaktır. Otomobil ticareti, 
ve benzin doldurma işleri durınuşt 
Sene başından itibaren bir çok m~ 
tarın kaparunası muhtemeldir. 

lngiliz ve Fransız içilerinin bütün 
dünya a•ker ve iıçilerine •elamı 

Londra 16 ( ö.R) - Parisde toplanan lngiliz - Fransız aind· 
kongresi bütün memleketlerin asker ve ifÇilerine kardet selamını 
deren beyannamesinde tunları kaydetmİ§tir: 

« lngiliz Ye F ranaız işçilerinin mücadele ettikleri dava bütün dü~ 
ifçilerinin davasıdır. Sovyet ietilacılan tarafından Fin köylü ve İtçİ 
rinin imhası, Nazi istilicalan tarafından da Çek ve Leh işçi ve kö 
lerinin tazyiki ne Moskova, ne Berlinin · ilerinin bek ve hürr~ 
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DOKTOR 

Celal Yar~m 
'I. A. P. 3L'1t m. 9415 Kes./ 20 Ww. .,._., r 
!'. A. Q. 19.7' m.15195 Kes./ zo Ww. ...,.... R MEMLEKE 
J.2.30 Program ve memleket sat ayarı ffAS'J'AHESJ DAHİLİYE 
J,2.35 Ajam ve meteoroloji haberleri.. lıf 'IJ'J' AHASSJSJ 
12.50 Türle müziği : BUyUk fasıl beye- Muayenehane: İkinci BeJler 
tinden karıfık program.. . No. 25 TELEFON: 3956 
~ALANLAR : Hakkı Derman, Şerif İç-
li, Hasan Gür .. Hamdi Tokay, ~!futü ---·-----------
Bardakoğlu, Basri Üfler, İzzettin Okte. r; 
OKUYANLAR : Müzeyyen Mefharet, Birinci Sınıf MtitahUSIS 

~t=i~~ .. Melek Tokgöz. Musta- Ur Oem·ır Alı' 13.30 - 14.30 Milz.ik (KUçük orkestra 
ŞE : Neclp Aşkın .. ) 
1-Martin Uh1 - Grinzi.nge Tekrar git- ı 

KAMÇJOCLU 
Cilt ve Tenasül bastalddan 

VE 

meliyim.. (Vals) .. 2 - Puccini - La Bo
hem operasından fantazi .. 3 - Heinz 
Munkel - Venedik hatırası (Serenad) ... 
4 - ranz Lebar: Vals .. 5 - Joh Strauss 
Viyana ormanları efsanesi (Vals) .. 
6 J h Str P 1k 7 Ro ini Elektrik tedavileri - o . auss : o a.. - ss : 
Mozaik.. Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 
18.00 Program.. 18.05 Memleket saat İzmir • E'h••ra Sineması arkasmda 
ay.n, ajam ve meteoroloji haberleri... Saı.lıtaa alqama kadar hastaJanıu 
18.!5 MUzilc: Radyo caz orkestrası.. bbul eder.. TELEFON: 3479 

19.00 Çocuk saati ... 19.30 Türk müziği : -:====::====== Milnir Nurettin Konseri.. ı 
ÇALANLAR: Vecihe, Reşat Erer, Fa
hire l"ersan, Refik Fersan.. 
20.15 Türk milzlği : Halle türküleri 
İnebolulu San Recep tarafından.. 

20.30 Konuşma : (Onuncu tasarruf ve 
Yerli Mallar haftası müo.uebetlyle ınu
aal ekonomi ve Arttırma kurumu na
mına ticaret vekili Nazmi Topçuollu ta
rafından) •. 20.'5 TUrlc mtlzili : Fasıl 
heyeti.. 21.30 Müzik : Oda mUziğl 

YAYLI SAZLAR KUARTE'l'İ 
Birinci keman : Licco Amar 
İkinci keman : Enver Kapelman 
Viyola : İzzet Albayrak 
Çello : Mesut Cemil 
L. Van Beethovenden: Kuart~t op. 18 

No. 2, Sol maj3r .. 
!2.00 Memleket saat ayan, ajans haber
leri .. 22.15 Ajans spor servisi.. 22.25 Mil
lik (Cazband - pl.) ~.2 - 23.30 Yannki 
program ve kapaııq .. 

GAYRt MENKUL MALLARIN 
AÇIK ARTIRMA 1LANI: 
tzMtR 1 inci tCRA MEMURLUGUN
DAN: 
Açık artırma He paraya çevrilecek 

gayri menkulUn ne olduğu: Karataş 
tramvay caddesinde 242 taj sayılı ev. 

DOK'J'OR 

Kemal Osman 
Bozkurt 

İZMİR MEMLEKE'J' 
HAS'J'AHESi 

AsaJJiye mütallmsı.sı 
MUAYENEHANE: İkinci Beyler 

Sokak No. '19 da hastalannı her ıün 
kabul eder .. 

Tekmil dökme izmir ekonomik 
soba lan 

7.50 l .. iradır 
Gavrl menkuliln bulunduğu mevki, Yemek pişirme, çamaşır yıkama hiz-

ınahallesl, sokağı numarası: Izmirde metlerini de mükemmelen gönnek-
Karataş tramvay caddesinde 242 taj No. tedir .. llcr tiirlü mahrukat yakar. 

Takdir olunan kıymet: 500 liradır. Ahmet Etem Buldanloğlu - İZMİR 
Artırmanın yapı]acağı yer, giln, saat: 

20-1-940 Cumartesi gilnü 1 inci icra dal- 1 Gazi Buh-arı 19, TcJ. EHE!U, 
resinde saat 11 de satılacalttır. -------•TELE.. 39?!...fi 

1 - 1şbu gayri mcnkultin artırma 
şartnamti.s113-1Z-'939 tarlhinden ftlbaren 
8881 Nq. ile 1 inci icra dairesinin mu
ayyen numarasında herkesin görebil
mesi için açıktır.Ilanda yazılı olanlardan 
fazla malömat almak istiyenler, işbu 
şart.nameye ve 8881 dosya numa;a.slyle 
memuriyetlmize müracaat etme1ıdir. 

2 - Arttrmaya iştirak ijin yukarıda 
yazılı kıvmetin yüzde 7,5 nisbetinde pey 
veva milli bir bankanın teminat mektu
bu- tevdt edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
aHl.kadnrların ve irtifak hakkı sahipleri
nin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddi
alarını işbu ilAn tarihinden itibaren yir
mi gün içinde evrakı müsbitelerile bir
lilde memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sa
bit olmadıkça satış bedelinin paylaşma-
81ndan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya işti
rak edenler artırma şartnamesini oku
muş ve lilzumlu malömatı alml§ ve bun
ları tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri men
kul üç defa bağmldıktan sonra en çok 
artırana ihale edilir. Ancak artırma be
deli muhammen kıymetin yilzde Yetmiş 
be.şini bulmaz veya satış lstiyenin alaca
ğına rüchanı olan diğer alacaklılar bu
lunup ta bedel bunların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklarının mecmu
undan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on 
beş gün daha temdit ve on beşinci günü 
aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli 
satış istiyenin alacağına rUchanı olan 
diğer alacaklıların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile, en çok artırana 
ihale edilir. Böy]e bir bedel elde edile
mezse ihale yapılmaz ve satış talebi dü
şer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen mUh
let içinde parayı vermezse ihale kararı 
fe.sholunarak kendisinden evvel en yük
sek teldifte bulunan kiı:n.'le arzetmiş ol
duğu bedelle almağa ra:r.ı olursa ona, ra
zı olmaz veya bulunmaz.~ hemen on beş 
gün mliadetle artırmaya çıkarılıp en 
çok artırana ihale edilir. ilci ihale ara
ınndald far.k ve geçen günler için yüzde 
5 den hesap olunacak faiz ve diğer za
rarlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
memurlyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde (133) 

Ev yukarıda gösterilen 20-1-940 tari
hinde 1 inci icra memurluğu odasında 
işbu ilan ve gösterilen artırma şartna
mesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

4578 (2509) 

Kiralık otel 
Basmahnnede yokuşbaşındaki Tan 

oteli kiralıktır. 12 odası, bahçesi ve kıs
men dcmirba~ eşyası mevcuttur. Istiyen
lerin gümrük karşısında Fevzipaşa bul
varında Bahçeliler hanında ikinci katta 
1 numarada m e mUtabaum 

tZMIR BELEDiYESiNDEN: 
- Necati bey caddesinde, Gazi bul

varındnn itibaren iki tarafına yiiz metre 
boyda kordon çevrilmesi işi fen işleri 
müdürlüğiindeki keşif ve şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
muhammen bedeli 410 lira olup ihalesi 
22/12 939 Cuma giinü saat 16 da dır. 
Istirak edecekler 31 liralık teminatı iş 
bankasına yatırarak makbu1iyle encü
mene gelirler. 

8, 12, 17, 21 4471 2439) 
Garaj Santralın bahçesi içindeki 1 sa

yılı deponun bir sene müddelle kiraya 
verilmesi yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açtk artırmaya ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 84 lira 
olup ihalesi 18-12-939 pazartesi günü 
saat 16 dadır. Iştirak edecekler 6,30 li
ralık teminatı is bankasına yatırarak 
makbuzile encümene gelirler. 

3-8-13-17 4411 (2405) 
Garaj Santralın bahçesi içindeki 2 

sayılı deponun bir sene müddetle kira
ya verilmesi ya:r.ı i§leri müdürlüğündeki 
§artnamesi veçhile açık artırmaya konul 
muştur. Muhammen bedeli 60 lira olup 
ihalesi 18-12-939 pazartesi günü saat 
16 dadır. Iştirak edecekler 4,50 liralık 
teminatı iş bankasına yatırarak makbu
zile encümene gelirler. 

3-8-13-17 4412 (2404) 
Garaj Santralın bahçesi içindeki 3 

sayılı deponun bir sene müddetle kira
ya verilmesi yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhUe açık artırmaya konul 
muştur. Muhammen bedeli 60 lira olup 
ihalesi 18-12-939 pazartesi günü saat 
16 dadır. Iştirak edecekler 4,50 liralık 
teminatı 1§ banka.sına yatırarak makbu
zile encümene gelirler. 

3-8-17 4413 (2403) 
Garaj Santralın bahçesi içindeki 4 

sayılı deponun bir sene müddetle kira
ya verilmesi yazı ~leri müdürlüğündeki 
sartnamcsl veçhile açık artırmaya konul 
mustur. Muhammen bedeli 60 lira olup 
ihalesi 18-12-939 pazartesi günü saat 
16 dadır. Işt.irak edecekler 4 50 liralık 
teminatı i~ bankasına yatırar~k makbu
ı.ile encümene gelirler. 

3-8-13-17 4414 (2402) 
Garaj Santralın bahçesi içindeki 5 

sayılı deponun bir sene müddetle kira
va verilmesi yazı i§Jeri müdürlüğündeki 
Şartnamesi veçhile açık artırmaya konul 
muştur. Muhammen bedeli 60 lira olup 
ihalesi 18-12-939 pazartesi gUnü .saat 
lR dadır. Iştirak edecekler 4,50 liralık 
teminatı iş bankasına yatırarak makbu
zile encümene gelirler. 

3-8-13-17 4415 (2401) 
Garaj Santralın bahçesi içindeki 6 

sayılı deponun bir sene müddetle kira
ya verilmesi yazı işlcıi mlidilrlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık artırmaya konul 
m~tur. Muhamn""D bedeli 60 lira olup 
ihalesi 18-12-939 pazartesi günü saat 
16 dadır. Iştirak edeceltler 4,50 liralık 
teminatı iş bankasına yatırarak makbu
z.ile encUmene gelirler. 

3-8-13-17 (4416. (2400) 

- ~., 

Grip Nczle1e 
ACaz VE BURUNDA YAŞIYAN MİKROPLARI MAHVEDEN 

lw;ır~~ııa~MI 
Alıp mendile koklyınız, icabında sıcak suya konarak bulu 

damlası yanm bardak suda gargara edilir .. 

Hilil Eczanesinde 

w.P.Hen17VaaderZee A•t:aco YAPVa 
Ye lllellla ~CBJfrA•I 
_J - --.-

AMERİCAN EXPOl&T. UNEs İNC. ADldATIKA SOSYE'lA ANONlll& 
N E V Y R K Dl NA vtGAZYONE 

NEVYORK İÇİN: ,....._ 
EXAMİN'ER vapuru 15 tık kanunda \..1ı.1JA Dİ BARİ motöril 19/ 12/939 ta· 

rihinde sabah saat 8 de gelerek a~ 
bekleniyor.. Un t 17 ..;ı_ + ~ - --bul, =- N U 

F.JCPLORER vapuru 19 İlle kAnunda g saa \IW !5t8I1 c~, apo ve 
b kl nl Cenovaya hareket edecektir. 
e E~TX~iA. \•a uru 23 İlk kanunda B~İNDİSİ motörü 20/12!9~? tarihin· 

ı...-kl • p de limanımıza gelerek ertesı gun saat 1 
~ enıyor.. d n: B . ..J:.: Zar Fi V ~·ı.;; 

EXMOUTH va 24 İlk kinunda • ı-.ıre, rıı:~• a, wne, en~ 
bekl ı punı ve Triyeste limanlarma hareket edecek~ en yor.. r 
DEN NORSKE

0 
~~EL~VSLİNJE ırZARA motörü 27/ 12 939 tarihinde ll-. 

NORVEÇ LİMANLARI İÇİN: ~mıza g.elerek erte~i gün ~t 17 de 
BOSPHORUS moförü 27 ilk kAnuna Pire, ~rindizl, Zara, Fium~, Trıyeste ve 

d ğru ı.....:Lt • Venedığe hareket edecektir, 0 ~enıyor. RODİ motörU 29/12/939 tarihindt. 
D. T. R. T BUDAPEST d l k · .. t 17 d 

TUNA LİMANLARI İÇİN saat 8 e ge ere aynı gun saa • 
KASSA motörü 19 ilk kanuna doğru Pire, Brindizl, Venedik ve. Triyeste ll-

bekleniyor mantarına h:ırekct edecekür. 
SERVİCE MABİTİl\IE BOUMAİN cm A Dl BARİ motörü 2/ 1/940 ta· 

B u c A R E s T rihinde sabah saat 8 de gelerek aynl 
KÖSTENCE İÇİN : gün saat 17 de İstanbul P~e Napoll ve 
BUCUREŞTİ vapuru 22 İlk kAnunda Cenovaya hareket edecektır. 

bekleniyor.. NOT - Biltiln. bu vapurlar Triyeste 
PELEŞ vnpuru 13 son kanunda bek- veya ~cnovada ŞımaU ve cenubt Am?"' 

]eniyor.. rika lirnanlanna . h~ke.t . eden İ~ 
Vapurlarm isim ve tarihleri hakkmııla Ano°;1m seyrisefam şırketinin ve Afrika 

•38• KURUŞLA TEMİN mtLtR.. hiç bir taahhfit almmaL ve Hmdistana hare~et ed~n ~OYD 
ştşELERl CEPTE TAŞINIR, ŞU Gtl'NLERDE HER CEP'l'E BiR Vapurlann harebt tarihlerlyle DAY· TRİYESTİNk laO anonım seynsd 

1
efain ıir-

. eti vapur rına tesadUf e er er. 
.. lunlardald değişildiltlerden acıenta n»- NEERLANDAİSE ROYALE 

~ ......... suliyet kabul etır.u. KUMPANYASI 

U 1 T h ff h • d Daha fu.la tafsilit için ATATÜRK ARİADNE vapuru 21-12-939 tarihin-
' 8 8 8 UZ 8QeSID en: caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der de beklenmekte olup Anvers, Rotter-

T ahaffuzhanedeki pavyonların harici sıva tamiri 
Muhammen fiyat: ( 4561 ) lira ( 5 2) kuruıtur. 
Muvakkat teminat: (342) lira (52) kuruıtur. 
Açık eksiltme: 27-12-39 Çarşamba günü saat 1 1 de tahaffuzhane

de yapılacaktır. isteklilerin şartnameyi ve keıifnameyi görmek için 
her gün tahaffuzhaneye müracaatları. 

14--17--20--23 4540 (2481) 

inhisarlar umum 
ğundenden: 

müdürlü-

1 - Şartname ve nümunesi mucibince 26.5m'/m 270 bln ve l8 
m/m 330 bin adet bobin aiğara kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 15. 1. 940 pazartesi günü saat 14 de Kabat.A§da leva~ 
zım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

J - Şartname ve nümunesi sözü geçen ıubeden ve fzmir Ankara 
bat müdürlüklerinden parasız alınabilir. 

4 - İsteklilerin verebilecekleri miktar üzerinden yilzde 7,5 gllven· 
me parası ile veya banka teminat mektuplarile birlikte tayin edilen 
gün ve saatte mezkur komisyona gelmeleri il&n olunur. 

10. 14. 18. 22 447S (2464) 

Muğla vilayetinden: 
Muğlad;ı yeni inşa ve tefriş edilmiş olan her türlü konforu ve mo

bUyayı cami kaloriferJi Otel, Gazino Ye Lokanta iki sene maddetle 
kiraya verilmek için seneliği 500 lira olarak artırmaya konulmuıtur. 
21. 12. 939 perşembe günü saat 1 S de Muğla vilayet encümeninde 
ihale olunacaktır. Taliplerin kanuni teminatı hamilen vilayet maka· 
mına ve fazla malumat istiyenlerin Muğla Hususi Muhasebe mUdür
lüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

1 2. 1 5, 1 8, 21 4503 (2470) 

lzmir Defte-·darlıiın ıf an: 
Salihli Emin oğlu Süleymanın Basmahane tube.sine emlak sah§ be

deli borcundan dolayı mutasarrıf olduğu ismet paşa mahalleal ~lncl 
yüksek sokağında kain 4 sayılı ve 400 lira kıymetindeki evl tahaili 
emval kanunu hükümlerine tevfikan haciz edilerek 21 gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmıştır. Talip olanların 5. 1 . 940 cuma günü saat 
15 de vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 

17. 24. 2 4580 (2.508) 

Bornova Ze~·tincilik istasyo
nu müdürliiğünden: 
1 - lzmir - Bornova şosesi üzerinde müesses zeytincilik letaayonu 

bahçesindeki Razakı bağlarından, bu yılki yaı Razakı üzümünün ku
rudulmasile elde edilen (900) kilo kurusunun satılması kararlat
mıstır. 

i - Üzümü görmek istiyen talipler her gün istasyon müdtirlil~tlne 
gelebilirler. 

3 - Alıcılar satış günü olan 21. 1 2. 939 per§Cmbe günü saat 14 
de istasyonda toplanacak satış komisyonuna müracaatları ilan olu-
nu~ (2510) 

inhisarlar lzmir 
lüğünden: 

Başmüdür-

Çamalh tuzluı için satın alınacak cins, miktar, eb'at ve evsafı ap· 
ğıda yazıla kerestenin ihalesi bir hafta uzatılmıftır. Metre mik'abinm 
muhammen fiatı ( 42) muvakkat teminatı (314, 1 1) liradır. Şartna
mesi levazım ıubemizde görülebilir. isteklilerin 21. 12. 939 günü eaat 
15 de bq müdürlüğümüzdeki komisvona gelrQelcri ilan olunur. 
Eb' at Adet M 3 Cinai 

2X20X73 6900 20, 148 F abrilta malı çıranz Köknar 
2X22X73 6900 22, 162 « « < 
2X25X76 6900 26, 910 c c c 
2X25X38 6900 f 3, 110 « c c 
2X6 X30 13900 
2X6 X33 f 3800 
2X6 X42 13800 

sayılı deponun bir sene müddetle kira
ya verilmesi yazı Jıleri mildilrlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık artırmaya konul 
muştur. Muhammen bedeli 60 lira olup 
ihafesi 18-12-939 pazartesi günil saat 
16 dadır. Iştirak edecekler 4,50 liralık 
teminatı 1.§ bankıuına yatırarak makbu

ler. 

4, 968 c < c 
5, 46.f « c « 
6, 9SS c c c 

99, 717 

4581 (2507) 

Yenl inp edilen hava ~ı 1-b.r!hlı 
bacasına siperi aaik4 yaptirılinalı ten 
işleri mUdUrl{lğUnd~«etll v• ~ .. 
meye konulm~u;. M.~n btdefi 
2196 lira olup ihale.ti !-1-940 Ç~..#>:bl 
günü saat 16 dadır. litirak e~et 
165 liralık teminatı ı, l>ankaama din· 
rak makbuzu ile encUmeu 

Zee ve Şst. V•pur aeentalılma mtlraca- dam ve Anuterdam limanlanna hareket 
edJlm edecektir. 

•t ell rica olunur. SVENSKA ORİENT LİN1EN 
2'1'2..D'ON ı zot'1/2911 VİNGALAND motöril 1/1/1940 tarl· 

-------------- hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko-
UMD.AI. penhag limanlarına hareket edecektir .. 
-+-- SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 

UMUMt DENİZ ACENTAUÖI Lm. SUCEA VA vapuru 26/12/939 tarihin· 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOB de beklenmekte olup Malta ve Marsilya 
LOVCEN vapuru 27 k&nunuevvelde limanlarına hareket edecektir. 

Köstence ve Vama için hareket edecek- N O T ı 

tir.. Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 
LOVCEN vapuru 3 kinunusani 1940 hareket tarihlerinin katı olmadığını ve 

ta Pire - Beyrut - Hayfa - Durazzo ve bunlann hiç bir ihbara lilzum olmaksı-
Trlyeste için hareket edecektir. nn değişebilir olduğunu ve bu hurustan 

GOUIANDRls BROTllERS dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
(HELLAS) Lm. etmiyece~ muhterem yilkleyicl.lerin 

P t R E kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 
•NEA HEILAS· Daha faz.la tafsilat için CUmhuriyet 

Lüks Transatlantik vapuru Pire-Nev- caddesinde FRATELLl SPERCO vapur 
york hattı... ecentesine müracaat edilmesi .. 

Pireden hareket tarihi : TELEFON : 2004 - 2005 
15 -1-1940 

Yolcu ~ yük kabul edecektir. ······························••11111111111• 
Gerek vapurlann muvasalAt tarihleri, 

gerek vapur blmlerl ve navlunlan haJt. 
kında acenta bir teahhOt altına giremez. 
Daha faz.la tafsilat almak için Bırtı:ıcl 

OLIVIER VE 
ŞUREKASI L'J'D. 

VAPUR ACENTASI 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
umum! deniz Acentalıtı Ltd. milracaat TELEFON: 2443 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 Mildürtyet 
Telefon : 3171 Acıenta 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. ·-----------11!11.. •ııeıı. ıaıııeı il I• .. eı ı•. 111 .•.• 1 •• 1 •.••••• 

Asabiye Mütalaassısı 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
Her gün saat 3 ten sonra $amlı 

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

TELEFON: 3559 

Messageries Maritimes _..,,.., __ 
KUMPANYASI 

THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Her türlil izahat ve mahlmat için Bi

rinci Kordonda 156 numarada LAU
RENT REBOUL ve ŞERIK:t vapur acen
tasına müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 2 3 '1 5 

T. iŞ BANKASl'nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

Kuralar : 1Şubat.1 Mayıı, 26 Aiustoa, 1Eylu~1 lkincitepin 
t a r i b 1 e r i n d e ç e k i 1 • c e k t i r. . 

- lkramiyeleri:~ıı..-a:ıım..,. .... 
1 Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
5 n 1000 liralık ••• s.ooo Lira 
8 » 500 liralık -· 4-000 Lira 

16 )) zso llrabk ••• 4-000 Lira 
60 ,, 100 liralık ••• 6.000 Lira 
95 ,, SO liralık ••• 4-750 Lira 

ıso ,, ıs liralık ••• 6.250 Lira 

-·- ••••••• 
CJ5 )2.000 

SIHHAT VEKALETINlN RESMi RUHSATINI HAiZ 
KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DİŞ aift· 
larını, ROMATiZMAsan
cılarını Sbıtll, rahatsız.. 
lıklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
alpnlıpna karp mües
sir llAçtır. 
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Büyük bir deniz harbi arifesi mi? 
• Berlinden en son nın aldığı emir belli değil. "Fon Spee,, 

rağmen Alman zırhlısı küçük görülmiyecek bir kuvvet 
Yaralarına 

telakki ediliyor 

Bir Alman petrol gemisi 
--------~---*""""""""" __________ _ 

Fen Spee'ye 600,000 teneke benzin 
vermek için Montevideodan açıldı 

Londra 16 (Ö.R) - Ürügvay hükü
metince, tamiratın icap ettiği müddetçe 
Montevideo limanında kalmasına müsa
ade edilen Graf Fon Spec zırhlısı tami
ratını ikmal etmiş olup denize açılmağa 
hazırdır. 

Kalkuta adlı sahrınçlı Alman vapuru 
Montevide<>clan hareket etm~tir. Vapur 
Rio dö Laplata ağzında Graf Fon Spee
yi bekliyccek ve petrol verecektir. Ge
mide 600 bin teneke berızin ve petrol 
mevcuttur. lngiliz harp gem!leri bu mın
takada petrol vapuruna taarruz edemi
yeceklerdir. Zira burası bitaraf emniyet 
mıntakası dahilindedir. 
-MUsahitlerin verdikleri haberlere göre 

Fon Speenin orta taretlerinde mühim 
rahneler vardır. Teknenin su kesimi çu
kurlaşınıştır. 

Montevideo 16 (Ö.R) - Ürügva:v hü
kümetinin limanı terk için Fon Spce 
zırhlısı için verdiği müddet bu gece ya
rısı nihayet buluyor. Alınan gemisinin 
Urügvay sularını terk etmesi her an 
bekleniyor. 

Londra 16 (ö.R) - Portlanda g~tmek 
İ!itiyen hasarzede Ekseter İngiliz kruva
zörü gemideki yiiz mecruhun bir Ar
jantin limanına çıkarılması müsaadesini 
almıştır. Ekseter ağır hasara uğramıştır. 
Ancak 6 mil süratle gidiyor. Bu gemiye 
artık kaybolmuş nazarı ile bakılı::. or. 

Pat·ic;, 16 (Ö.R) - Dey1i Ekspres ga-

Alman 
zctcsi Graf Spce hadisesine Vaşingto
nun büyük ehemmiyet verdiğini kayde
diyor. Umumi kanaat bu geminin artık 
korsan vaziyetini kaybettiğidir... Graf 
Spee için açık denize açılarak son dar
beyi karşılamaktan veya bulunduğu li
manda tecrit edilmekten başka çare kal
mamıştır. 

(Niyuz Kronikl) e göre Graf Spce uğ-

tahtelbahir/eri 
radığı hasara rağmen küçümsenecek bir 
kuvvet sayılamaz. Vakıa ateş kontrol 
mevkiinin tahrip edildiği bildiriliyor. Fa
kat toplar hususi kontrolleri ile ateşe 
devam edebilirler. Bedinin Graf Spee 
kumandanına verdiği son emir bilinmi
yor .. Her halde bu gece yarısından son
ı·a geminin kat'i ~kibeti tayin edilecek
tir .. 

"Fon Spee,, Ne yapacak? .. 
- *-

lngiliz Fransız filosu onu bekliyor 
Alman filosu da yardıma mı geliyor? 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

3 mil açıkta durmakla lngi)iz harp ge
mi]eri Orügvayın kara sularına hala ria
yet e tmektedirler. 

Arjantin hariciye nazırı bitaraflık me
eelesi hakkında telefonla Brezilya ·ve 
Ürügvay hariciye nazırlariyle görüş
müştür. 

Londra 16 (ö.R) - Nevyork Tay
mis gazetesi Berlin bahriye mahfillerin
den aıağıdaki h~ beri aldığını büyük 
manşetlerle kaycedtyor: 

«Alman deniz mahfilleri dün Fon 
Spee kruvazörünün Montevideodan sa
limen aynlması imkanını tetkik İi!n bir 
konferans akdctmişlerdir. Tecrübeli de
nizcilerin mütlealan da alınarak bir ha
las planı hazırlanmıştır. 

Şu anda bir muhrip filosu ve buna 
mzımamen denizaltı filoları Oriigvay 
yolundadırlar. Muhriplerin, en kı:;a bir 
zaman içir..Je maksut hedefforine v~ı:-3-
cakları anlaşılmıştır. Denizaltı gemileri
ne gelince bunlar aç:k denizde yerlerini 
a1arak lngiliz harp gemilerini kontrol 
edecekler ve yardımcı gemilerin geçme
sine mani olacaklardır. 

Aı;ık denizde, tarihin ender kaydetti
ği muazzam bir deniz harbı cereyan ede
ceği kuvvetle söylenmektedir. Diğer bir 
bdl:ıere göre, Almanya lıükümeti ür.i
guvaydan yirmi dört saat munzam bir 
müsaad e istiyecektir. 

Paris 16 ( ö .R) - «Graf Fon Spee> 
Alman cep zırhlısının vaziyeti hakkında 
en son alınan haberler şunlardır: 

Ürügvay hiikümeti, Lahey mukave
le!!ine müsteniden, A lman kruvazörüne 
Montevideo limanını terk etmek için 72 

~ııat mühlet \'ermiştir. Bu karar dün öğ. 
leden sonra nazırlar konseyi tarafından 
Alman harp gemisindeki hasaratı tetkik 
için tayin edilen eksperler komitesinin 
raporu uzun uzadıya tetkik edildikten 
sonra ittihaz edilmiştir. 

Alman kumandanı 15 günlük mühlet 
istemişti. Bu talep kat"i olarak reddedil
mİ!<lİr. Tayin edilen mühlet zarfında Al
man kruvazörünün denize açılabilecek 
vazi) ette olaca~ ı tesbit edilmistir. Dik
kate ayandır ki Alman propagandası 
Craf Spee kruvazörünün düçar olduğu 
ha aratın h fif, hatta görülm!yeceL: de· 
recede az olduğunu iddia etmişti. Bu da 
do~ ru deiğldir. Ba:ı:ı Amerikan miisahit
leri tarafından beyan edildiğine göre 
«.Grnf Spee~ nin 1 1 pusluk toplarından 
6 sı kullnnılamıyacak haldedir. 7Jra atış 
ku)eo;İ tam orta~ına isabet ed"n bir mer
mi ile parça parça olmu~tur. Bununla be
raber. bu ne" i h.ısaratın Alman harp ge
misini d<:nİ:.-:e açılmaktan menedemiye
ce ~ i t.-biidir. 

Hk önce, Graf Speenin firar ve bitaraf 
bir limana ilticasını zafer şeklinde ~ös
termiş olan Nazi gazeteleri şimdi bu kru
v.ızörün çok güç bir vaziyette olduğunu 
ve Lnplata nehrinin mansabında mevki 
alarak mühim mikyasta takviye edilmiş 
olan lngiliz deniz kuvvetlerinden kur· 
t ulmasının tamamivle imkansız bulundu
ğunu tac:dik erliyorbr. Ezcümle <Renov> 
zırhlısiyle doktor Göbelsin propaganda 
neqriyatındl\ bir c;ok defalar batırmış ol· 
duib Ark Royal tayyare gemisi de Al
man cep zırhlısının çıkışım bekliyen 
kuv' etlere iltihak etmi~lerdir. 

«.Graf Spee~ ye verilen mühlet yarın 
akşam gece yarısına doğru nihayet bu-

lacaktır. Alman krm:azörü mahrukat 
depolarını tamamiyle doldurmuştur. 
MontevideodRn ırelen bir telgrafa göre 
Graf Spr.e gece Montevideodan harekete 
hazır bulunuyordu. Binaenaleyh Alman 
cep zırhlısı ile Ingiliz filosu arasında harp 
muhakkak olarak beklenmektedir. Me· 
ğer ki Graf Spee cenubi Amerikanın di
ğer bir limanına iltica etmeğe ve böyle
ce dah:ı. bir az zaman kazanmağa çalış
ııın. Filhakika Berlinden verilen emir her 
ne suretle olursa olsun vakıt kazanması 
merkezindedir. 

Pari!! 1 6 ( ö.R) - Cenubi Amerika 
hükümetleri Alman hükil!neti nezdinde 
bir prote•toya h:ızrlanmaktadırlar. Zi
ra, Graf Spee ile lngiliz kruvazör!eri ara
.. ındaki deniz harbının başlan~ıcı olan 
hadiseye Alman cep kruvazörü, Pana
ma konferansında feqbit ve t~hdid t'di
len Amerikn bitarnflıl, m'.!ıtakaaı dahi
linde sebep olmıı•tur. Craf SPee bu mın· 
taka dahilinde bir Jn .... iliz nakliyat kafi
lesine taarruz f"ttiği· cihetle yetişen lngi
liz kruv;\zörlerinin taarruzuna uğramış
tır. 

Alman hiikümetinin bu prote'itova ce
vap olar.ak. Panl'\ma Pan Amerikan kon
feransında tahdid edilen Amer:.ka bita
raflık mıntakası kara sularını h;ç bir za
man tanımamış olduğunu bildireceği 
tahmin edilmektedir. Böylece ikinci bir 
hukuki mesele daha ortaya çıkmış bu
lunmaktadır. 

J !er halde, fngiliz harp gemileri tara· 
fından tesis edilen barajdan Graf Spee
nin geçmeğe te .. ebbüs edip etmediği ya
rın akşam öğrenilecek ve akıbeti hak
kında kat"i malumat alınmış bulunacak
tır. 

lngiliz Başvekili cephede 
B. Çemberlayn ilk defa olarak şem

• 
Si esizdi ve en ileri hatları teftiş etti 
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nıir;tir. Orada İngiltere kuvvetlerinin 
planları ve tertibatı hakkında başvekile 
izahat vcrilın iştir. 

B. Çemberlayn bundan sonra bir üs
sü ziyaret ederek tayyarecilerin ikamet 
ettıklcri yerleri görmüştür. 
Başvekil kısa süren teftiş ziyareti es

nasında bir kasabadan geçmiş ve ahali 
kendisini tanıdığından heyecanla alkış
lanmıştır. B. Çemberlayn ııhaliyi selam
lıyarak alkışlara mukabele etmistir. 

İngiliz başv.ekill o\·talık kararırken 

Taner'in Molotofa hitabı . 
-------------:ı:------------

Fin Ba§vekili Ritti 
Paris, 16 (Ö.R) - Gazeteler, Finlan

diya başvekili Tanerin Helsinki radyo
sundan Molotofa hitabını dünya efkfu-ı 

umumiyesi karşısında Sovyet Rusyarun 
mUtearrız ruhunu tebarüz ettirmek 
maksadiyle yapıldığını yazmaktadırlar .. 

Ayni gazetelere göre bu nutkun bil
hassa şayanı dikkat olan noktası Sovyet 
Rusyaya dış politikasının tamamen Çar
lar politikasını takip eden bir takını gizH 
projeler ve emeller arkasında olduğunu 
iddia etmesidir. 

Taner, Mo1otofa : (Çarlık hudutlarını 
tekrar tesise karar vermiş görüntiyorsu
nuz, eğer böyle ise emin olunuz ki bir 
tek Finlandiyalı hayatta kaldıkça bu 
rnilcadele devam edecek .. Finlandiya, ne 
istiklalini ne de hürriyetini feda etmi
yecektir) diyor. 

s 

göre Sovyet 
ilin içindir •• 

F in Harici11e Nazırı 
Gazeteler en çok hitabenin bu kısmı 

üzerinde durmaktadırlar. 

Hels1nk1, 16 (A.A) - Hariciye nazırı 
B. Tanner, dün akşam radyo ile önce 
Finlandiya sonra İsveç lisaniyle doğru
dan doğruya Molotofa hitap ederek de
miştir ki 1 
Kavgamızı muslihane bitirmek üzere 

müzakerata girmeğe futıade misiniz? ... 
Finlandiya buna hazırdır. Sizin de lüt
fen r adyo ile cevap vermenizi rlea ede
rim .. 

Bundan henüz bir kaç hafta evvel bay 
PasslkJvi ile benim sWnle Stalinle ko
nuşmakta olduğumuzu hatırlarsınız. Siz 
bizden bir arazi terkini istiyordunuz ... 
Haklı bir talep olmamasına rağmen .size 
geniş milsaadekfuolıklarda bulunmağa 
Amade idJk. Anlaşamadan müzakerat 

Fin B4§kumandanı Mannerhayn 
talik edildi. Siz, Birleş_ik Amerikanın tSıl. 
vassut teklifini ve Isveçin teklif1er inJ 
reddettiniz. Muhasamatın durdurulması 
için Milletler Cemiyeti tarafından yaplı' 
lan teklifi reddettiniz. Tarafımızdan doğ. 
rudan doğruya yapılan teklifleri dinle
memek için bütün kapıları kapadını2,, 
Fakat size radyo ile hit.iip etmek imkfult 
elimizdedir. Hadiseleeı Rusyanın çolt 
geniş projeleri olduğu fikrini uyandırı• 
yor .. Çarlık hudutlarını tekrar tesis için 
bütün Finlandiyayı zaptetmek arzusun
da görünüyorsunuz. Eğer maksadınra 
bClyle ise emin olunuz ki, Finlandiya~ 
hayatta bir tek Finlandiyalı kalıncaya 
kadar kendini müdafaa edecektir .. Fin~ 
landiya mllletl, ne istikltılinl ne hürriye. 
tini kaybetmeğe aslA razı olmıyacaktır, 
Ve ecnebi boyunduruğu kabul etmiye< 
cektir. 

taarruzu 
Bütün hazırlıklarına rağ
men muvaffak olamadı 
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kaybetm~lerdir. Şimdiye kadar muhte
lif cephelerde tahrip edilen Rus hücum 
arubalarının yekunu 130 dur. 

Şimal cephesinde, Petsamo cenu
bunda Rusların teşebbüsleri devam et
mekte ise de büti.in bir Rus alayı Samo
joride alelade bir Fin taburu tarafından 
durdurulmuştur. 

Ruslar, muhasamat iptidasında yap
! ıkları bi.iyiik hava hücumlarını ı?imdi
!ik tamamiyle terketınişlerdir .. nKurye
ı a Dellasera" İtalyan gazetesinin muha
biri bunu şu suret le izah ediyor : 

ııSovyetJerin son derece hızlı bir ha
reketle F;n ordusunun askeri teşkilatını 
bo:mıak hususundaki ümitleri tamamen 
akim halmıştır. Sebebi de bir taraftan 
Fin defi tayyare bafaryalarının ve avcı 
tnyyarelerinin müessir hareketi, diğer 
taraftan hüylik Rus bombardıman tay
yareler inin aşağı kalitede olması ve mü
rettebatının iktidarsızlığıdır. Bunun ne
ticesi olarak Kızılordu kumandanlığı ilk 
hattaki tayyarelerin Finlere karşı mu
varfakıyetli bir hava taarruzu için kafl 
olınadı~ını anlamıstır. Bunun manası 
şudur ki Ruslar ciddi bir harekete gi
rişmek için bütün hava malzemeslııl ve 
mürettebatı değiştirmek ve yenilemek 
mecburiyetindedirler. 

Fin ordusımım kayakçıları 

Bunun için malzemeyi şimendiferle 
göndermek Jcap eder. Halbuki Ruslar 
Finlere karşı harekette o kadar acele 
etmişlerdir ki ne ordunun iaşesini, ne 
de yaraWann tahliyesini temin etmek 
kaygısına bile düşmemişlerdir. . Bu se
beple, milletler cemiyeti kararlarının te
min ettiği manevi yardımın da ilavesiy
le, F inlandiya bütUn kış mevsimi esna
sında mukavemette devam edebilecek
tir .. 

Paris 16 ( ö.R) - Finler b!itlin cep
helerde Rusların ileri hareketini durdur
muşlardır. Dün akşamki Fin tebliği bil
hassa memnuniyet verecek mahiyettedir 
ve şu malumatı ihtiva etmektedir: 

cKareli berzahında bir çok taarruz· 
lar reddedilmiştir. Rusların bu taarruz· 
larına topçu kuvvetleri ve tanklar müza· 
heret ediyordu. 

Şark cephesinde, Ladoganın oimalin· 
de topçu hazırlığını müteakip bu cephe 
ile Kareli berzahı arasında yapılan Rus 
taarruzu püakUrtUlmüştilr. Finler beı 
tankla bazı malzeme ele e hmfşlecffr, 

dır. Fin karargahından gelen haberlere 
göre bu torpito batmıştır. 

Londra 16 ( ö.R) - Bu hafta zar
fında Finler bütün mıntakalarda mevki
lerini esaslı tekilde muhafazaya mukte
dir olmuşlardır. Yalnız en şimaJ cephesi 
milstesnadır. Burada Ruslar, nikel ma· 
denlerile meşhur olan Salmiya jervi şeh
rini aldıklarını iddia ediyorlar. Norveç 
kaynağından gelen haberlere göre Fin
ler çekilirken ıehrin cenubunda 20 ki
lometrelik bir sahada blitün k8prüleri 
tahrip etmişler ve bir orman yangını çı
karmıtlardır. Finlerin ricati disiplin dahi
linde yapılan eevkulceytİ bir ricat olarak 
gösteriliyor. 

Rusların, Finlandiyanın merkezi kls
mında huduttan 130 kilometre ilerledik
leri hakkındaki iddialarına gelince ne 
Fin kaynaklarından, ne de bitaraf kay
naklardan gelen haberler bunu teyld et
memektedir. B.u cephede Ruslar Ftnlan
cliyayı en dar k,Y1mında ~Ye bölmelt ga· 
yeslnl takfp edf.Yorlar. Finler huduttan 
SO kl ometre m afede olan Siyono Sal-
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yaptıkları bir mukabil taarruz sayesinde 
elde edilmiştir. 

Gelecek hafta Rusların yeni bir taar• 
ruzu beklenmektedir. Merkezi Finlandi• 
yada bulunan Rus kuvvetleri 500-75 0 
bin arasında tahmin ediliyor. 

Ladoga gölünün şimalinde Ta.lvajerdl 
mevkiinde dört gün aüren bir meydan 
muharebesini müteakip Finler parlak bir 
zafer kazanmışlardır. Dröt Rus alayt 
kendi hudutlarına doğru intizamsız ri• 
catleri esnasında hemen hemen imha 
edilmişlerdir. 

Rusların Mannerhyan hattını yardık• 
]arı iddiası Finlerce gülünç diye tavsif 
edilmektedir. Bu mUstahkem hattı yar• 
mak şöyle dursun, Sovyet kılaları henili 
bunun önüne bile gelmiş değillerdir. --·--

Tehlike 
Yüzde ona indi .. 

ltondra, 16 (Ö.R) -r İngiliz gazete!~ 

r~_Rly~ J?~~f.~ta ~~~~~~~~~ 


