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ilan münderecatmdan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

• Avusturalya askerleri 
Melbum 9 (ö.R) - Avusturalya lruv• 

vei seferiye.inin Franaaya nakli ba§lllllll§-
br... -

·------,-' Y eoııi A.. Mıtbeumda Bt-•bıtt • 

Almanyanın ·son ümidi Sovyetlerde 
····R1i'syanın··Fenıanaiya·aa"11 .. taıepıerr·çti'k .. genıştır .. sk·a"11:···ı 

din a vy a dev 1 eti ~.!! ........ ~~.Y..~.~ ...... ~ f'.:Y.~~~~ ...... !.ç.!.~.~-~.~!.!!.~!.'. ..... _.J .............................................................................................. 

Sovyetleri Baltık denizindeki faali-------
yellerinde serbest bırakmakla 

Almanya sulha _yol aça
cağını ümit ediyor ... 
- -

Rusyayı idare eden başlar: StaliTI Molotof, V oroşilof 

Majino hattında 
Çelik Beton ar 

Dünyanın hr_rp ve sulrı 11ıul.:ac;'.dera~ında soa sbzii .0 i;-yliy .... cel-.: alanlar 
Yukarıda lngiliz kralı, başvekil, hariciye 'llazirı, ordtı başkutıııındanı ve deniz 
ba§amiralı. Ortada: Fransız Cümhurreisi, ba§vekil, miittefilc orduları b<ı§kuman
danı büyük erkaıııharbiye reisi va a§ağıda: Hitler, Göring Ribbentrop, general 

Bravçiq, amiral Reader 
Paris 9 (Ö.R) - Isveç siyasi mehafili gazeteleri FenJandiya üzerinde nüfuz te

Sovyet hükümetinin Fenlandiyaya epo- sis etmekle Rusyarun hem Alm~:'?'~ 
je ettiği müzakereleri dikkatle ta.kip et- hem Ingiltereye karşı hareket ettigını 
mektedir. Fenlandiyanın Isveç sefiri bu tahmin ediyorlar. Bilhassa Ingiltere~ 
müzakereler için Moskovaya gitmiştir. Fenlandiyada çok büyük_ seı:mayelerı 
Sovyet hükümeti Fenlandiyaya ait olan vardır. Halbuki Fenlandiya bır Baltık 
adaları eline geçirmek arzusundadır. devleti ' telakki edilemez. Baltık devlet
Başlıca talepler! şunlardır: !eri antantına dahil değildir. Bilakis şi-

1 - Aland adalarının Rusyaya mal devl~tlerini birleştiren Oslo grubu-
t k" 2 F l J" b na dahıldir. er ı, - en an ıyanın cenu u ! 1R MUKAVEMET tHTtMALt 

b. · J b"" '"k b l' CtDD B gar ısın e en u~ ser est •· Fenlandiya mahfilleri Helsenski hükü-
Eff Cll ve kemikten insanlarla mürekkep man olan Malmo lımanının Rus- metinin 4 sınıf ihtiyatı silah altına çağır

yaya terki, 3 - Gotland adalariy- dığını teyid ediyorlar. Bu da Fenlandi-
hiç_ bir ordu bu hattı yaramaz le Fenlandiya körlezindeki birçok yanın Rus müddeiyatına Baltık devlet. 

adaların Rusyaya bırakılması. lerinden ~ah~ ciddt bir. mukave~~t _gös-

Harp devam ederse 
- -

~lmanya Sovyetleşecek 
Sov yet yayılmasının gelecek 

m-;rhalesi lsvec olacaktır~ . 
• 

Norveç, Isveç ve Danimarka ba§vekil!eri 

lngiltere cevap vermekte 
acele etmiyor 

Harp gayeleri hakkında müşterek 
bir deklarasyon neşri muhtemeldir 

Yolumuz 
Hedel'imiz 

--·-- tmn•Y ruyotınde oldugunun delilıdir. 
Parts, 9 (A.A) - E<lgar Ansel Novre,. ISKAND!NAVYADAKl END!ŞE ALMANYA SOVYETLERI Londra, 9 ( ö.R) - Jşçi mebusu ilan edilen prensipleri muhtevi daha sa-

Majino hattında bir yer ~lığı altında •Endepanclas Beli> gazetesinin Ko- SERBEST BlRAKIYOR Henderson Avam k_"-'."ar~sı.ı:ıda ~~ıve!UI ~i_h. bir deklarasyon neşredip etmiyece-
şu yazıyı yazmaktadır : penhag mahabiri bu vaziyete Iskandi- S k D bl d t t . Cemherlayndan lngiliz hükumebmo. za- gmı ıormuıtur. 

Majino hattı diye anılan büyük istih- navya memleketlerinde gösterilen ala- " vens a;r;e a e » gaze esı- manı gelince, Fransız hükümetile birlik- BaşvelUI şu cevabı vermiştir: 
kamlar silsilesi haricen hemen hemen kayı kaydediyor. Bütün Iskandinavya - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - te harp gayeleri hakkında şimdiye kadar « Majeste hükümeti barba girmesini 
hiç görülmez .. Yoldan bazı dikenli tel intaç eden sebepler ve maksadlar bak-

örgüler veya tarihten evvelki zamanla- He 1 k f · ı 1 k kında Fransız hükiiınetile, tam ·mutaha-
ra aitmiş gibi potrel yığınları yükseldiği t e e 1 o an yo kat halindedir. iki hükiimet tanıfmdan 

-{:; görülliı'. Fakat tanklara karşı dikilen bu ı er . bir çok defa izah edilen bu görüşler 0üp-

Deg"' ı'şm ı'yecektı'r barajlar istisna edilirse ortada hiç bir heli değildir. Harekatın inkişafına göre 
şey göze çarpmaz_._ ~ir s~nbah"-: maru:a- hükümet bunların daha sarih olarak ilanı 

---1:?-- rası gibi her şey ortülmuş ve gizlerunış- İcap edip etmediğini diişünecektir. Fa-

ŞEVKET BtLGIN :~.!'e;~;~~~~:k~~f Dr1:~~;: A merı·kadan sonra Hollanda Belçı·ka ~:~~~;;;;ı~~~a~•=aı:a;;~~v:~ 
. . • y&ptırılınıştır. Maamafih ışte şurada bır ra • Fransız bükumetlerı arasında tam muta-

Moskova, beynelmilel dıploması faa- . d lak bir leke gö- baka! halinde yapılacaktır.» 
ı:... · h ıı· b" k · har 1 tepenın yamacın a yuvar 
"!.'.'!"" .. arare 

1
• ır mer ezı ıne ge- rülü or Bu bir mantara benziyen te- d t tt b ı kt k• • Londra 9 (ö.R) -lngiliz siyasi mah-

d~_ıı~. gundenberı, b~!°"~a c~rey~. ed~~ pesiyba~ bir çıkıntıdır. Yüzlerce n;et- a avassu a u unn a an çe ınıyor filleri h~k. Britan1".anın_~!tlere cev:ıp 
gol'Ulmelere daha biiyük alaka gosteril · · d ta bir ıstihkam. İ vemıekte tstıcal etmıyecegını Fransa ik 
d""" ubakkaktır D" ı ı · · re ımtıdadın a vasat çap . , ..:!i.; dah üİu unJ; gaz~ e ;.n. ınk Fakat bir taarruz karşısında satıhta mer- yapılmakta olan istişareler çaıµmbaya 

8 n z e me~ .ır ço milere maruz tek bir kazemar mevhut- • . Ö • _ • . . . . . , .. . kadar nihayet bulursa Çemberla!?'? 
meçhuller karş,.ında hulundugu hır aıra- t B . b' .. den ibaret- Lfilıi, 9 ( .R) - Hollanda resmı mah manı olan sıyasetten Avrupayı kurtar- tir. Amerikan milleti henuz Avrupa ih- Avam kamarasında cevabını verecegını, 
da: bu. •?n haftaların en hayretbahş ıür- t~~ .. Fe~~=:ıa:u:~~e !.~:wruş olaıı fel!~•! ~eynelınilel. vaziyett~ hasıl olan ~"'.< hususund~ müttefiklerin gayretle- til~ın?' ortasına atılmağa mütemayil aksi takdirde bu cevabın daha sonraıı:-
prizlennı veren memlekette vuku bulan b .. .. . . . . b bek uttur degışiklikler hasebıyle Belçika ve Hol- rıru kuvvetlendirmelendır. değildir .. • bırakılması muhtemel olduğunu söylı-
politik ve stratejik mahiyette hazırlıklan B'.1 gbo~un ıçınde ikı di':. . md evb? mit: landanm İngiltere - Fransa ve Almanya Paris, 9 (Ö.R) - Amerikan gazeteleri •Nevyork Tayınis• in fikrince de Bit- yorlar Parlamentonun salilıİyettar en-
. -L • d---'-- b f ali etin' • b" ıri ır sahra topu ve gerı e ır d Ih · · hi b' t bb.. · · h. lik t 1 b' ı · tcrsır e .,,.,..,n, u a Y yepyenı ır al .. İ tihk. · di. kısımları ta- arasın a su ıçın Ç ır eşe use gırış- ır a e ıy e Amerikanın bir tavassut lcrin tekliflerine müsteniden bir tavas· cümenleri de Hitlerin nutku üzerinde 
nizam. yepy~~ bir muv~ene "';';~ ar- r yo_z... .~ ... '."n.ın ger anı ve mo- miyeccklerini bil~ektedirler. . • h:ıreketinde bulunması ihtimalini redde- sut imkanı olmadığına Amerikan. hükü- tetkikler yapacaklardır. 
susandan mülhem oldogunu gozonunde md amıyle o~üludu~-. B~-".:'~::" tepele- Vaşington, 9 (O.R) - Amerika sıyası dtyorlar. •Nevyork Herald Tribun• (ta- meti kanidir. Böyle bir tavassut Ingı·ıte- Berlin 9 (ö.R) - D.N.B. ajansı bil-
'-~-b-dırla Filhakik b t f . 1 . em mevzı topragnı acu.ın<Uına, . kan . .. Hitl . t lam ~ r... • • a 0 e sır enn . diİ d ulmu ve ekseriya mahfellerinın • aatine gore . erın "~ssu 0 az) serlevhası altında Aıne· re ve Fransayı harbe devam kararından diriyor. FrıuJSJz ve lngiliz matbuatının 
buyiilı: kısmı aubjektif olmaktan kurtul- rme:ı:ıa l e~e luy ur 

9 
il' \ 2 metre ka- sözünü tutacagı hakkında kuvvetli ga- rıkanın muhasaınatı dıttd'1l'Dlak için fa. u<aklaştıraınaz .. Bunu Bitler de takdir neşriyatı sulh için nikbinlik beslemeğe 

matlığı için hayalidir. Hadiselerin tazyik l:ormnlığındar ah. ap anıruakş baka .1 .. rtü. rantiler mev.cut olmadıkça bu teklifler ideli bir rol oymyamıyacağım kaydedi- eder. Bitlerin nutlrn daha ziyade dahili müsait değildir. Bu gazeteler Almanya 
ed ı • b. " · ICki. ' a ır topr ta ası 1 e 0 • dikk t alın B. al h yor v ıli ki B mahi b' ti ' · · en -ırtıc• man •iti, ır surpnz m- l"d" İ . d ins k din' d h tli bir nazarı a e amaz. ınaen ey e. yor : • u yette ır ha· nıaksa ara matuftur. Harbin devamını aleyhine hücumlarını şiddetlendırmıs-
de gözükmesinin sebebi de budur. 11 hur . ._ çdınhise dan Hen ·1 e l~trikle yapılacak yegane şey Avrupada sulha reket il\tili(ın ortasına atılmak demek· - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE _ ]erdir. 

Moskovada yapılmakta olan müzakere- '."". !çın e se er ...•. er. şey e . __ ~ ___ __ __ _ _ 

~: :=ı,t~ü::..::~~:n f~~~ ~ş:o~lı-~1:.~ı~:!:!' eb:O! .. o~i~~crk s ·ı g f r ı· d ha tt 1 u· . zer ı· n de uyandıranı Hariciye Vekilimizin temas- 5.':• beı;ız~~ ve. m~a~ o ~dar _derınan-
landır. iki dost ve müttefik memleketin lige g?~ülmuştur ki hiç bır duş".1 

:~ ;:;:!.d ;:;;~:".;,e~t!~~:O~:'~~ :~~j~r~':~~e~U::c:~e::~tt~:fı:.~ 
lan şüphesizdir. Bundan dolayıdır ki, ya- Eğ:r düşrı;an is~ihkamcıları tüne~er kaz
pılan müzakereler etrafında pekaz ma- maga ve ıstihkfunlara yanaşmaga mu· 
Iümat verildiği halde milli politikamızın vaffak olsalar hile yıkılmaz beton du
veçlıelerinde biç tereddüde düşülmemil· varl":'la karşılaşacaklardır. 
tir Memleketimiz hakkında en az bayır- İstihkaınlara giren hava gazlardan hu
ı.aİı olan bazı yabancı gazeteler bile bu sus! cih_az~rl~ temizlendikten so~a gir
müzakerelerden bahsederken bilhassa fU mektedir. Istihkfım altı veya sekiz kat-
noktayı tebarüz ettiriyorlar; Türkiye - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -
Cümhuriyeti. Şark ile Garp arasında ba .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kim mevkiiııin büyük ehemmiyetine, eli 
altındaki kuvvet ve kudret kaynakları
nın hudutsuzluğuna rağmen milli hnd.ut· 
lan içinde inkişaf etmekten başka bir 
emel beslemiş değildir. Umumiyetle tak-

ispanya 
dir ediliyor ki bugünkü Türkiye, sulh ve AJfousun ~ 1 
emniyet davasının kıymetli bir muva~e- og unu 
ne unsurudur ve böyle l<alın:ık azminde- "] ...,. d k 
dir. Siyasetimiızin yapıct, realizt olan =kral mı 1 an e ~Ce • 
tarafı bu hakikatte mündemiçtir. Hiç bir : · : 
hadise, şimdiye kadar bizi yobmuzdan : -::--«>- ail k : 

• • ti" • • f ..:. Do•tları : Londra, 9 (O.R) - •D y S eç•. 
çevırmem.ıt r . çevınnıyece c .. u. ... - • . . .. · bıl kr lı • 
mız, Cümhuriyetin ilanından beri Kema- : gAlfazetesıne ~lore Ispis_anya ~ad ~aı{:k : 
!' t T" kiy • ·· ·· dak tini saıni • onsun og wıun panya a • 
ıs. t~' enınd'' ~~211~~. s~ ahtelif' vesı' - 5 mevkiine geçmesi fikrine artık mu-! 
mıye mı ve urus ugunu mu - • ... . . · · d · b' ' . • 
1 1 1 t "b '-'·! d. T" k' ~ım" •arız değildir. ispanya a yenı ır mo-: e ere ecru e e •.. uDO? er ır. ur ıye, G "' • • . • ulm • 

.. b · d • d""' b••t·· · ti :narşıst partısı kur uştur ve gene~. 
ya mava.ce esı:n e geçır ıgı u un un - :raı Frank.o buna muhalefet efıne-! . 
hanlardan açık alınla, muzaffer ç~- : kt dir. · y · arti kont Romatoc • 

B d d . . • · b .me e . eru p • • 
br. un an sonra a vazıyetunızın aş- • ank k. h · · ı: 
ka türl. ·· im • · hi b' b yok •nes, Fr onun es ı arıcıya nazır • u o ası ıçın ç ır •• ep • • ·b· _ı,_, tl ı ihti • · 
tur. Siyasetimizin mesnedleri meydan- :kont Yord~a gı 1 >!"""'Ye er ·; 

- SONU 2 İNCİ SAHiFEDE - :va etmektedir. • : ........•...•.••............•.••...••... : 

lngiliz hava 
---·-tr~--

Royal A~r forcı
---1:?

Üılerini düşmanu. 
dan saklıyabildiği 

halde 
Almanlar Sigf rjd ıstalı· 
ııamıarı Uzeriııde sıfı sırı 
uçuşlara şimdiye lıaıdar 
mani oıamanısşlardır .. 

Londra 9 (A.A) - Fransanm bir ta
rafında Royal Air F orces nezdinde bu
lunan bir müıahid lngiliz hava kuvvetle
riniiı Fransanın büyük Pir sır ile örtülü 
buluna~ pu inıntakasında lhtiınamla 
maşkelenmİJ Q!an bir· hava meydanında 
pi:ogramlannın tatbilcl ile meşgul olduk-
liuını bildiı;mektedir, · 

lngiliz bava kuvvetleri garp cepheeln
de devamlı bir faalir.et göstennektedir• 

- SONU 3 tlNCU SAHİFEDE -

filolarının muvaff akıyetlerj 

Altııan top~uları garp cephG>inde (Hitler cepheyı te:rti§ıe) 



2 YBNJASIR 10. ikinci Tesrln BALI 19J~ 

Majino hattında 
Çelik Beton ac 

Etten ve kemikten insanlarla mürekkep 
hiç bir ordu bu hattı yaramaz 

... BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - niz ki topçuları faiktir. Zannediyor mu

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

Dikili 
---·•---

Hareketzedeleri 
iane listesi 

sunuz ki ordulariyle Fransaya girmek D. Kemal Tanay 
mürekkeptir. Bazılan çok daha de- için bu muazzam istihkBm silsilesinde Asını Pelin 

. Kat'iyyen görünmiyen Bolok- kafi derecede icap eden unsurları tah- Cemal Ataker 

5 
5 

10 
280 
5 

1765 

vzlar siperler ve kilçük postalar muh- rip edebilirler? Cumaovasının Yeniköy halkı 
ıstihkamlan yeraltından birbirine Cevap şudur : Cumaovasının Akçaköy halkı 

taptebnektedir. ~ buralara ka- Alınan topçusunun yapacağı azami Cumaovasının Oğlananası 
dar gelmesi için daha evvelden devamlı şey kulelerden biri üzerine nihayet 300 halkı 
siper hatlarını aşması lizun<lır. Bu si- ınilimetrelik bir obüsü tam isabetle yer- : Anadolu gazetesinin neşrettiği 
J><'l" hatlarından da daha evvel sahra leştirmektedir. : fevkalade nüshası hlsılatı 105 
!pUstahkem mevzileri mevcuttur. Bu Is- Halbuki tek bir kuleyi tahrip için bu ! Ali Riza Yenler 10 

funların arkasında ise Verduna ka- şekilde bir çok obüslerin tam isabeti la- : Elektrik şirketi memur ve 
askerler toprağı kazmakla meşgul- zımdır .. Bütün kuleler ve kazeınatlar ta- E işçileri 5130 

BiitUn dünyaca Uımnmı~ Vaux mamiyle tahrip edilmeksizin etten ve ke- ! Kocatepe okulu talebeleri 7 50 
ouanmet kaleleri bir tevkif mevzii milden insanlarla milrekkep hiç bir ar- : Misakı Milli okulu talebeleri 30 40 

tekrar ihya olunmuştur. du bu hattı yaramaz_ : Manifaturacı Abdullah oğlu 
Bir bitaraf topçu mütahassısına sora- İşte bu çelik ve beton ağı Baleden : Nuri Sevil 150 

fım- Farz~ ki Almanlar hava hAki- Lüksemburga ve denize kadar uzanıp : Kırkağaçlı Kazını Taner 50 
lhiyetinl elde bulunduruyorlar. Fanedi- gitmektedir. : Bal~va ·okulu talebeleri 6 30 

lOuncuBalkan atletizm 
müsabakaları bitti 

Yunanistan birinci, Yugoslavya ikinci. 
Türkiye ve Romanya üçüncü geldiler 

Atin& 9 (A.A) - 1 O uncu Balkan atletizm- müsabakalarına dün de Atina 
otadında deTUD olunmut ve oyunlar nihayet bulmuştur. Dünkü müaabakaları 
knJ. Yelialıd, bqyekil Metahaa, hükümet azuı ve kordiplomatik de takip 
eylemiftir. 

Alman teknik neticeler fUD)ardır: 
l l O metre maııialıı 
Konunantiku (Yunan) 15,6, Skiads 

lav) l 6,4 
(Yunan) l 5.9. Kocekoviç (Yu-~•-

Elen Diaklı 
Sillao (Yunan) 

83, 
39,2, Floros (Yunan) 38.38, Kovaçe•İç (Yugo . .Iav) 35, 

400 metreı 
Gören (Türk) S0,8, Stratakot (Yunan) 5 1, Karaızeorgos (Yunan) 5 1,6 
1500 metreı 
Velikopuloı (Yunan) 4,6,6, Koıin (Yugoslav) 4,6.9. 

4,7,6 
Oç adımı 
Palaniotis (Yunan) 14.24, Kalistrat (Rumen) 14.8. Nazinakis (Yunan) 

13,80 
Cirit atmaı 
Narkucicl (Yugoolav) 

60,51 
63,23, Papu (Yunan) 60,66. Navsab (Yugoslav) 

Maraton yal"IŞll 
Karvakidis (Yunan) 2 saat 52,7, Ragazos (Yunan) 

men) 3 saat 21 
Sırıkla yüksek atlama ı 
Tanas (Yunan) 3,92, Travloa 
4X 100 bayrakı 

(Yunan) 3,80, Muhiddin (Türk) 3,60 

Yugoslav ekibi 43,8 Rumen ekibi 43,9 Yunan ekibi 44.5 
Onuncu Balkan atletizm oyunlan sonunda kafi tasnif: 

- Yunanistan 112 puan. 
2 - Yugoslavya 60 puan. 
3 - Türkiye ve Romanya 34 puan. 
Oyunlann sonunda mükafatları bizzat kral dağıtmıştır. Gece Yunanistan 

atletizm fedcrusyonu büyiik bir ziyafet vermiştir. 

Leh faciası 

A.nnenıln 
Sevdlgi Adanı 

Yazan: Üc Yıldız 

1 
• 

- S -
Annemin bu sözleri benim üzerimde 

tuhaf bir tesir yaptı. 
Diyebilirim ki ben o zamana kadar 

kendimi h§Ja çocuk zannediyordum. An
nemin hayattan, istikbalden, yuvadan 
bahsetmesi üzerine bu hayat ve yuva 
hakkına onun da benim kadar ihtiyacı 
olduğunu düşündüm. öyle ya .. Ben ev
lendikten sonra, kuracağım yuvada an
neme ne kadar hürmet mevkiini verecek 
olursam olayım yine o, bugünkU mev
klinde olmıyacaktır .. Daha sonra annem 

gençti. güzeldi.. Pek Mil onu sevenler 
bulunur ve o da bir yuva kurabilirdi.. 
llk defa olarak kapıldığım bu dilşilnce 
sevki ile anneme : 

- Ya sen .. dedim. Sen ne diye istik
balini düşünmiyorsun. Neden kendini 
hep erkek muhitlerinden uzağa çekiyor
sun? Görüştüğümüz ailelerde öyle belli 
kimseler var ki sana bakan nazarların
da büyük sevgi eserleri ııezlyorum. Fa
kat sen bunların hiç birine hislerlnl iz
har l~in fır>at vermiyorsun.. Daha ol-

. ~- . 
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Dr. S. Kalvi 

dukça gençsin.. Güzel olduğunu da pek 
ala biliyorsun.. Önilnde bir yuva kur
mak ve mesud olmak lınkAnı pek çok.. 
Sen bana nasihat ederken kendin bun
ları ne diye dU,,Unmlyorsun? 

Annem, bir an için ve sanki bana 
bakmaktan çekiniyormuş gibi başka is
tikamete çevrili olarak daldJ. Sonra: 

- Muzaffer, dedi. Bu sözleri söyle
mek neden icap etti? Benim neye ihti
yacım var ki evlenmeğl düşüneyim.. 
Rahmetli babanın sayesinde bal gibi ya
şıyoruz işte .. 

- öyle ama .. Hazır para bir gün gelir 
biter .. Ve sonra, yine senin söylediğin 
gibi insanların ihtiyaçları yalnız yemek 
içmek değil.. Neşe ve sevgi de lazım .. 

- Benim neşem ve sevgim sen değil 
misin? 

Bu suretle başlıyan münakaşayı, aynı 
mevzu üzerinde o gece geç vakte kadar 
uzattık. Seneler ve ııenelerce beraber 
ve aynı sevgi içinde yaşamı§ olduğumuz 
için bu samimi sevgi muhitinden ayn bir 

ihracatçılara 
---&- Cümhuriyet 

Prim verilmeğe --~-.__ ı d Bayramı için bugün uuf an ı ••• 

Yolumuz 
Hedefimiz 

--~*·---

Değişmiyecektir 
---tı--

Ş[VKET BlLGtN 

Enterşanjable Uıracata mukabil ihra- bir toplantı var
catçılara verilmesi mukarrer bulunan On altıncı Cümhuriyet bayramı hazır- - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHIF'EDE -
takas primlerinin verilmesine derhal lıklarına büyük bir hızla devam olun-
baslanacaktır. Bu hususta şehrimizdeki maktadır. Cümhuriyet devrindeki yeni dadır. Balkan Antantı ve Saadahad 
a!Akadarlara talimat gelmiştir. ve hamleli hayatımızın Türk cemiyetine paktlan nazarum:.da kıymetlerini hiç bir 

Hükümetlmizle ticaret anlaşması ak- temin eylediği büyük faydaların bu ve- zaman kaybetmiyecek olan eserlerdir. 
detınİJj olan memleketlere takas suretiy- sile ile tebarüz ettirilmesine çalışılacak- Bwılar ııı"bi bir taraftan SoyYetlerle, di
le yapılan ihracata ait primlerin öden- tır.. ğer taraftan Bijyük Garp Demokrasile
mesi için de tedbir alınmaktadır. Bugün saat 14 te vilAyette vali bay rile dostluklarmıız, Balkanlarda, Kara-

Bu hususta vekalete maruzatta bulu- Ethem Aykutun başkanlığında bir top- denizde ve Sarki Akdenizde salhu mu-
nulmuştur. Jantı yapılacak, bu toplantıya Belediye halaza arzularına dayanmaktadır. -*- reisi, kumandan, Kültür direktörü ve Bilhassa Sovyet Rusya ile münasebet-

ill ._ ğ diğer zevat iştirak edecektir. Toplantıda !erimize en kuvvetli bir muhadenet ha-
racatçılar 11irli i itrnire ait kutlulama programı hazırla- vası hakimdir. iki memleket, muhtelif 

bugün toplanıyor nacaktır. nmanlarda mü,kül dakikalar geç;.,,,;. 
Kuru üzüm ve incir ihracatçılar bir- Maarif vekfiletinden gelen bir taminı- olabilirler. Fakat hiç bir vakit 11caldığı-

liği idare heyeti Ticaret odasında bu- de Cümhuriyet bayramına iştirak ede- m kaybetmiyen, zaafa uğramıyan bir 
gün bir toplantı yaparak, perşembe gü- cek izci ve talebelerin şimdiden esaslı dostluğa dayandıklarından emind irler. 
nü umumi heyet toplantısında tezekkür şekilde hazırlanması bildirilmiştir. Kanaatimiz şudur ki Hariciye Vekill-
olunacak fiat birliği mevzuunu tetkik - *- miz, kend ilerinin de aöyleclilderl gibi 
edecektir. K t . a Moııkovadan milletimizin ananeyi dost--·- aran 1 n tule anulanna tamamen uygun iyi haber· 

T iren kazası 

muhit tasavvur etmek anneme olduğu 
kadar bana da ağır geliyordu. Fakat ha
yat nasıl olsa bizi ayıracaktı. Bunu şim
diden dilşünmek en doğru bir harekettt 

Bu mübahase ve münakaşamıı.dan 
sonra hayaturuz yine eskisi gibi cereya
na başladJ. Fakat annemin üzerinde söz
lerimin yaptığı tesiri de görüyordum. O, 
arasıra dalıyor, ben konuşurken sözleri
m! hazan duymıyordu. 

Annemi biraz serbest bırakmak için 
üniversiteden çıktıktan sonra doğru eve 
gelmiyor, arkadaşlarla vakıt geçiriyor
dum. HattA ve sırf ona cesaret vermek 
veya onu memnun etmek için kabul 
gilnlerimlzde evde bulunmağa çal11ıyor 
ve Müjgfuıla konuşuyordum. 
Doğrusunu söylemek lazımsa MüjgAn 

benim anneme şildlyet ettiğim umane 
kızlarının hiç birine benzemiyordu ve 
bu sebepledir ki onunla bulll§DllÜt ve 
konuşmaktan yavll§ yavaş zevk duy
mağa başlam~ım. 

Bir Cuma günü idi.. 

lngiltere 
iaşe tedbirleri 

alıyor 

Yani bizim kabul günümüz... Afif.e 
harumla kızı da bizde idiler. Bir aralık 
Afife hanım: 

- Melek sinemasında Marl Glorln!n 
güzel bir filimi varmış .. Küçilk Daktilo 
filiıni .. Arkadaşları Müjgana çok medh
etmlşler. Müjgan gitmek istedi ama .. 
Ben yalnız bırakmadım .. 

Annem atıldıı 
- A.. Muzafferle beraber gitsinler .•• 

dedi. 
Onlar böyle konuşurlarken ben de 

Müjg!nla beraber bir köşede bir edebi
yat bahsine dalmıştık. Annem bana: 

- Muzaffer, dedi. Melek sinemasında 
güzel bir filim VıırntJ§.. Müjgan hanım 
da o filimi görmek lstiyonnu~ .. Haydi be
raber gidiniz_ 

Ben itiraz etmek üzere iken MUJgA
nın tatlı bakı§ları !le karşılaştım ve 
«peki> derneğe mecbur oldum. 

Bu benlm Miljg3.nla beraber ilk çıkı
şım olliu. Ondan sonra yalnız bizim ve 
Afife hanımın kabul günlerinde değil, 

!erle gelecektir. Bu haberler ayni zaman.. 
da BiiYük Demokrıuilerle samimi bir an
layqa dayanan dostluğumuz ve .Whun 
menfaatine olan itbirliiimizle 9henlrtar 
bulunacaktır. 

____ , __ _ 
Gözümüzü 

-*
Türklerden 

ayırmıyalım 
2 Teırinievvel 1939 tarihli 

c Eveninır Standard » gazetesinden 
Türkiye bu harpte her ıeyi elde tutan 

bir vaziyettedir. Yeni Türkiye bu harp 
sonu dünyasının başlıca zaferlerinden bi· 
ridir. O oğullannı bir millet halinde bir
birine perçinledi. Fakat diğer milliyet• 
!erin aksine olarak, aırurlannı geniılet
mek arZU1unda değildir. Türkiye bir de· 
vin kuvvetine maliktir, fakat bu kuvveti 
tecavüzi bir ıekilde bir dev gibi istimal 
etmiyor. 
Tü~enin sözü senettir. O Balkanlar 

ve Şarki Ak.denizin istikrarını temin et
ti. Hedefleri müstakil Balkanları kuvvet
lendirmek ve Garp Demokrasileri ile 
hemihenk olmaktır. Naziler onu kazan
mak için Von Papeni gönderdiler, fakat 
Türkiye bir sevgilinin masum cilveleri 
arkasında gizli planlar kuran bir aşüfteyl 
aezmeğe muktedir oldu ve onun yüzüne 
bir tokat indirdi. 

Britanya yeni Türkiyeyi yeni Rusyaya 
bağlıyan bağlan ve Türkiyenin Balkan
lan Nazi pençesinden kurtannak husu
sunda ne büyük bir rol oynıyacağuu bi· 
li.Yor ve anlıyor. 

Harbın muazzam, belld de kat'!, da
valan Bosforun uyumıyan bekçiol. elin
dedir. 

bu günlerin haricinde da bulUfmağa 
başladık. 

Kızını yalnız sokağa Çlkazuııyan ve 
kimseye itimadı olmıyan Afife hanıuı 
onun ben.imle beraber bulunmpsın4a 
mahzur görmek §Öyle dursun .. Buluşına
larımıza ~vik bile ediyordu. 

Maamafih biz gerek evde olsun gerek 
sokakta ve sinemada olsun, bütün ko
nu.şmalarınuzda çok c.lddt davranıyor
duk. 

Ben nasıl kendimi değiştirnıl§ isem 
annem de değl,ştirmiştl. Bulunduğumuz 
muhitlerde kendisine yaklaşan ve hattA 
kur yapan erkeklere karşı artık ""kisi 
gibi ağır ve soğuk davranmıyordu. 

HattA bazan bu tanıştığı erkeltler ara
aından bazılarını eve bile davet ettiğt 
oluyordu. Ben işi çakmıştım. Annem, 
nihayet kendisine bir yuva kurmanın 
!Uzumunu anlamış .• Hayat arkadafı ola
cak erkeği seçmeğe çal~ıyordu. Allah 

•• BJrMBDf •• 
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Harp • indepro an 
Almanlar 
Fransızları 

cephede hoparlörlerle 
sulha divet · ediyorlar 

Harp içinde yapılan bu sulh davetini Fransızlar alayla karşıladılar 
PvD 9 (ö.R) _ Havu ajanaı bu tebliği töyle tefsir ediyor: Ahnaa Hoparlörlerin Defl'İyatuu yine topçu ate§i takip ehnİJfu. Almanlar 

topçusunun atqlarındaki tiddet artarken piyadelerin. t.qebbüsleri de ilk dela olarak Fransız bataryalannm mevzilerine karşı mukabil ba-
giindea cine artmaktadır. Cephedeki Fransız askuleri ilk def~ 0'!ırak tarya ab§I yapmıtlardır. Alman kıt.alan pek fazla taarnızi kudret g&-
bir pnııpagıında hücumuna maruz kalmııla•dır. Alman mevzilerınde termelaizin bazı le,ebbüslere girifmiflerdir. Bu taamızlann ikisi Sar-
:verl.ettirilen hoparlörler birdenbire harekete geçmiflerdir. Ve Alman bruk mmtakumda olmU§tur. Oçüncü bir baskın hareketinde Ahnan-
toplan, hoparlörlerin duyubnası için birdenbire 5?5m~lardır. Hopar- lar bir bölük asker kullanmıılardır. Bunlar yoklama hareketleridir. 
lörler ilk önce Almanca sonra Fransızca olarak Hitlerın Rantag mec- H - ·· de -'-'-- le • ima tar h. b. F · · 1 ad 
.,_, _ _,_,_. aon nutkunu,'bilhusa Fransaya ait fıkraları yaym!flardır. er uçu '1IWll J1Mn1fbr. A n ıç ır ranaız esın a am an 
uaJllDe&I ıkıstınlan b lh geri çekilmqlerılir. 
Fraouz asbrleri, iki tiddetli lopçu atlfl arasında 1 

• u su Hana aianmun bildirdiğine göre Alınan kumandanlığınm Muzel 
davetini istihza ile kar§llamıtlardır. Almanlar ceplıedd e ~~kadef~. 01~~b. hoparlör kullamyorlar. Hıırekabn iDc devresinde e .~ taztu~ ~ alır mmtakasındaki hareketleri, bu kısımda Fransızların harbm iptidasın-

ku ti yiki danberi temin ettikleri ileri harekete neb.dar ehemmiyet verdiğini propaganda taarruzu yapmqlar ve Fransız vve erının • 
bnda terke mecbur oldukları köy ve ormanlarda propaganda levhaları &iiaemıektedir. Zira Llilaemburr arazisinden bir geçid teminine ma-

ve afişleri bırakmıtlardı. •• , ••••• ••••• •••• 1 ,,., ••• • • • •• , ••••• ••• ••• ~~~::~ •• ~.~~~.':.' •• ~'!~, ~~. :!!'::;~:!: • • • •• • • • •• • • •• • • • • • • •• • • •• • • ··yek· .. a·s·ker bile vermeyiz! lstanbulda 

Ribbentrop'un askeri yardım teklifi
Fırtına ve yağmur 

btanbul. 9 (Hususi) - Bugün öğle
ye doğru şiddetli fırtına ile karışık ya
ğan yağmur ~ehriıni~e ufak tefek b~ 
basarlar yapmıştır. Usküclarda Selfuni 
Ali mahallesinde bir :ıhlamur ağacına 
dü,en vtldırım ağacı yakmağa başlamış, 
aıeŞ ai,ıcın yanında.ki ah§ap eve de sira
yet etmiş ise de yetişen itfaiye tarafın. 

ne Stalin böyle cevap vermiş 
Londra 9 (0.R) - d>eyli Telgraf> 

gıırıetesinin Moslrova muhabiri tarafın
dan bildirildiğine göre Moskova milza
kereleri.ı>.de Fon Rihben.trop Staliac açık 
olarak Sovyetlerin Almanyaya a!<kerl 
,.ardmıda bulunup buiunamıyacakla~ı
D1 ID1'ml1J ve Stalin etek b!" _...ıı:er bılc 
veremeyiz!> cevabını vermiştir. 

Baltık memleketlerinde Sovyetler 
flındi Alman nüfuzunu kökünden kopa-

np atınaktadırlar. 13 üncü a:sırdanberi 
Baltık vilayetlerinde yerleşmi~ olan At
man cemaatleri Almanyaya iade edili
yor. Bu hareket Alınanyada heyecan 
uyandırmaktan geri kalınaınış ve Alnım 
radyosu hadiseyi kabul ederek demiştir 
ki: 

•Sovyet Rusya şimdi Baltık den.izin
de Çarlık Rusyası derecesinde hakimi
yet kazanm:ıktadır. Bu mmtakadaki Rus 

mnvaffakıyetlert Almanyanın Baltık de- dan söndürülmüştür. 
Dizine hakim olmak emellerine nihayet Avrupa elıspr2sleri 
:"~·.Fakat bu da, Rus ~ birliği U 
ıçın t•tenilmış olan f:..t:n hir kısmı- roıcrr 1 ge yor ar 
dır.> İstanbul, 9 (Hususi) - Bugün cks-

Londra 9 (ö.R) - [sveç ve Norveç pres ve konvansiyonel trenleri üçer ıa
gazetell!linin tefsirlerine göre bir kısım atlik rotarle geldiler. Rotarın sebebi hu
Fenlandiya arazisinin Rusyaya t~rki ih- dutlıırda ynpılan sıkı kontroldür. Tren
t mali bu memleketlerde en büyük bir !erden az yolcu çıkmıştır .. Frans:ıdan iki 
hiddet uyandırmaktadır. talebemiz ~clmiştir. 

Sigfrid hattı Üzerinde fngi hava 
filolarının muvaff akiyeti 

Hatay vilayeti 
ebus seçimi 
il~ll'lllll~ 

İstanbul, 9 (Hususi} - Hatay vjlA
yetinde mebus seçimi için müntehibi 
sani seçimi bu ay sonuna kadar bitiril-
miş olacaktır. Hatay vilayetinden beş 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - mezdi. lıııenildiği zaman tayyare haro- lar haklund.ı htiyen bir şey •ôyleme- me~us c;ıkarılac~ğı anlaşılmaktadır. 
ket ediyor ve havadan balulınca ne<e· mekıedirler. DilıUi f elôketzedelerlne 

ler. Harp henüz pek az haber verilebile- den çıktığı belli olmıyordu. Tayyareci- Bununla beraber mü~d tef.,..rüaıa Evlıaf umum müdürlüğü 
cek bir sahada bulunmakla beraber Ri) .. ler rlc.aeriya tayyareleri yanında dallar· -ait bazı zaran:ız nm.111mat elde t-tmiftir. • f 
rillea İl pek mühimdir. Tayyareciler Sig- dan kuliiheler inşa etmekte ve bunlarvı Ge..ç bR- tayyare muıa.:;,,,; bu •arudc irin lira verd • 
Eııid lıattııwı krokilerini almalı.ı.. ve en daltiliru miilr.emmel bir surette tefrio ey· Alman iotihkimlamun henR yo..,n tut- Ankara, 9 (A.A) - Haber aldığuııwı 
ıJak teferrüatına kadar teabit elmekte lemektedirler. Bahsettiğim nunt&b düt· madJinıı. sarmntalr1ıınn dıvarlam henüz göre Evkaf umum müdürlüğü Dikili fe. 
lıı.a,,..te eayan bir mtharet göstermekte· ek yakininde olduğu için ııimdj... oarJmadığını ve bu oayede i.ıihUmlann IAketzedelerine bir yardım olmak üzere 
dirler. Tayyareciler her gÜn bu hatbn ~'":'d:r burada eld• edilen parı..lı: mu· plinlaruu ve maketlerim teı.IUk etmenin Krr.ılay kurumuna bin lira teberrüde bu
loiıaterlımdı üzerinde uçarak dÜfll\arun vaffakıyetleri mevki zikrederek an!Atma- kolay olduğunu söyl•nıiltir, Bu tahki- lunmııştur. 
L ..• .: no'-talarıru ~ · '-ı·t etmek üzere pek " imkan yoktur. matın noban olduğu hakkında ileri ııü- ---
"""'~ " ~= ga riil "dd· .. ,.. .. s· frid • T bl. I tdilila:li k.C$İfler yapmaktadırlar. H~r Çünkü o vakit düşman bur nıo eoii- ik eni 1 dit gu. j,?tul;-. 1~ ıkttırun .., 
liİl1 bir kahramanlık hô.diaeai kayd~da- rafi vaziyetini tayin etmiş olacakbr. Ak- 1 M .. I~ ~ me~ş dıçL ır_ no t"..!.'ı yo -~·· e ıg er 
md<udiı:. Bütün ınesek Alman mıı - .-mi ·ı tlar civar şehrin ot • top• u azım r enuıında m>n nn 

faa iıatilıHmlıuını mümkün old!lğu kadar lamrı:~t:ı~rlar. Bu toplantılarda bir kaç ~i~:e.m.'.'*~. c~~klan büf k ~~r top t r~r- FRA.N&IZ rE LİGİ : 
lYi k.etfecleh.il~dir . .. . - evvel üçyüz metre yük.eklikte uçı- ıi~~unu soy em.ıt ve •un arı ı ve e mış- Paris, 9 (AA) - 9 ilkteşrin :ıabah 

Roya) Air F o~ üslerini bijyiiklınbır rak Sigfrid batbnın fotoğr~Rannı alan içlerinde bir ıck ki•i bulunmıyan bir tebliği : 
m.elıaretle nklamap. mın·aff&k 0 u~ ,.- feykalade heyecanlı brr hna mu• k k"' 1 ·· · d · ,_,_ Fak t c. _ Dün .ı. ""m üzeri ve geceleyin Nledin ,ı Jı.a etler · · .,_ el .. d- .. ço oy er uzeruı e uç...... a ıwy ~ 
tur. ~";': "'.'.'-.n ~ yr el :· harebesinde dü..,an tayyar en!"_ L. ~- ret edilecek bir şey varsa 

0 
da Almanla- aşağı vadisinde ve Sarrebruckeun ce

dc k-id-~ ikı .rwı evv 
0 

bil;.' ren tayyareeilere rast eeimek .....,.!dır. nn Siırfrid hattı üzeriııde uçıuğumÜz za- r.ubunda temas unsurlanrun faaliyeti 
geçJijpm Takit. ~tli bakmasını ı· Fakat hunlarıo •w'"dan bir şey ititmel man buaa mani ol.malt üze.e bize atea kaydedilmiştir. 
ii~ halde alela.d~ bir manzar=t• kabil değildir. Bllllu her günkü ba~tııı açmamalandır. Yalnız bazı münferid Brüksel, 9 (Ö.R) - Bu sabahki Fran
bir JCY rörem:rum- ~ mı.ıı • . ~ tabii ocyri olarak tdikld etmektedıder. tayyare dafıi toplan zaman zaman üze- sız tebliği : 8 teşrinievvel akşrunı ve ge
l:aJ'Yıuce kararg~ o~unuHb;çalb:: ı:;_ En a,ağı rütbede olanlar da en yukarı rimize atea etmektedir. Almaıılann bu ce Bliz vadisinde ve Sarbrukun cenu-
retle aklıma geturnezdim. '.. .. rütbede olaalar gibi yalıuz memlekette müstahkem hatta ait esrarı himayeye ne- bvncla temas unsurlarının faaliyeU 
tün aiaç kiimeleri dibinde -~yla 0'ı:;: b ktıkları, ihtiyat aigaralıırı olmadıiın· den tevessül etmemekte olduklarını bir ALMAN TEBLİGİ : 
IG. ~~~el~ ~-ul~n~ak~a ıdı. f e,_edo il - d: bahsetmekte. fakat yaptıkları uçuş. türlü izah edemiyorum. Berlin, 9 (A.A) - Başkumandanlık dar ıyı ortülmuıtu ki agaçtan aTa. ı e 

tebliğ ediyor : 

Papa endişede 
Polonyada Sovyetlere 
S,Smilyon 

eçnliş 
Brii.koel 9 {ö.R) - Havaa aıan uı 

ıatihbarabna göre Sovyet Rusya Leh»-
taadan zaptettiği garbi beyaz RUBYanın 
So...,.etler lılrliiii beyaz Ruoya cümhu.ri· 
yebee iltihakını yakında ilaa eclecelı:tir. 

Brükael 9 (ö.R) - Belıra aianıuıın 
Roma muhabiri bildieyor: 

Lelıiatanm ıakıi.mi aeticeııiode sekiz 
buçuk milyon katolilt Sovyet idareaine 
geçmiştir. Papalık bunların. vaziyeti lıak
lr.mıLl endişe beslemekı:edır. 

Almanyanın son ümidi 
Sovyetlerde 

Rusvanın Finlandiyadan talepleri çok 
geniştir Skandina vya heyecanda 

$ARKTA : Alman kıtaatının tahdit 
edilen hududa doğru yürüyüşü devam 
ediyor. GARPI'E : l\Iev1Jl kesif koUarı 
faaliyeti ve hafif topçu düello~u olmuş
tur. Hava kuvvetlerinde zaif ite~ faa
liyeti vukubuhıw.,'4Lır. 
Brüksel, 9 (Ö.R) - Alman tebliği : 
Şarkta fa.<ıl hattına doğru ileri hareketi 
devam et~tir. Garpte htif kollaruwı 
mevzii faaliyeti, hafif topçu düello.su 
kesif tayyarelerinin hafif faaliyetleri.. 

w 

B. Daladye 
_ BASTARAFI l · Cİ SAHİ•"EDF. - natta bulunarak demiştir kı: .. .,.a- ad 

· Sovyctler birliğinin biz<lt!n arazı ta!e- --· r Yodil mühim 

--··· ..... 
;;;; 4 $AHIF&3 

Şima) denizinde 
Alman tayyareleri lngiliz harp ge
milerine neticesiz hücumlar yaptı 
l..ondra 9 ( G.R) - Alman bombardıoıan tayyıı.rderi tim.al derılzinlıa ... 

mali prltiainde lniiliz barp gem.ilerial u.krar bambıl!amaia çallflruı!azcLr, 
Resmen bildin1diğine göre biç bir harp ııemioıine ioahet olmamı1tır. Almıuılarııa 
zayiab malUnı deiildir. Kqif gemileri Norveçin ce.nubu ıarkJ ııahillerinde Aı. 
man donanmasını gömıaılerdir. 

lngiliz donanmuı harba. girişmeğe teşebbU. etmipe de dİiftnan filoıu ı..,. 
ranlıktan iatifade ederek kaçabilmiştir. 

Londu 9 ( ö.R) ' - Alınanları.ıı Muzel tehrinin flll'landakl baza-lıı..ı..i 
Tiyonvil Fraııl!JZ müstahkem mevlr.iine lcaqı büyült bir taamız akınına atfı.. 
diliyor . 

Estonya ve Litvanyadaki Almanla
rın muhacereti başladı 

Londra 9 ( ö.R) - Es!on}"a ve LelOııyadııltl Almanlar Alman vapurile Al· 
manyaya iade edilıru:ık<edir. Bazı ailelec mal miillr.lerini bir kaç ııaat içinde el· 
den çıkann,.Jar, diierleri biç bir tey alamıyarak ınallann111 taafıy · • AJm.., 
ve Sovyet bu iimetlcnne bırakmıılardır. Almanlann bu mubaeereti So..-yet 
kıtalarırun Estonya ve Leıonyaya gimıege baılamaoile aynj zamanda ıesadül 
etıııiftir. 

Letonyado. 60 bin. Estonyada 16 bin iman nrdır. Alm-.. tebaa• olı:uı
yanlara hareket etmek veya kalmak ka< mu vermelı: içüı '43 aat m.. et ,..,. 
Tilmlıtir. LetonyB<faki 30 bin Almanın akıbeti lıeniiz ltanırlaıtınlmıuuııtır. 
Ekserioi hareket arzuıunda değadir. Lelı.iotaadan Rwıyaya intikal eden arazl
delci Almanlamo nziyeti d., daha oonra b.a.Uedilocdı.tir. 

Almanyada benzin yok 
Berlincle otomobiller harıagazı ile işliyor 
Loııdra 9 (ö.R) - Sovyet Rmyada yollaruı bonıkluğu aebebile Alman

yaya petrol teslima ciddi bir yek.ana ~ ~. Alman. 

yada benzin fikdam ıimdiden ba, göatermi,tir. Berlirıde otomobiller bava r•· 
zile işlemeğe bqlamışlardır. 

Macar - Rumen hududundaki fazla 
kıtalar geri alındı 

Londra 9 (O.R) - Macar ve Rumen hükümetleri hudutta.ki fazla lutalan 
geri alını !ardır. Budap~tede, Tuna va Balkan devletleri aumndaki rekabet• 
!erden diğerlerinin istifade etmeırine mani olacak olan bu tedbir çolt b'i kar
tılarırrut ve Belgraı:lda miilumıınel bir ıair yapmıttır. Zira anlaıma Y tJ&oolav• 
yanın tavaaoutile taloa.kkuk etmiftir, 

Büyük millet meclisinde 
Dün kabul edilen kanun layihaları 

Ankara 9 (Huauai) - Büyük Millet M.clisi Dr. Mazhar Kermenin b!lfkan• 
lığında toplandL Erzurum demir yolunun bu ayın yİrmioinde İf)enmeye açılma 
meraaimi.nde Büyült Millet Medioini tem.il edece.k olan heyet azalan eeçildi. 
Merkezi Pariode ol-., beynelmilel tarap ofiaine Twkiyenin itıirWn.. ait ka
nun liyıhaaı ziraat encümenine havala edildi. 

Maliye velr.ili B. Fuat Ağralınm talebi üzeriııe evtalu uride ara.anda bu
lunaa biri milli mildalaa ilamına gelea lı.arp tec!.iutmıa gümriilt reomiadea 
muaf tutıılmu,_, diğeri göçmeolere tohumluk tevzii için hülcii.uıt emrine 
Yerilen 3 milyon yedi yüz bin liralık ta · tın ı.... milyon liraya c:ıkımlımaıM& 
ait kaıuuı !ayıhalan nıznaıneye alındı, müzakere ve ita.bul edildi. 

Meclis Pazartıeoıi eiinil toplanmak üzere ce!.e}i bitirdi. 

arasındaki 
müzakerelerin kesildiği 

haberi yalandır 
Brüksel 9 (ö.R) - Havaı aja1191 bildiriyorı 
lngiltere • Belçika arasında müzakerelerin inkıtaa uğradığı doğru değildir, 

Belçılta delegeleri hükümeıleri ile temas içın memleketleriae dönmü~erdiı. 
Bu müzakerelerde güya bitarallara karf1 tatbik eclilea ablokanın gevtctilmeol 
mevzuu balıh oldsığwıa dair habe< de doiru değildir. Zira bitaraRanı kat:11 
tatbik edaen bir abloka yolı:-. 

Sovyetler Almanlara 
ham madde verecekler 

Moeko,.. 9 (A.A) - Tu ajaım bildiriyor: 

KABŞİYAKA 
Vapur jelırlesj kaq•wıda 

Melek Sineması 

nin Berlin muhabirine gm-e AJ. b~e bultın~uğuna_ d~:" !Uç bir. lfl'1 bil- bir nutuk söyliyecek 
manya Fenlandiyada da Souyet· mqocum .. Siiknnetunm 1amıı:mıyle ~u- PM.., 9 (Ö.R) _ Başvekil Daladiyc 
ini serbd bmJnnağa /uır°:r ııer- hafaza cdıyor ve vukuata intizar edıyo. yarın saat 20 de radyoda mühim bir nu
miftir. Bumm birinci sebebı, Soo- ruz. Sovye_tl'.'r hirliğl ile Fenlandıynnı.n tuk söyliyeccktir. 

Yetlerin harp esnmıııda Alm. anya. • menfaatlennı alakadar edi!rı mMeltler P:ıris 9 (Ö.R) - Hiilerin sulh tekliI-
llıin- bak.kında ffeil.'!Rleleri P"k. tabildir !erin.in Fransa}~ sözde 1esir ~!tında bt-

ya yardunuu temin etmeklır. ei.;ı . ~ernH:ı:,_<~-~d) -;!!_":ahı·~ gazS.ete- raktığı tekzip odiliyor. B. Daladiye ya-
ci aebebi de, Sovyetlerin bu ' • sn n ~-.u en .,,;•~• ı'?= re .. ov- rm akı;am radyoda be}-anatta bulunarak 
de geniflam&ri telıJidi laırpısm- ~eller] tar"'!_'::!,mı F~a_ndıyad~- ~za1- Fran.<anın İngiltere ile tam birliğini te-

.,,,_ ..... _ .. _ ·'--G ~•-'-ia ta- el I ·ıt . --'h m~•L- ola- ette• er go =- ıçın yapıum ve yit cdec •~•-· ::.._ ı.i""~~ a ng-ı erenın suı a ~~UPT Ccvkalılde !Ul%ikane bir !lisanla yazılmış c"'-". 
~ -•- ca<7ı ümididir. Sovyet yayJman- olm~kla berabH Sovyetkrin yapll<':ığı ~i;!'i;,;ji;j~ii;ji;jj9'iiiii:;;;;;İİİİİİmİİİİİİİİ 

·yw_ na': gelecek merhale3i lnıeffir· tE"ltl Oer hakkında miisbet lıic bir ;,;,.retı -•• c .; -
J. DA.MGALI ICADDI Ru•ya, Gotlanti aJalaruu Ja ate- •htiva etmemektedir. T yyat't' sineması 

Halk komiserler heyeti reiai ve hariciye halk komiseri Molotof dün Alrnan
yanın Moskovnya gönderdiği ik.tısad heyeti r~isi Schunune ile fevk.alide do

leıe Ritttti kabul etıniftir. Bu koauş- eona'!nda "1 cihet kararl.,tınlnu tır 
k~ Alman hariciye nazırı Fon Ribbentrop'un son Mosk.ova ziyareti sırasında 
teabit olunan ikb..d prosraraı ilci parça olarak ve ıerian geniı bir niabet d.,. 

hilinde tahakkuk ettirilecektir. Şu cihette karftrlaştırılmıotır ki. Sovyetler birli
ği Almanyaya iptidai m•ddeler venner derhal tevessül edecek ve Almanya 
da Rusypya vereceklerini tahakkuk ettirmcğe ba,lıyacaktır. 

OTNIYA."11..AR : H Almanya 6fr şey yapnnyoca_ ~ oskcıvaya _gi mek üzere ı~ü,akereci 
GLADİ JORJ - JAN BEAL r- tel kki olarak Ferılandiyanın S!okholm elçisinin TELEFON : 3646 

...ıt.· 00· ·"-ek tk' ...... ue •imdiye k dar eü.anç a F 12 Cirinci Tc~rin D:l9 pc~cnıbe .,.uı yı...., snııa ann yara...._. r ı,. tJyin edil ı-ı nl.ılu~unu hatırlatan en.-
bu nıühim filim. bir annenin oğlu.. ef:ı;,";; Mi;dd'!.iyata göz ywnaca lıınd1ra matbuatı .5ov}~le-rle bir kat-ş._ ~üniindcn it.ibaren 

· --" · k ı ak ' Muhterem müştoı:ilerine hu seıııcnin nuıı ve oevcinm ,unun ur arın t lıklı y•rdı~ı paktı akdin\n Fenlandiya- Ü 
· d' NY B!ZZAT S PEK filmi obnı ve bü)"ük Franııu i~iu 7'lpb(ı fedalwlığı ta"rr c ıycw ~ A nın şimdiki bitaraflık vazi~i!e telif muharriri FRANCIS CARCONU 

2 • DiJŞltfAN MA$J[ESİ ' 1 SOVYETLESIYOR ~li mi>...,,eğİni ~Y .-.yJ.,..,..ktedir. 

ALTI DA 1 H • Al .a.ny;ı. ı mm de\amı l>aluı- D "ğ tar.ıfutn Sıokbelmd<!n Neur ŞAHESERİ 
de bir dere::eye lı::a!W lı:en · · de Zuı-~her Zeitung gaz@'! egelen !ıallO'r- Kadınlar bapislaaıaesi 

BÜYÜK ARTİST , 3~, tırı , kabul cl:melttedir. 1 r Sovye 'erin Fenlandiya nez ~ki OYNİYA..."1.AR 
DOLO&ES DEL ~İONUN . Çünka n yo""l ]iz.'fl ile &:ıl,,evızm bu ba...,kdi r_ ı.. rı:ı bir "ndişr VİV.İANE .B • ANCE 

ÇC\ irdii;'i lıcyennlı hiniik rasıısluk u tir za UJ ırd.oğmı lf.ldiriyor r "Vet' gazotel<'- RENEE SAiNT • GYR 
filmi.... 1 rı Fı•n i '""'" lı ilcl3 ' m l lf'Ç içia 11:,~._~·j:;LAR : l güa Ll ı - ' - ~.. FF.NLANDIYA O. utr IY ı Zl r... k b r clıemm yeti ha.z <>klu n ı v~ IJUGÜN: 3 - 5 - 1 \e ll """"'lannda 

C..-riie. · - l ..,, ?.la .ıa ilive • ı.ı 6 y, , An: ı. v n tun <ııtıal deri~•leri i tr- A $ 1 l VE 
., .,.._,.,. nrdır- ~ 'St~k'ıul•- ~ ( ~ \) _ ı nl nd'}a c1.,_I r k bır h olarak • \ki etti- ,,...,.#' f, Anı• !:;i!V.U"".U. ~/.Y,./J'/////,';' //A v;;;;ıı.. ~ 

!. } n ., rt 1 ir Al 'l~ t" b 

Hitlere kefil olan yok 
- BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE - go kaldırılır kaldırılmaz bunların &evke. 
nıamr gö t ....... ek maksııdma mü enit- dileceklerini bildiriyor. 
tir. Hitlcr bu harbi Almanya için bir BİTLERE IÜl\JSE KEFİ.L OL~UYOR 
miidafon harbi olarak ııöstcrınef:e ~!ışı. Londnı, 9 (Ö.R) - Taymls yaı.ıyor , 
3ur •. • Daha altı ay evvel Adolf Hitlere Avtu 

Zira h p devam ederse Hitk-r Alman pa ve Aı:nerikadan tavas.,ut teklifleri 
milletı.rıe k~ bu harbin ruçin d"""'" •kıp duruyordu. Şimdi ise Hitlcr koo
cttiğini iwlın medrur olacaktır. disi için siyasi bir kefil ararkPn bu u-

Ne\-york Taymls, Aın~ka tayyare u ta kimS<! ortaya çıkııuyor 
fubrikalannm Fran~ya romlerilm~k Deyli Telgraf, Hitlerin teklifi k b J 
İl>.!.'re yüzlerce harp tayy-.ı.reı;i \·e mo- €dıl ytli büyük rk. o'ı:rasilerm """"r;.,., 
t rlcr " 1 ınakh a.ı, .. ~ ~nı. lıi. Jel ~ ··rı~c.. i diyor 
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Paktının tesirleri. 
YAZAN : HAROLD NİCHELSON 

Ankara_ ,.._Radyosu [ ie o R s A :1 
Mavi fıitabın Almanca· -v- _ J 
lngiliz radyosu İZMİR SULH HUKUK MAHKEME· 

SİNDEN ı 
Mustafa ile Elfiye; Halil, Firdevsin 

şayian mutasarrıf oldukları İzmirde Ya
pıcı oğlu mahallesinin Çeşme dere soka-sını neşrediyor DALGA VZVNLVOU 

Londra, 9 (A.A) - İngiliz radyosu BUGVH 
Alınanca olarak İngiliz mavi kitabının --"1;r--
b~ı parç~arını neşretmiştir. Radyo bu 1639 m. l83 Kca./120 Ww 
kıtapla bilhas sa muhasamata başlama
dan evvel Hitler ta.rafından Polonyaya T. A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ lO Ww. 
teklif edilen on altı noktanın 1870 mu- T A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
harebesinden evvel Bismarkın Emsden 12.30 Program ve memleket saat ayarı 
gönderildiği telgrafa benzediğine dair 12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri .. 
olan kısmını neşretmiş ve şunları il!ve 12.50 Türk müziği .. 

ÜZÜM 
2966 Jiro ve _ _şü. 
1645 A. R. UzUmcU 
1090 K. Taner 
932 Ozüm tarım 
818 Ş. Riza ha. 
668 P. Mikaief 
413 S. Gomel 
388 M. H. Nazlı 
376 s. Erkin 

6 50 12 ğında kam 44 No. da mukayyet olan 
6 11 300 lira kıymet takdir edilen evin mah-

eylemiştir: ÇALANLAR : RU§en Kam, Vecihe, 
Rus _ Alman paktının, siyasi, strate- Fakat bana «eveb diyorlar «bütün Bir zaman gelecek tarih harp yaptı- Cevdet Kozan, Reşat Erer. 

jik ve iktısadi tesirleri ne olabilir? Işte bunlar doğru olabilir, fakat Almanların ğından ve bilhassa Hitlerin şahsi olan OKUYAN : MUZAFFER İLK.AR 

361 Akseki ban. 
344 N. Üzümcü 
326 j . Taranto mah.' 
277 M. J. Taranto 
270 Y. I. Talat 

5 625 15 50 kemece verilen izalei şuyu kararına is-
7 11 25 tinaden 11/11/939 cumartesi giinü saat 
6 50 10 10 da İzmir Sulh Hukuk mahkemesi ı;a-
6 50 11 50 lonunda satışı yapılacaktır. Bu arttır-
8 50 11 50 mada tahmin olunan bedelin yüzde yet-
7 9 50 miş beşi nisbetinde bedel verildiği su-
5 75 15 50 rette talibine ihalesi yapılacak, aksi 
8 25 18 50 takdirde satış 15 gün daha uzatılarak 
5 50 8 25 ikinci arttırması 27 /11/ 939 pazartesi glı.. 

10 14 nü saat 15 te yine dairemizde yapılacak-

bana her sınıf halk tarafından sorulan maksadı Britanyanın deniz kudretini ve bu harbini yaptığından dolayı Alman 1 _ Ferahnak. peşrevi .. 2 _ Zekai Dede 
sual budur. korkunç abloka tehlikesini önlemek için milleti hakkında hükmünü verecektir.. Ferahnak beste .(Söyletme beni canım 

Bu, cevap verilmesi haylice kolay bir kendilerine ham madde ve gıda hazinesi _ ..... __ _ 190 D. Arditi 

10 14 tır .. 
8 50 10 50 Gayri menkul üzerinde hak talebin-
7 8 50 de bulunanlar eJlerindeki resmi vesaik~ 
'l 25 13 50 leriyde birlikte 20 gün içinde dairemize sualdir. Her iki cihetten de müfrit fikir tedarik etmektir. G t t Jı • • efendim)·· 3 - Lemi - Ferahnak şarkı : es apO~Un a 11ıyes1 Lerzan ediyor .. ) 4 - Reşat Erer - Ke-

sahibi olanlar şüphesiz ki yanılıyorlar. Bu iddia müdafilerinin söylediği kadar Kopenhag, 9 (0.R) Almanyada man taksimi .. 5 _ Tanburi Cemil_ Eviç 10 12 müracaatleri lazundır. Aksi halde hak-
186 F. Solari 
170 Albayrak 

Paktın bize müşkilat iras etmediğini kafi midir?. Ben hiç zannetmiyorum. G tak · · · b" · 
.ı;öylemek hatalı olur. Itiraf edelim ki Almanyarun harp için esaslı bir takım estaponun viyesi ıçm yem .ır sı- şarkı : (Bir nigfilun kalbimi etti esir .. ) 

191 H. Alanyalı 
115 Ahmet Tabak 

7 50 8 75 larında tapu sicili maJUm olmadıkça pay-
9 25 10 50 !aşmadan hariç kalacaklardır .. 

Rusyanın sulh cephesini terki bize hayli ham madde stoklarının çok az olduğu yasi polis teşkilatı kurulmu~tur. Ihaneti 6 - Sadettin Kaynak - Eviç şarkı (Do
müşkiller çıkarmıştır. Fakat Her Von malfundur. Petrolünün (buna kömürden vataniye cürümleri için esbabı muhaffe- ğuyor ömrüme) 7 - Muzaffer İl.kar ı 
Ribbentropun diplomatik fantezisinin istihsal edilen petrol da dahildir) maki- fe kabul etmiyen hükümler şiddetle tat- Eviç şarkı (Gözlerim kan ağlıyor) 8 -
mevcut kuvvet müvazenesini tamamiyle neleşmiş harp şeraiti altında takriben bik edilmektedir. m Eviç saz semaisi.. 

77 Hilmi Uyar 
69 M. Ali Kar. 
46 Faik Saydan 
39 Sami Saraç 

8 25 12 50 Müzayedeye iştirak etmek istiyenler 
6 50 8 50 kıymeti muhammenenin yüzde yedi bu-
8 75 10 50 çuğu nisbetinde pey akçesi veya Milli 
6 25 6 25 bir banka teminatı irae etmeleri laz.ım.-

bozduğunu iddia etmek te aynı surette beş aydan fazla dayanması ihtimali yok- ALMAN. SOVYE2' OKUYAN: RADİFE ERTEN 
hatalıdır. Stalinin düşüncesiz veya fena tur. Bakır ve diğer esas maddeleri de 1 - Tanburi Cemil - Hicaz şarkı ı (Hep 

38 Muzaffer Keskin 
14 j. Kohen 

10 50 10 75 dır. 
11 11 Şartname 20/10/ 939 tarihinden itiba-

düşünülmüş hareketi bizim için bir tfili- noksandır. 'l'ic:aret anlaşması sayei vaslında) .. 2 - Şevki bey - Hicaz 
sizlik olabilir, fakat bir felaket olamaz. Eğer Almanya 1940 a kadar bir harp Moskova, 9 (A.A) - Tas ajansının şarkı : (Demem cana beni yadet) .. 3 -

13 Neşet Karan 9 50 9 50 ren her kesin görebilmesi için açıkta ve 

Niçin fel!ket olamaz. Müsaade ederse- yapmak. niyetinde ise, Polonya, Roman- bildirdiğine göre Alınan ticaret heyeti Türkü (Alişimin kaşları kara) .. 13.30-14 
niz bu diplomatik inkılabın ihtilatlarını ya petrol kuyularının bütün istihsalatı- dün akşam Molotof ile görüşmüştür. İki Müzik (Karışık program-pi.) 18.00 Prog
siyasi, askeri ve iktısadi cephelerden tet- nı elde etmek ihtiyacındadır. Farzede- taraf arasında bir itilaf akdedilmiştir.. ram 18.05 Memleket saat ayarı, ajans ve 
kik edeyim. liın ki bu menbaların şartsız kayıtsız Sovyetler birliği derhal Almanyaya ipti- meteoroloji haberleri .. 18.25 Müzik (Eğ-

Siyasi cihetten onun cdiplomatik bir kontrolünü ele geçirsin. Bunun şimdilik dai maddeler göndermeğe başlıyacaktır. lenceli müzik- pl.) 18.55 Konuşma (halk 
zafer> olduğu iddia ediliyor, tarih bize artık ihtimali kalmamış olmasına rağ- • "' iktısat saati) .. 19.10 Türk müziği : Kla-

9 İnhisar idaresi 
8 Ömer Atıf 

12019 Y ekfuı 
149284 Eski yekUn 
161303 Umumi yeldln 

No. 

5 50 !S 50 gayri menkulün evsafı da şartnamede 
15 15 yazılıdır. Gayri menkulün vergi vesair 

kanuni mükellefiyetleri satıcılara ve 
yüzde iki buçuk dellAliye ve ferağ h~
ları alıcıya ait olup ihale bedeli defaten 
ve peşinen ödenecektir. 7 

~matik zaferlerin umumiyetle mUp- men, bunların her ikisin.in istihsalatı Sovyetler ıimalı Çinde sik program ... Ankara radyosu küme ses 
teTAsı olanlara tehlikeli olduğunu öğre- Alm.anyanın ihtiyaçları için ancak harbın bazı yerleri ve saz heyeti ... İdare eden : Mesut Cemil 

No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 

9 
10 
11 

İNCİR 

.7 75 
8 75 

10 75 
14 

İhaleyi müteakip müşteri ihale bede~ 
lini vermediği veya veremediği surette 
gayri menkul tekrar 15 gün müddetle 
arttırmaya konulup bu arttırmada en 
çok bedel verenin üzerine ihalesi yapı
lacak arada tahakkuk edecek ihale far
kı hiç bir hükme hacet kalmaksızın ve
cibesini ifa etmiyen müşteriden tahsil 
olunacaktır. Daha fazla malumat almak 
istiyenler dairemizin 937 / 2532 sayılı 
dosyasına müracaatleri lüzumu ilan olu-

tiyor. Fakat aynı zamanda Adolf Hitle- ilk on iki ayma kafi gelebilir. Bedbinler I al t i I 19.50 Konuşma (Ormanlarımızı tanıya-
rin bu kendi prensip ve sözlerine ihanet ceveb diyorlar. Fakat unutmayın ki Ba- lf e .. nt f ~r •• ~ . 1ım ve koruyalım .. ) 20.05 Türk müziği 
etmesi ile miiletlnJn üsttine çöken çem- kudaki Rus petrol kuyularının bütün is- Roma, 9 (0.R) - Şımalı Çınde, Mon- (Karışık program) .. 21.00 Konser takdi-
berleme Ub\Ll\lllu hafiflettiği, ve Alman tihsalatı Alman emrine amade olacak- golistan hududunda Çon Kay Şeke ait mi : Halil Bedii Yönetken .. 21.15 Müzik 
işçi sınıfları ara.smda ba.şlıyan hoşnut- tır.~ olan bir çok kasabaların Sovyet - Mon- (Radyo orkestrası - Şef : Hasan Ferit 

1723 Tütsü ile incir 5 11 50 
8 25 
8 

695 B. S. Alazraki 
suzluğu bir müddet için teskin ettiği Evvela Baku petrollerinin senelik ih- g?l _k~~etleri tarafından işgal edildiği Alnar .. ) 1 _ Lortzing _ cCzar und Zim-
do~rudur. racatı 1.250,000 tonu geçmemektedir. bıldırıliyor. mermann11 operası uvertürü .. 2 _ Bee-

429 Tarım Satış koo. 
404 Raharnin j. Franko 
385 Şerif Riza ha. 

7 75 
7 
6 75 
7 

18 
Maamafih bu faideye mukabil, akide- Rus istihsal mikyasının göze görünür de- · thoven •Prometheusıı den parçalar .. 3 _ 

sinin samimyetlne hAlA hıanmakta olan recede artabileceği şüphelidir. Saniyen, ispanyaya iade edilen Grieg : Senfonik danslar ... 22.00 Ajans 
yurltaşlarırun arasında, aynı zamanda bu petrolün Karadenizden Almanyaya İspanyol çocıılıları Ziraat, Esham, tahvilat, kambiyo, nukut 
Bolşevik tehdidine karşı onu hamt tanı- nakli pek güç olacaktır. Harp şeraiti al- Brüksel, 9 (Ö.R) _İspanyanın dahili borsası (Fiat) 22.20 Serbest saat .. 22.30 
yan kapitalist olsun, katolik olsun Al- tında şilepler -Almanyanm ihtiyacına harbi zamanında Belçikaya gönderilmiş Müzik (Cazbant_ pl) 23.25 _ 23.30 

279 M. j. Taranto 
13 

4 12 
237 Esnaf bankası 
235 Hakkı Şeşbeş 
174 H. Levi 

8 
8 50 
8 25 

nur .. 
a•n•ı••••ıt11 ...................... ın 

man nüfusunun mUhhn bir kısmını teş- kafi olsa bile - ancak Baltıkta işliyebilir- olan bir çok İspanyol çocukları İspan~ 
kil eden halk arasında lhareketinln tevlit ler. Rus ve Alınan demiryollarının hali, yaya gönderilmektedir. 

142 Enriko Alyoti 
126 M. H. Nazlı 

6 50 
6 75 
7 50 
6 25 
8 50 
8 25 

11 
10 50 
11 

OPERATÖR 

Dr. Asil Mukbil 
etti~i dehşet mahzur olarak kaydedile- cenubu şarki Rusyadan Baltık limanla
bilir. rına kadar büyUk miktarda petrol, yahut 

Hareketinin Japonya, lspanya, Porte- diğer hayati maddeler taşımağa elver~
kiz ve diğer memleketler üzerindeki te- H değildir. Ruslar, bütün şahsi sevimli
siri kolayca mübalAga edilebilir, fakat ilklerine rağmen, daima tren işletmekte 
hiç şüphesiz ki milsait bir tesir değildir. şayanı hayret bir beceriksizlik gösterdi
Hitler cihana .nilıayet siyasetinin yanlış ler. 
ta olsalar prensipler tarafından idare Bunun için, eğer ablokamız sıkı bir 
edilmediğini; fakat onun cebir üzerine surette tatbik edilecek olursa, Almanya
miiesses, hedefi tahakküm olan bir si- nın makineleşmiş harbın inanılmaz ta
yaset olduğunu ispat etmiştir. leplerini karşılıyacak miktarda petrol 

Bimenaleyh iddia edeceğim ki siyasi ve diğer mevad bularak harbı bir kaç 
cih t· n pakt şimdilik mtihim faideleri aydan fazla uzatabilmesi şüphelidir. 
ihf •a l tmekle beraber neticede şüphe Bedbinler bu şekilde bir muhakeme 
ve emniyetsizlik yaratacaktır. Şunu da ile karşılaştıkları zaman nihayet şu id
unutmıyalım ki «Mein Kampb de Herr diaya saplanıyorlar: «Evet» diye mah
Hltler bir Rus - Alman ittifakının bir zun mahzun mırıldanıyorlar. Sizin doğ
Avrupa harbına sebebiyet vereceğini, ru olduğunuzu, hatta elde edilen siyasi 
binaenaleyh cAlmanyanın sonu'> olaca- faydaların devam etrniyeceğini ve so
ğını bizzat kendisi söylemektedir. Biz nunda mahzurlu olacağını farzetsek bile, 
Abnanyanm sona ermesini arzu etmiyo- hat~ stratejik menfaatin fazla olmadığı
ruz, fakat hlç şüphesiz ki biz cebirle ta- nı, Bakil petrol istihsalatının ve nakil 
hakküm teşebbüslerinin sona ermesini zorluklarının Almanyaya ancak ihtiya
anu ederiz. cının ufak bir kısmını temin ettiğini far-

Sevkulceyşt ve askeri bakımdan te- zetsek bile; mühim mikyasta gıda ihraç 
mi ne olacaktır? Sovyet Rusyanın sulh etmekten çekineceğini, bütün bunların 
cephesini hoşlaınasmın vaziyeti daha doğru olduğunu farzetsek bile, Rusyanın 
güçleştirdiği Aşik!rdır. Fakat bu Alınan- iki muharip grubu da askeri bir çıkmaza 
yayı şarkta ve garpta birer ordu bulun- sevketmek istediği hakikatı meydanda 
durmak ihtiyacından kurtarmıyacaktır. kalmaktadır. 
Bir çok fırkalar Polonyada kalacaktır. Ben Stalinin bir Rus ordusunu gön-

Alman erkfuıı harbiyesi biliyor ki har- derıneğe razı olacağına, Almanyanın da 
bın b~ladığı günden itibaren bilyük Bri- bunu kabul edeceğine bir an bile inan
tanya ve Fran.sanın menabii yüksek bir mam. Her iki taraf ta birbirinden siyasi 
münhani kaydetmiştir. Halbuki aynı an- sirayetler kapmaktan korkmaktadırlar. 
dan itibaren Alman menabil kurumağa Alınan topraklarında Rus askerlerinin 
yüz tutmuştur. mevcudiyeti gibi Rus topraklarında Al-

Binaenaleyh sevkulceyş bakımından man askerlerinin bulunması da her iki 
pakt hali hazır için büyük, fakat istik- hükümet için şayanı kabul değildir. Al
bal için küçük menfaatler temin etmek- man halkı Ruslara karşı irsi şüphe bes
tedir. Almanlar yıldırım harbı yapamı- !emektedir ve son altı senedenberi Bol
yacaktır. Bir yıpratma harbında ise şevik ordusuna karşı hususi şüphe ile 
mağh1p olacaklarını çok eyi biliyorlar. aşılanmışlardır. 

Mısır, bütün pamulıla· 
rını ingiltereye 
satac:aıı 
Kahire, 9 (A.A) - Mısır parlamento

su, bütün Mısır pamuklarının İngiltere 
tarafından satın alınması için hüküme
tin Londra ile müzakerelere girişmesine 
mezuniyet veren kanun Jayihasmı ka
bul etmiştir. 

---n---
AllUSfUFGlya başvelıi· 
linin be~anatı 
Melburne, 9 (A.A) - Avusturalya 

başvekili Menzies A vrupaya gönderile
cek olan Avusturalya hava kuvvetleri 
i<;in 1932 kurrasının derhal silah altına 
c;ağırılacağını bildirmiş ve Avı-upaya bir 
kara ordusu da gönderileceğini ilave et
miştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
Muhasip aranıyor 5 

Ticarethanelerde ve tercihan in- : 
şaat işlerinde bulunmuş tecrübeli E 
bir muhasip alınacaktır. : 

Fotoğraflarını, gösterebilecekleri S 
kefalet mikdarını, kendi el yaztlari- : 
le yazılan tercemei hal ve ellerinde- 5 
ki referansların suretlerini muhasip : • • 

:rümuziyle gazetemiz idarehanesine: 
E göndermeleri.. E . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

79 j. Taranto malı. 
63 İzzi ve Ali Fesçi 
56 Muhtar Ataman 

34 F. Solari 
5061 Yekfuı 

99793 Eski yekt1n 
104854 Umum! yekftn 

7 625 
8 
9 

Para Borsası 

7 625 
8 
9 50 

Sterlingten ıayrJıi bir Türk liruınm 
mukabilidir .• 

~zzxxr/r1DOKTORAA2kAIWJI 

I ·ı H k1. Alış Satış S m a) 3 K 1 Sterlin 521. 524. 
Dolar 77.10 77.55 

Akarçay Beiga 4.63 4.66 
Fransız Frangı 33.'75 84. 

·Dahili ve tenasüli has• Pezetas 7.6577 7.6993 

talıfılar mütahassısı Florin 
1

.4
50 

l.459 
Binaenaleyh Rus - Alman paktının sa- İsveç frangı 3.44 8.464 

dece bir ademi tecavüz muahedesi ol- Cümhuriyet caddesi <2 inci Kordon İsveç Kronu 3.2251 B.2437 

Ata kam 
MEMLEKET HAS2'A· 

NESiOPERA2'0RV 
Hastalarını her gün üçten sonra 

Birinci Kordon 312 numaralı Ja
kinyon apartmanında kabul eder. 

TELEFON: 3537 
ı ! - 11!.A.a.l 

Asabiye mütahassısı 
Doktor 

lsmail Ziya 
Memleket hastanesi eski mütahasSlSJ 

1 
Her gün sabah 9 dan itibaren akşam 
6 ya kadar İkinci Beyler sokağı No. 
25... TELEFON Evi : 2505 

Muayenehane : 4178 

mayıp, harp çıktığı takdirde her hangi Alman konsoloshanesi arkasında) Norveç Kronu 3.3778 3.3973 
bir teşriki mesai tazammun ettiğini far- 206 numaralı muayenehanesinde her Çekoslovak kronu 23.09 23.20 İZMİR SULH HUKUK MAHKEME-
zetsek bile, Almanyanın bundan uzun gün saat 13 ten itibaren hastalannı Dinar 3522 85.40 SİNDEN : 
bir harbe dayanabilecek bir kudret kes- kabul eder... Leva 64.86 65.22 Hazinei maliye vekili avukat Zehra 
bed.eccğine hüküm vermek için birse- ~zr"Aii&ll'.M•~~!'.-.~~ Ley 82. 83. Yegin tarafından İstanbul Laleli apart; .. 
hep yoktur. Her Hitler kendi prensiple- --------------- Rayşmark 1.97 1.98 manında Hikmet Gür aleyhine 939/1325 
rinden hayli fedakarlıklar pahasına, In- 2iiiiE! fil 1 Liret 15.23 15.33 No. ile açılan alacak davasından dolayı 
giltere ve F.ransaya harbı terkettirmek ı·-D ô K r o R Drahmi 103.97 104.50 ahiren müddeialeyhin ikametgMıının 
ümidile diplomatik bir zafer temin etti. Zloti 4.2159 4.2373 meçhul kalmasına mebni hakkında gıya-

Fakat şimdi o ümidinin tahakkuk et- Kemal Osman Pengo 3.6807 3.6984 ben muhakeme icrasına karar verilerek 
miyeceğinin farkında olmalıdır. Kendi bu baptaki muhakeme 6 - 11 - 939 tarihi-
propagandasının kırıntı ve döküntüleri Bozkurt 1 !ll••••••••••••••Plf'. ne müsadif pazartesi günü saat ona ta-
ortasında yapayalnız kalmıştır. Kulak- M k k • ) lik kılınmış olduğundan müddeialeyhin 
Iarında kehanetinin şu sözleri mubak- iz ... ı·a MEMLEKET e tep ıtap arı yevm ve vaktı mezktJ.rda bizzat isbatı 
kak çınlamaktadır: cBir Rus - Alman l9JI • • vücut etmesi veyahut tarafından bir ve· 
ittifakı ikinci bir cihan harbına ve Al- HAS2' ANESj 1939 • 1940 tedrıs senesi ıçin ma- N kil göndermesi aksi takdirde hakkında 
manyanın mahvolmasına sebebiyet ve- ~ vekile?nce . bastınla~ bi1funum ~ gıyaben muhakemeye devam olunarak 
recektir.» Asabiye ntütahassısı ilk, orta, liselenn ders kitaplan.. ~ karar verileceği lüzumu tebliğ makamı .. 

ı5 ir.A 2J BİRİNCİ 'l'EŞRİN 1939 

MUAYENEHANE: İkinci Beyler E G E ' na kaiın olmak ve bir nüshası divanha• 
sokak No. 79 da hastalarını her gün ~ neye talik kılınmak suretiyle ilan olu· 

,.,!8Jı!L!f:S· aurnae,wgw g nur .. ...,
1 

3727 (071) 
KİT AP EVİNDE ~ ~-a5aıım .="* 8 ·~~w VIY ANA SONBAHAR SERGiSi •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Toptan ve perakende satılmaktadır .. ~ DIŞ r ABIBI 

Avrupanın en mühim iktısadi ve Sanayi sergilerindendir .. Her türlü izahat için ha21r bulunan : 
TÜRKİYE mruMi MÜMESSİLİ : 

Kiralık Ev Mekteplere ait bütün kırtasiye . le-~ A D • ) ) • 
vazunatını da «EGE KİTAP EVIN- ~ Zf8 emıre 1 

' ' 

K. A. MULLER VE $ERiK/ 
İstanbıd Galata Minerva H:ın Posta kutusu : 1090 TELEFON : 40090 

SİZ DE SEYAHAT TE~ZİLATINDAN İSTİFADE EDEREK GERİ KALMAYINIZ 
Bütün esbabı istirahat en mutena ve nefis yemekler en temiz oteller 

Sayın Sergi ziyaretçilerinin emirlerine tahsis edilmiştir ... 

Giizelyalı Nuri bey sokağı (54 üncü 
sokak) 6 numarada bütün asri kon
foru hruz havadar ve güzel manza

E ralı beş odalı ev kiralıktır. 
: Her gün öğleden evvel ayni eve 
Emüracaat. 
: (1- 4) 2061 

de» bulabilirsiniz.. ~ Her gün hastalarını İkinci Kordon 
Ayni kütüphanede çeşitli kartpos- ~ ~ Cümhuriyet caddesi Merkez Banka-

tallar, reolınler, zarif bayram tebrik~ [ arkasınd.aki 88 numaralı muay.ene- ' 
kartları satılmaktadır. Atatürkün~ hanesinde kabul eder. , 
meşhur tarihi nutkunu ihtiva eden~ Mesai saatleri : 10 dan 12 kadar .. 
kıymettar eser de (50) kuruşa sa-~ · 3 ten altıya kadur ... 
tılmaktadır.. TELEFON : 3287 

• ~ .. • • • • • • ' • t • •• ' ! ,... ' . . ~. ~~ : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .3 r:Z"/ZZIZr:ı:ıtrZl +MIWU~ rzN,.;X7/273ZZ/L:ZvdZ7~LL,z,n 
iZMiR SULH HUKUK MAHKEME· 

o -- CT ,, 

Büyük tarih ve macera romanı , ... 
( ı K ıN C 1 K l S l M ) 

-54-
!limdi yemek yiyorlar. Yemeklerini bi- Çabuk arkam sıra geliniz, sizi kendi 
tirir bitirmez ben genç olanına bir işaret odama saklıyayım .. 
yapar, yanıma çağırır ve sizin yanınıza Süzet böyle söyliyerek ve Faribolu 
getiririm.. kolundan tutup çekerek kendi odasına 

Faribol, genç kızın gösterdiği odaya götürdü .. 
·~11diyordu ki aşağı kattan bir gürültü Oda, küçük ve şirindi .. 
koptu.. Nihayette bir girinti gibi yerde beyaz 

Ayni zamanda hizmetçi kadın koşarak cibinlikle çevrili genç kızın karyolası 
yukarı geldi. vardı .. 

- Matmazel .. Matmazel .. Diye hay- Süzet ~ 
kırdı .. Milis kumandanı bir sürü adamla - Aman gemici efendi, dedi, sakın 
gelmiş .. Bir gemiciyi tevkif etmek isti- burada sesinizi çıkarmayın, gürültü fa-
yor.. lan etmeyin .. Milis kumandanı çok kor-

Süzet kendini .. tutamadı: kunç ve zalim bir adamdır. 
- Eyvah .. Dedi .. Sizi arıyorlar .. Mu- Ve böyle söyledikten sonra kapıyı Fa-

dıvınız. ribolun üzerine kilitledi, anahtarım da 

a -.oı_9;.-..,.;~!!!!~!!!!!~!!!!!'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!9l ...... "!!!!!!l!!l!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!J!!l!!!ll!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~-- SİNDEN : 
Milis kumandanı merdiven yanına gel- git .. Neresini görmek isterlerse göster .. tı. Hazine tarafından Feridun Eser aley-

ıniş bağırıyordu: Ve herifler merdivenden indikten son- Odaya sokulup ta kapı üzerine kilit- hine 939; 494 No. ile açılan alacak dava· 
- Dört kişi burasını tutsun ve kimse- ra genç kız odasına koştu. lendiği ve yalnız ikaldığı zaman Faribol sından dolayı gönderilen davetiye vara· 

yi geçirmesin.. Kapıyı açıp ta içeri girdiği zaman oda- yandaki odadan a'kseden Rozatjın sesini k ik t ı.ı. huli tin b" 
Am bbiı N ı b bo ·· ·· d · b" h t d d d ·asının ame gcuıının meç ye e ı-- an yara .. e var ne o uyor yı om Ş gorunce erın ır ayre e uy u ve tanı ı. bil" bliu . d kılın. ·· rin 

kumandan efendi .. Bir felaket mi oldu? dü§tü.. - Kuyruğu kopsun .. dedi. Bizim eski naen . ate g ıa e .v ma~ı uze 6 

- Korkma güzel Suzet .. Ben sadece Gemici meydanda yoktu.. dostumuz çok uzağımızda değilmiş.. gazete ıJe ilanen teblig sure_tiyl? gıya. 
bir gemiciyi arıyorum. Onu yakalayıp Fakat hayret ve endişesi pek ça'buk Ve yava§Ça karyolaya yilrüdü. Cibin- ben yapılan muhakeme :tice~ınde. 41 
hapishaneye göndereceğim. Hapishane- zail oldu. Dudak uçlarında tatlı bir te- liği açtı Yüzü koyun yatağa uzanmak lira 17 kuruşun maa masr ve ücretı ve
den de ancak Darağacına gönderilmek bessüm yer buldu. suretiyl~ kulağını ara kapıya dayadı. k~l~tle ~iline 5(,91939 tarihinde .tem. 
üzere çıkarılacak. Haydi, bizimle bera- Karyolanın cibinliği yavaşça hareket Ilk duyouğu kelimeler onu hayret ve yızı ~abil 0 11?ak ~ere karar. ve~ 
her gel .. Otelin bütün odalarını arıyaca- etti. içinden hafif bir ses: dehşete salmıştı. Binbaşı Rozarj, evvelce old~~undan. 1.şbu ihbarname~n t~ 
ğız.. - Ben buradayım güzel Suzet .. diyor- başlamış olduğu söze devam ederek genç teblığinden ıtıba.ren kanuni muddet ıçın-

Genç kız, korkudan titriyerek milis du. Aman gürültü etmeyin ... Hem bil- muavinine şöyle diyordu: de ~ahke~~~e müracaatle temyiz yolu-
kumandanına ve onunla beraber gelen seniz ben burada ne kadar rahat ettim.. - Ismini .size şimdi söylemeğe mezun n~ ~tmediF takdirde gıyvaben v~rilen 
altı silahlı askere refakat etti. Bütün - Tabii gemici efendi. O benim yata- olmadığım bu asilzadenin protestanların hukum kat ıyyet kesbedecegi teblig ma-
odaları birer birer açarak gösterdi. ğım da ondan... elebaşılarından ve tahrikçilerinden ol- kamına kaim olmak üzere ve bir ntisha-

- Şimdi geliniz size bodrum katını Ve Suzet, gözlerin.in bebeğine kadar duğu muhakkak. Isyan mahalline gönde- sı divanhaneye talik kılınmak suretiyle 
göstereyim.. gülerek Faribola yaklaştı: rilen iki zabit onu şahsen tanıdıkları için ilan olunur. 3728 • (2072) 

Diyerek merdivene doğru yürüdü. - Artık ödeştik değil mi? tevkif emrini almışlardır. ~a'UJ!7'"~ZZ'W.BD!""~ 1 l ili' 
Milis kumandanı: Dedi. Faribol genç kızın minyon ve - Bu iki zabitten biri sizsiniz değil 
- Dur .. Dur ... dedi. Acele etme. Bu yumuşak ellerini kocaman avuçlan içi- mi kumandanım .. 

odaya bakmadık .. Orasını neden açıp ne alarak: - Evet Mösyö Şadöfo .. Ve öteki zabi-
göstermedin 1 - ödeşmek mi.. dedin.. Ah sizin bu tin adı da mösyö dö Senmarstır. 

- Fakat kumandan efendi .. Orası be- kuçUk yatağınızın içinde benim neler - Madam ki bahsettiğiniz ibu genç 
nim yatak odam da ondan.. Maamafih öğrendiğimi bir bilseniz size olan mln- asilzade Seveu dağlarında imiş, biz bura-
eğer mutlaka orayı da görmek istiyorsa- nettarlık borcumu anlardınız.. ya, bu deniz ikenarına ne diye geldik? 
nız i§te anahtarı.. Filhakika Faribol burada kendisini - Haber aldığımıza göre bir Ingiliz 

- Peki peki.. Madam ki senin odan.. çok yakından alakadar eden bir muhave- ylekenlisi asilere silah ve cephane çıkar- N 
bakmağa lüzum yok. Şimdi ll§ağıya... reyi dinlemeğe imkan bulmuştu. mak. için buraya gelecek ve çıkaracağı !"\ 
Bodrum katına inebiliriz. Suzetin yatak odası, Rozarjın odasının cephane ve silShları da şeytan gibi kur-

Suzet, sevincini zor saklıyarak otel yanında idi ve iki oda arasında bir ara naz ik1 k~iye teslim edecekmiş. 
duran bu 

OPERArOR 
DOKTOR 

Cevdet Mustafa 
Gönenden 

Memleket hastanesi Baş Tabibi 
İkinci beyler sokak fırın karşısı 

No. 25 ... Her gün öğleden sonra saat 
üçten itibaren hasta kabul eder. 

TELEFON No. : 3125 
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ıo Ddnci Te$1"1ft SALI 1939 .. t'ENI ASIR 

• 
lzmir defterdarlığından: W. F. Henry Van der Zee SPERCO V APVR 

Ve şürekası ACENTASI 
Muhammen B. --·' --+--

Satıı No. Lira K. AMERİCAN EXPORT ıJNEs İNS. ADRİATİKA SOSYETA ANONİMA 
- · N E V - Y O R K İÇİN: 

EXERMONT vapuru 6 ilkteşrine doğ- Dİ NAVİGAZYONE 
311 Kadriye M. Havuzbaşı Sinekli cacl. 1 1 7 1 7 M. M . 

eşcarı müsmireyi havi tarla maa harap kule. 
312 Kadriye M. Havuzbaşı Sinekli cad. 10464 M. M. 

ru bekleniyor. CİLİCİA motörü 7 /10/ 939 tarihinde 
96 00 EXECUTİVE vapuru . 11 ilkteşrine beklenmekte olup Cenova ve Marsilya 

doğru bekleniyor. limanları için yük alarak hareket ede-

eşcarı müsmireyi havi tarla. 84 00 EXPORTER vapuru 27 ilkteşrine cektir. 
doğru bekleniyor. KİRİNALE vapuru bu ayın 12 - 15 1 

313 Kadriye M. Havuzbaşı mevkii Sinekli caddesi S4 l 6 
M . M . eşcarı müsmireyi havi tarla. 44 00 

ARMEMENT DEPPE, ANVERS arasında beklenmekte olup Adiryatik 
ANVERS İÇİN : limanları için yük alarak hareket ede-

314 Karşıyaka Bahariye M. 1866 No. Afitap sokak 
14 eski 4 taj No. lu 1 79 ada 1 S parsel sayılı hane. 

3l ') Karf!lyaka Turan şimendüfer cad. 29 A. taj No. lu 

GİRONDE vapuru ilkteşrin başlangı- cektir. 
I SO 00 cına doğru bekleniyor.. İTALİA S. A. Dİ NA VİGAZİONE 

D. T. R. T. KUMPANYASI CONTE GRANDE motörü 17/ 10/ 939 

2S68 M. M. arsa halinde bahçe. 898 80 TUNA LİMANLARI İÇİN tarihinde Cenovadan Orta Amerika li-
TİSZA vapuru 10 ilkteşrine doğru manian için hareket edecektir. 316 KarJlyaka Bostanlı 18 IS ve 1813 No. lu Toprak 

sokak 17 4 ve 23 3 taj No. lu hane. 
80 00 bekleniyor. N O T : 

DUNA vapuru 10 ilkteşrine doğru İIAndaki hareket tarihleri ile navlun
bekleniyor. 

200 00 SERVİCE MARİTİME ROUMAİN !ardaki de~işik_liklerden dolayı acenta-
KÖSTENCE • GALAS VE TUNA mız mesulıyet Kabul etmez. Daba fazla 

317 Karşıyaka Alaybey M. Mitat paşa cad. 13 ada 8 
parsel sayılı 114 tajlı 326 M. M. arsa. 

LİMANLARI İÇİN tafsilat için İKİNCİ KORDONDA FRA-
318 Kahramanlar M. 1 S43 No. Dere sokak 9, 11 taj 

No. lu 97,6S M. M. arsa. 13 41 
BUCAREŞTİ vapuru 4 teşrinievvele 'L'ELU SPERCO vapur acentasına mU-

1 SO 00 doğru bekleniyor. racaat edilmesi rica olunur. 
ARDEAL vapuru 12 ilkteşrine doğ- TELEFON : 2004/2005 

319 Kahramanlar M . Nusret sokak SO yeni 14 tal 

No. lu hane. 
320 2 inci Karantina M. Köprü iskele cad. 1730 ada 

9 parsel 78 eski 96 yeni 6 taj No. lu hane. 
OO nt bekleniyor. 

I OO DUROSTOR vapuru 28 ilkteşrine ,.,.,.-nAL 
3 21 2 inci karantina M. Bülbül sokak 1 7 4 7 ada 1 

parselinde kayıtlı S3 M2 7 taj No. lu hane. 

doğru bekleniyor. 141.P&U 

25 00 SOCİETE COMMERCİALE BULGARE - '}--
DE NAVİGATİON A VAPEUR UMUMİ DENİZ ACENTALICiJ LTD. 

6S 00 HAİFA • İSKENDERİYE VE PORT m;ı.ı.ENİC ıJNEs LTD. 
SAİT İÇİN · 

322 2inci Karantina M. 2 inci sami sokak 1 O eski 30 
taj No. lu 92S2 M2 hane. 

323 2 inci Karantina Mısırlı caddesi 1750 ada 11 
parsel sayılı 242,2S metre murabbaı arsa. 

BOURGAS vapur 13 ilkt . d • PATRAİ vapuru eyHU nihayeti veya 
24 2S ru bekleniyor u eşnne og- teşrinievvel iptidasında beklenilmekte 

BURGAS VE VARNA İÇİN olup Rotterdam ve Anversa limanlan 
324 3 üncü Karataş Salhane M. Şetaret sokak 29 kapı 
21 taj No. lu 688 ada 3 parsel sayılı 188 M2 hane. . . 2?? 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 7. 10. 939 tarıhınden ıtibaren 

17 gün müddetle açık arthrma usuliyle mü~~y-~eye konulm~ş~ur. 
ihale! • 23 1 O. 939 tarihinde perşembe gunu saat 14 de Millı Em, 

Wr. müdC:tüğÜnde yapılacaktır. Taliplerin m~h:rmm:n ~e~e'.'..~.ze· 
rinden yüzde 7,S depozito akçesi yatırarak Mıllı Emlak mudurlugune 

CilİPKA vapuru 8/ 10 ilkteşrine doğ- için yük alacaktır. 
ru bekleniyor.. BALKANLAR ARASI BATTI 

. Va!'urlann isim ve tarihleri hakkında •LOVCEN• 
luç hır taahhüt alınmıız. Lüks vapuru 8 teşrinievvel 939 pazar 

Vapurlaniı hareket tarihleriyle nav- günü Köstenceden avdet edip 9 teşrini
lunlardaki değişikliklerden acenta me- evvel 939 pazartesi günü saat 12 de ı 
suliyet kabul etır.ez. Pire - Arnavutluk limıınlan - Kotor-

Daha fazla tafsilAt lçtn ATATÖRK Dub~ - Split ve Tı-iyesteye hareket 

-
----------------------------- caddesi 148 N da w F H edecektir. o. . . enry Van Der GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

tZMlR SULH HUKUK MAHKEME- Zee ve Şsı. Vapur acentalığuıa mUraca- PİRE 

müracaatları llan olunur. 3706 

lLAN 
Imılr Gut bulvan Z1 nuınarada bisik

let ve otomobil IAstikleri ve motosiklet 
fe bunlara alt malzeme ticaretiYle meş
ııul derviş timuroğlu ve kauld kollektif 
firketi elıcalclılarile kongordato aktet
inek ve 23-9-939 tarihjoden itibaren mu
teber olmak üzere Imıir icra t.etkik mer
cilnln 2778 sa.yılı ve 29-9-939 tarihli ka
'8rile iki aylık mühlet verilmiş olduğun
dan bu şirketten alacaklı olanlar yirmi san lçbıde yazı ile alacaklarını komiser
liğe bildirmedikleri takdirde kongordato 

at edllmesl rica olunur. ' 
SiNDEN: •NEA fil:LLAS• 

Hazine ile Boskoviç veresesi Anna ve TELEFON : 2007 /!0011 Lüks transatlantik vapuru ile Pire 
Maryanın şayian mutasarrıf oldulcları 
Izmirde Karat.aş tramvay caddesinde •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Nevyork hatb ... 
kain 332 sayılı sekiz odalı a~ıca mut- OLİVİER VE ŞÜREKASI LTD. Pire - Nevyork seyahat mllddetl U gtiıı 
fak ve çamaşırhanesi ve denıze mutta- VAPUR ACENTASr Nevyork - fuarı lçtn hususi fiatler .. 
sıl bir miktar bahçeyi muhte.;ı: 30?@ Uç ATATÖRK CADDESİ Rees binası Pireden hareket tarihi 
bin lira kıymeti muhammen evın ve TELEFON: 2443 13/10/939 18//ll/939 
yine Alsancakta Sade sokağında 3 No. Gerek vapurlann muvasa!At tarihleri, 
tajlı altı odalı mutfak ve daraçalı binli- . Londra ~e. Liverpol hatlan için 
ra kıymeti muhammenell evin ve yine pıyasanın ihtıyacına göre vapurla- gerek vapur isimleri ve navlunlan hak-
Bornovada çarşıda ı No. da iki yüz lira nmız sefer yapacaklardır. kında acenta bir teahhüt altına giremez. 
kıymeti muhammeneli bir bap dükkB.nın .:.:.:::••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Daha fazla tafsilAt almak için Birinci 

tüzakereslne kabul edilmlyecekleri icra 
e tru.s kanununun 292 inci maddesine 
evfikan llAn olunur. 

karşıyakada soğuk kuyu tramvay cad- Kordonda 152 numarada aUMDAL• 
desinde 17 No. tajlı içinde büyük ve kü-ı T. BOWEN REES VE umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat 

Avukat Hüsnü Germen 
BllJ\ik kardıçalı han No. 54 

çük muhtelif cinste ve miktarda ağaçlaı n-ekA rı ve fidanları muhtevi olan ve 5538 met' ŞU&" caSI edilmesi rica olunur. 

3715 (2068) re murabbaından ibaret bulunan ve be- --•-- Telefon : 4072 Müdüriyet 
her metre murabbaı 25 kuruş itibariyle FERN L1NE (FEARNLEY AND Telefon : 3171 Acenta 

GAYRİ MENKUL AÇIK ABTflRMA tamamına bin üç yüz seksen üç buçuk EGER OF OSLO) 
tLANI lira kıymet takdir edilen babçe ile evin FERNLANE motörü 1 ci teşrin bidaye-

SAIİHIJ İCRA MEl\IURLUli-UN- ?"':bkemece verUen izalei şuyu -~~arına tinde beklenilmekte olup Nevyork ve Messageries MaritimeS 
DAN ıstinaden 9-11-939 perşembe gunu saat Amerika sahilleri limanları için yük ala- --*--

ı 15 de ve Izmirde Pınarbaşı Maltepe caktır. KUMPANYASI 
Salihllile Tikveşll Sabrlden temllken mcvkiindc kliin 160 dönüm miktarında Gerek vapurların muvıwıl!t ~er~ Ştikrilye borçlu Kırveli köyünden içinde büyük ve küçük 800 zeytin ağacı isimleri ve navlunları hakkında acenta THEOPHil.E GA UTİER vapuru 
ahinı oğlu Mevl()dun borcundan do- mevcut 1500 lira bin beş yüz lira kıy- bir teahhUt altına giremez. Daha faz.la Her türlü izahat ve malfunat için Bi-
mutasarnfı olduğu Süleymaniye metl muhammeneli zeytinliğin ve Pınar rincl Korclonda 156 numarada LAU-

yü TUrten çiftliği mevkilndekl tapu- başı Çam bucak mevkiinde kain yu~a- tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. KENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen-
9:un 7/ 936 tarih ve 89, 90, 91, 92, 93, 94, rıdaki arazi ile hudut teşkil eden ve !çın- nın 2353 telefon numarMll18 müracaat tasına müracaat edilmesi rica olunur. 
115 numaralı tapulara merbut yedi kıta- de 16 armut ve 26 zeytin ağacı mevcut edilmesi rica olunur. TELEFON : 2 3 7 5 

da ceman 144 hektar 7425 metre murab- bulunan ve bin lira kıymet takdir edilen _, ... _ •••••••••••m•••---•l:ia••-••••llıır. 
baı tarlanın 28 hissede nısıf hissesi be- 10 dönüm tarla, Bomovanın Mazgalan- ır -
ber dekarı on beş lira kıymeti muham- Ateş mcvkiinde kAin 180 yüz seksen li
ıxıenesiyle 8/ 11/939 tarihine rnüsadif ra kıymeti muhammeneli arsanın ve ka
çarşamba gtinü saat 11 - 12 de ihale le altında bir kısmı kayalıktan ibaret 
plunmak üzere açık arttırma ile satılığa olan ve tamamına 250 iki yüz elli lira 
çıkarılınıştır. kıymet takdir edilen 23 dönüm 

3
tarl'."'m 

Talip olanların muhammen kıymetin ve Darağacında Paralı köprüde taı sa
.,uzde yedi buçuğu nisbetinde pey ak- yılı evvelce üzerinde bina mevcut iken 
!)esi vereceklerdir- yanarak halen arsa haline gelen ve 1252 

Tayin edilen zamanda gayri menkul metre murabbaından ibaret olan ve be
Uç defa bağırıldıktan sonra en çok art- her metre murabbama bir lira takdir 
pranıı ihale edilir, ancak yüzde yetmiş edilen yerin ve Alsancak Mesudiye cad
beşı bulmazsa en çok arttıranın taahhti- desinde 65 No. taj~ı ~-72 ~etre ınur~bba
dil baki kalmalı: şartiyle on beş gün tem- lı ve ~e~ metresı dort lira kıymetı mu-

clit 
ı.....· · "''-ü ılacak arttır hammınelı ev arsasının keza mahkeme-

ve on """mcı 6~' yap - · ı · 1 · kar ist' 'en da k arttır ihal edilir ce verı en ıza eı şuyu arınn ınau 
ına e~ ço .. ana . e _ · 10-11-939 Cuma günü saat 15 te Izmir 

Bu gunde yuzde yetıruş beşı bulmaz- sulh hukuk abk · d tışları ya-
118 sa~ talebi düşer, borç 2280 sayılı ka- ıla k:tır B:": . "'::esın ad ~min olu-.. taksiti dirilir p ca . ırmcı a ırm a 
n~ işt"enak ...knJ arttırma nan bedellerin yüzde 75 şi nisbetin_de be-; 

ya ır er del verildiği surette taliplerine ihalesı 
prtnamesini okumuş, i~de yazılı olan- yapılacak aksi takdirde satış 15 gün da
lan tımıamen kabul etmiş sayıhr. ha uzatılarak ikinci artırmaları birinci 

Daba fazla malO.ınat almak lstiyenle- kısmın 24-11-939 Cuma günü saat 15, 
r!n 939/ 5 sayılı dosyamıza müracaat et- ikinci kısmın da 25-11-939 c:uıııarfAısi gü-
meleri lüzumu ilan olunur. nü saat 10 da yine dairemizde satışları 

3726 (2074) yapılacaktır. Gayri menkuller üzerinde 
hak talebinde bulunanlar ellerindeki 

SALtın.t tCRA MEMURLUCUN- resmi vesaiklerile birlikte 20 gün içinde 
DAN: dairemize müracaatları l§zundır. Aksi 

Kadri Ekey doksan küsur lira borçlu halde haklarında tapu sicilli mal(lm ol
ku- Veliden idris oğlu Abdullah ve karı- madıkça paylıışmadan hariç kala~lar
aı ZUbeydenln Abdullahm mülkü ve dır. Müzayedeye iştirak etmek istıyenl_er 
Zübeydeye ipotekli olan Salihlinin lor- kıymeti muhammenelerin yüzde 7,5 nıs
vell abu nıevkllnde 2-929 tarih ve 44 betinde pey akçası veya mili1 bir banka 
oolu tapunun muhtevi olduğu dokuz de- teminatı getirmeleri J§zımdır. . . 

KAN, KVVVET, İŞTİ.HA ŞVRVBV 
FOSI'._ ARSOL, kanın en hayati !asım olan kırmızı yuvarlacıklan tazeliye

rek_ çog~l~. 1'.atlı bir iştah temin ':der .. Vücuda devamlı gençlik, dinçlik 
verır; ~ınır~erı canl~~rak asabı bulnanları uykusuzluğu ve fena düşün
c~lerı gıderır. Muannıt inkibazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Za
türreeye, Sıtma nekahatlerinde, Bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve kilo 
almakta şayanı hayret (aideler temin eder. 

'O S FARS OLU; Diğer bütiin kuvvet şuruplarından ayıran haşbca has
sa; devamlı bir surette Kan, kuvvet .. İştah temin et
mesi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göster
mesidir ... 

Sıhhat vekô.Ieünin resmi müsaadesini bil.izdir. Her eczanede bulunur. _, ____ .... , 
lstanbul belediyesinden: 

Beşiktaşda Abbas ağa bahçesinin ihata dıvarı inşaatı ile tevsiatına 
ait iıler kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. 

ihale 16. 1 O. 939 pazarte~i günü s_aat 1 S de daimi encümende ya
~ılacaktır. Muhammen bedelı 16672 lıra 37 kuruş ve ilk teminatı 1250 
:ı~a 43 k~ruştur. Şartname 83 kuruş mukabilinde fen işleri müdürlü
gu kalemınden alınabilir. 

Taliplerin ihaleden 8 gün evvel fen işleri müdürlüğüne müracaatla 
ala°'.'kları fenni ehliyet ve 39 yılına ait ticaret odası vesikaları vo ilk 
temınat makbuz veya mektupl:"'ı ile 2490 numaralı kanuna göre ha
zırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar latanbul 
belediyesi daimi encümenine vermeleri. 

1,6,10,14 3583 (2008) 

kar 1620 lira !kıymetli bağı 11-11-939 cu- Şartname 19-10-939 tarihinden ıtıba
martesl S. 9-10 arasında icra dalresinde ren her kesin görebilmesi için aÇıkta ve 
açık artırması yapılacağından bugünden gayri menkullerin evsafları da şartn~
itiharen açık olan şartnameyi herkesin melerde yazılıdır. Gayri menkullenn 
görebileceği ve bir hak iddia edenlerin vergi ve sair kanuni mükellefiyetleri sa-
20 gün içinde evrakı ile dairemize mtira- tıcılara yüzde 2,5 deIIMiye ve ferag harç
caat etmeleri ve o gün teklif edilen be- !arı alıcılara ait olup ihale bedelleri de-
de! yüzde 75 fi bıılmaz'B 15 gün temdit faten ve peşinen ödenecektir. 1ZM1R 2 inci MINTAKA TAPU SI-
ve 15 bıci günü aynı saatte en çolı: artı- ihaleyi müteakip müşteriler ihale be- CU. MUHAFIZLICINDAN: 

İZMIR BELEDiYESiNDEN: 

rana ihale edileceği il8n olunur. dellerini vermediği ve veremediği .suret- Buca nahiyesine bağlı kırklar köyil- 913 sayılı sokaktaki 49 eski 89 yeni 
3725 (2066) te gayri menkuller tekrar 15 gün mtld- nün belenbası mevklinde şarkan Ismail numaralı dükkAnın yıktırılması alana 

-------------- detle artırmaya konulup bu artırmada Bot.oy tarlası ve cebel garben devecı ait olmak üzere enkazının satışı ~ 
tzM1R SULH HUKUK MAHKEME- en çok bedel verenlerin Uzerlerine iha- oğlu Bekir tarlası şimalen hacı Mehmet mühendislikteki keşif ve şartnıunesl 

StNDEN: leleri yapılacak arada tahakkuk edecek tarlası ve m~rek yol cenuben çelik veçhile açık arttırmaya konulmuştur 
Davacı hazinei maliye vekili Zehra ihale farktan hiç bir hükme ~acet ";'.tl- oğlu aU t:arlası ve cebel ile mahdut bir Muhanunen bedeli 14 lira olup ihal~ 

tarafından Izmir elektrik şirketinde işçi maksızm vecibelerini ifa etmıyen muş- kı~ada ikı hektar 2975 metre murabbaı 11. 10. 1939 çarşamba günü saat 16 da
Musa karısı Edibe aleyhine 939-1829 nu- terilerden tahsil olunacaktır. Daha fazla miktarın~~ bulunan tarlayı bu ken_:e dır .. İştirak edecekleri btr lira be ku-
mara ile açılan alacak ecrlın:Sil davasın- maltlmat almak istiyenler dairemize kırklar koyUnden kocabaş abmedln og- luk . İ bankas ş 
da namına gönderilen davetiyenin ika- 938-1466 sayılı dosyasına müracaatları lu ali uhdesine intikal ti J senetsiz ruş temınatı ş ına yatırarak 

lüzumu ilAn olunur. 3729 (2070) sure Y e makbuziyle encümene gelirler 
metgahının meçhuliyetine binaen billi tasarruftan uhdesine badettescil abara 27 30 5 10 (1967). 
tebliğ iadesi üzerine ilanen tebligat üa- ========::;::;::::::;~;;; satacağından muamelesinin üası talebe- ' ' ' 

ka 
-'rLZJ"'LTLTP-LZT.OV/;az;a/l dilin kte ld • sına rar verilımş ve muhakeme 8-11- e o ugundan mezldlr gayri men- - Mezbaha içindeki Iohntanın 

939 tarihine müsadif çarşamba günü saat . Asa.biye .MütahOSSISI kul hakkında tahkikatı lAzımenin icrası 10/ 101939 tarihinden itibaren bir senelik 
10 na bırakılmış olduğundan M. aleyha- T için 1939 senesi btrinci teşrin ayının ican başkAtlplikteki şartnamesi veçhile 
nın yevm ve vakti mezkılrda bizzat is- Doktor Cahit un er 20 nci cuma günü mahalline gidilecektir. açık arttırmaya konuhnuştur. Muham-
patı vücut etmesi veya tarafından bir Mezk<lr gayri menkulde alakası bulu- men bedeli 102 lira olup ihalesi 
vekil göndermesi aksi takdirde hakkın- Her ıfuı saat 3 ten sonra Şaınh nanlar varsa tarihi mezküra kadar Iz- 20/ 10. 939 Cum• günü saat 16 dadır. Iş-
da gıyap kararı verileceği lüzumu tebli~ sokak (Üçüncü Ikyler) No. 19 da mir ikinci mıntaka tapu sicil muhafızlı- tirak edecekler 7 lira 65 kuruşluk teml
ınakamına kaim olmak ve bir nüshası hasta kabul ve tedavi eder. Elektrik ğına ve yahut yevmi mezkılrda keşif natı 1§ bankasına yatırarak makbuzlle 
divanhaneye talik kılınmak suretile ilan tedavileri tatbik eder.. ~ahalline gidecek memura itirazlarının encümene gelirler. 

8AHJJ'E t 
--=:tı . 

... 
eıçAGI 

fn seri .safla/ları 
~e~ 

umu~afır 

Devlet Demiryolları umum 
müdürlüğünden: 

Meınur alınacak 
Merkez işletmeler ve atelyeler teşkilatında istihdam edilmek üzere 

müsabaka ile memur alınacaktır . Müsabakaya iştirak edeceklerin ap
ğıdaki evsafı haiz olmaları şarttır. 

A - Türk olmak ve Türkiye cümhuriyeti tabiiyetini haiz bulun-
mak. 

B - Orta mektep veya lise tahoilini bitirmit olmak, 
C - Azami 3S yaşında bulunmak 3S yaş dahil, 
D - Hüsnühal eshabından bulunduğuna dair polisden mU&addak 

vesaik ibraz etmek, 
E - idare hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenede devlet 

demir yollarında istihdama mani bir hastalığı bulunmamak, 
1 - Müsabakada kazanan orta mektep mezunlarına 60, lisan bilen

lere 6 7, Lise mezunlarına 7 4 lira, lisan bilenlere 83 lira ücret verile
cektir. 
2- Müsabaka 16 Birinci teşrin 939 pazartesi günü saat 10 da 

Ankarada cer dairesinde lstanbulda sirkeci Haydarpaşa ve lzmirda 
işletme müdürlüklerinde yapılacaktır. 

.3 - Müsabakaya gireceklerin aranılan vesikalarla 14 birinci teşrin 
939 cumartesi gününe kadar 2 inci maddede yazılı işletme müdürlük
lerine müracaatları IBzımdır. 

6, 8, 1 o, 12 3654 (2040) 

lstanbul C. müddeiumumili
ğinden: 
lstanbul ceza ve tevkif evleri ihtiyacı için 31. S. 940 günü akşamİ· 

na kadar satın alınacak 154000 kilo birinci nevi ekmek kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 14630 lira olup 
muvakkat teminatı 1197 lira 2S kuruştur. istekliler şartnamesini tatil 
günlerinden maada her gün mesai saatleri içinde Sirkeci Aşir sokak 
13 numarada adliye levaz1m dairesinde görebilirler_ 

ihale 19. 1 O. 939 perşembe günü saat 14 de mezkı'.lr dairede yapi
lacaktır. 

istekliler zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mez
ki'ir dairede toplanacak satın alma komisyonu reisliğine numaralı 
makbuz mukabilinde bizzat vermeleri yahut dış zarfı mühür mumu 
ile kapatılmış ve adı ile açık adresi ve hangi i şe a it olduğu yazılmak 
suretile ayni saate kadar iadeli taahhütlü olmak üzere mektuplarını 
göndermeleri ve posta geçikmesinden dolayı mesuliyet kabul edilml
yeceği ve ilan ücretlerinin müteahhide ait olduğu ilan olunur. 

4, 7, 1 o. 13 3612 (2026) 

Tornacı aranıyor 
Devlet Demiryolları uli':uın 

• 

müdürlü2ünden: 
Sivas demir yol atelyesinde çalıştırılmak üzere birinci sınıf ve ikin

ci ıımıf tornacı işe alınacaktır. 
imtihanda matlup evsafta görülenler tavzif edilecektir. 
imtihanlar lzmirde, lstanbulda, Eakişehirde ve Ank:arada yapıla

caktır. Talip olanların lzmir ve sirkecide işletme müdürlüklerine Eıı
kişehirde atelye müdürlüğüne ve Ankarada cer dairesine müracaat 
etmeleri lazımdır. 

7. 9, 11 3697 (2052) 

lzmir inhisarlar ~aşmüdür· 
lüğünden~ 
Alsancal<ta yaprak tütün merkez bakım evimiz döşeme tadilati e.çık 

eksiltmeye konulmuştur. 
Kc,if bedeli 1589.87 muvakkat teminab 1 l 9.24 liradır. 
Keşif ve şartnamesi levazım şubemizde görülebilir. 
isteklilerin 17. 1 O. 939 günü saat 15 de baş müdürlüğümüzdeki 

koıniııyona gelmeleri ilan olunur. 
s, 10 3619 (2032) 

Aydında kiralıJ!" 
D. Do Yolları 8 
komisyonundan: 

kahvehane 
nci işletme 

Aydının Orta m~alles_inde Kanara köprüsü yanında hattın KLM. 
l 30X900 de ldaremıze aıt kahvehane müştemilatile birlikte üç se 
~~~~etle açık artırma usulil~ kiraya :veri.lecektir. ihalesi 16. 1 O. 9J9 
gunu saat 1 S d~ Alsancakta ışleı:memız bınasında komisyonca yapıla
caktır. Üç senelik muhammen kırası (600) liradır . 

isteklilerin 4S liralık teminat makbuzlarile muayyen vakitt k 
?"lsyona gelmeleri liizımd.ır. Şartnamesi işletme kaleminde ve ; do-
\stasyon ;efliğinde görülebilir. Y ın 

26, 30, 4, 10 3Sl7 (19S8) 

• 



• 

SARIFEli YENi ASJR ıo lkinCI l'e$1'in SALI 1939 
• 

ltalya harbe girmemek ·azminde 
Roma radyosu, Italyanın askeri bir harekete girişmiyeceği kararını 
değiştirmediğini ve hiç bir sulh teklifinde bulunmadığını ilin ediyor 

italyada ticari 
Ticaret filoları 

randımanla 
ve ihracatçılar tam 
çalışmaktadırlar 

Looclra 9 (AA) - Dün gece Roma 
radyosu aşağıdaki haberi vermiştir: 

Italya şimdiki harbın nihayet bulması 
için teklifler ileri sürmemiştir. Fakat bu 
maksatla yapılacak her türlü harekete 
manevi müzaheretini deriğ etmiyecek
tir. Italyanın askeri sahada hiç bir te
şebbüse girişmiyeceği hakkındaki kara
rı değişmemiştir. 

Amsterdam 9 (Ö.R) - Telgraf gaze
tesi Roma muhabiri bildiriyor: Italya, 
senelerdenberi hiç görmemiş bulunduğu 
bir ticari inkişaf içindedir. Italyan tica
ret filoları tam randunanla çalışıyorlar. 
Italyan ihracatçıları yeni piyasalar ele 
geçirmiş olmaktan memnundurlar. Mü
şahedelerim Italyanın harbı dlişünmedi
ğini gösteriyor. 

Roma 9 (Ö.R) -Jurnale Ditalya, Du
çenin sulh siyasetine tahsis ettiği bir ma-

kalesinde 1921 senesindenberi Mussoli
ninin, muahedelerin yeniden rüyetine 
taraftar olduğunu, 1922 senesinde irad 
ettiği bir nutukta Avrupanın ayakta du
rabilmesi için hiç olmazsa 50 senelik bir 
sulha ihtiyacı olduğundan bahsettiğini 
kaydederek diyor ki: Avrupa medeni
yetini felakete sürükliyecek olan bir 
harbm fecaatlerini ödemek için Duçenin 
17 sene evvel söylediği sözleri hatırla
mak lazımdır. 

Roma 9 (ö.R) - Italyan gazeteleri 
büyü~ başlıklarla bir sulh mücadelesi 
yapıyorlar. Gazetelerin Londra ve Pa
ris muhabirleri Ingiltcrc ve Fransayı bu 
harpten yorulmuş gibi gösteriyorlar. 
Bunlar hülasaten diyorlar ki: Alman 
tekliflerinin ihmal edilmesine sebep Hit
lerden sadır olmasıdır. 

Gazeteler şu nokta üzerinde ısrar edi-

Sovyet israrına 

y-0rlar: Hitler konferans masası etrafın
da umumi bir anlaşma için ısrar etmiş. 
tir. Bu teklifin kabulü, anlaşmayı imza 
edecek devletlerin mütekabil garantisi 
ile bir nevi kollektif emniyet sisteminin 
tesisine muadil olacakmış ... 

Madrid 9 (ö.R) - Italyanın yeni se
firi general Gayera itimatnamesini gene
ral Frankoya vermiştir. General Gayera 
dahili Ispanyol harbında Italyan lejyon
larının baskumandanı idi. Nutkunda 
Avrupada ~ulhun teessüsü için iki mem
leketin iş birliğinden çok ümitvar oldu
ğunu söylemi.5tir. General Franko ceva
bında, Roma ve Katolik medeniyetini 
korumak hususunda bana itimad edebi
lirsiniz. Ispanya tarihinin nazik zamanla
rında Italyan imparatorluğundan gördü
ğü müzahereti asla unutmıyacaktır, de
miştir. 

~ 

agmen 

Rus emperyalizmi önünde 
Bir Fransız gazetesine göre Almanlar 

endişede, Balkanlar da telişta ... 
Paris, 9 (AA) - Bugünkü Paris ga- bozarak komünistliği tesis etmek istemi- önümüzdeki bir ay içinde fevkalade bir 

zeteleri Almanyayı bile bile endişeye yor. Bu çok daha vasi hesaplara daya- hareketle büyük bir darbe indirmeğe 
düşüren Sovyet emperyalizminden hah- nan bir ihtiyat ve itidal siyasetidir. çalışacaktır. 
setmekledir. Macaristanı, Bulgaristaru, Yugoslav- Brüksel, 9 (Ö.R) - Şansölye Hitlerin 

Ordre gazetesinde Pcrtinaks diyor ki: yayı ve Romanyayı Hitlerin kollarına nutku hakkında devam eden tefsirlerin
- Letonyada bulunan bütün Alman- atmamak için bu memleketlerde yaşı- de İngiliz gazeteleri Alman tekliflerinin 

larm kitle halinde Almanyaya hicret et- yan burjuvaları ürkütmek Moskovanın teddı;dileceği muhakkak olmakla bera-
tnesi için Berlin hi.ikümeti tarafından işine gelmiyor.. her lngiltere ve Fransa tarafından itina 
verilen emir Bitlerin Sovyetlerden en- Paris, 9 (Ö.R) - Gazeteler bu sa- ile tetkik edildiğini ve bu iki · hüküme .. 
dişeye ba!?ladığını ispat eder. Hitler Sov- bahki başmakalelerinde Hitlerin nutku- tin harbe girmelerine saik olan sebep-
yellere karşı koyabilmek için ıstıraplı na verilecek cevapla meşguldürler. leri bir daha kaydedeceklerini yazıyor
amcliyelcr yapmakta tereddüt etmiyor. Övr diyor ki : Fransız köylüsü Po- Iar. İngiliz gazetelerinin mütaJaasınca 
Sovyetlerle karşılıklı yardım muahede- lonyanın haline bakarak, şayet bir gün Alman tekliflerinden çıkan neticeler 
siyle bağlanmış bulunan Estonya ile Le- Almanyanın eline imkan geçmiş olsa şunlardır : 
tonyaya Almanyanın artık müstakil bir kendisine neler yapacağını artık bilmi- . 1 - Hitler sulh temenni ediyor .. Zira 
d.evlet naznriyle bakmadığı ela mezkCır yor .. Tarih bu harbe hürriyet harbi na- Ingiltere ve Fransanın kudretini, bir bu .. 
kararla sabit oluyoı-. nuru verecektir.n çuk ay teahhürle, şimdi takdir etmekte-

Ealkanlar da keza telaşa dü:şmeğe baş- Viktuvar gazetesi, büyük sademe saa- dir .. » Fakat Hitlerin bitaraflara hitap 
]amıştır. ti başlıklı yazısında Alman erkanıharbi- eden sözleri duyulmamıştır. 

Kerilis te Epok gazetesinde ayni fikir- yesinin Fransaya ser! ve büyük bir dar- İngiltere ve Fransanm, istişareleri ne .. 
leri ileri sürüyor ve diyor ki : be indirmeğe çalışacağını yazıyor. ticesinde Alman tekliflerini ı·edded_ecek .. 

- Sovyetler birliği şimdi Büyük Pet- Muharrir diyor ki : Almanya sırtında leri şüphesizdir. Fakat İngiltere ve Fran. 
ronun emperyalist siyasetini tekrar ele Sovyetlerin tazyikini hissediyor. Bir ay sa Hitlerin harp mesuliyetini İngiltere 
almıştır. Sovyetler birliği yeniden ele sonra da loş gelecek.. Altı ay bekliyebi- ve Fransaya yüklemeğe matuf olan ma• 
geçirmiş nazariyle bakabileceği toprak- lir mi? nevrasını tesirsiz bırakmak için muka, 
larda mevcut burjuva nizamını derhal Her ümidi birden kaybetmektense bil tekliflerde bulunacaklardır. 

Litvanya hükümeti, 
raflığı lüzumlu 

~utlak biı·. bita- lzvestiya gazetesine göre 
gormektedır 

Brüksel 9 (ö.R) - Litvanya hariciye 
nazırı Sovyet Rusya ile karşılıklı yar
dım paktı akdi için müzakerelere devam 
maksadiyle geçen gün Moskovaya git
miş ve bugün Kaunasa dönmüştür. Na
r.ırlar meclisi derhal Cümhurreisinin 
b~kanhğı altında toplanmı.ştır. 

Havas ajansının istihbaratına göre 
Moskova müzakereleri bazı güçlüklere 
çarpm~tır. Moskova Litvanyanın da bir 
karşılıklı yardım paktı imza etmesi hu
susunda ısrar ettiği halde Litvanya mut
lak bitaraflığı lüzumlu görmektedir. 

Diğer bir habere göre Rusya VHno 
şehrini, burada bir Rus garnizonunun 
bulunması gibi bazı şartlarla, Litvanya
ya terki kabul edecektin 

Alınanyanın Baltık memleketlerinde 
nüfuzunun muhakkak surette azaldığı 
ve Rusyanm hakimiyetine bir mani kal-

madığı kaydedilmektedir. 
Moskovada Sovyetler riyaset divanı 

Sovyet Rusya - Letonya karşılıklı yar
dım paktını tasvip etm~tir. 

Sovyet Rusya Estonyada 4 fırka, tak
riben 40 bin kişilik bir kuvvet bulundu
racaktır. Letonyada ,bulundurulacak 
Sovyet kuvveti bunun iki misli olacak
tır. 

Fenlandiya hükümetinin de hariciye 
nazırını Estonya, Letonya ve Litvanya 
gibi Moskovaya gönderip göndermiyece
ği henüz rnalfım değildir. Royter ajansı
na göre şimdi dikkat FenJandiyanın üze
rine çevrilmiştir. Ve hadisatın inkiş~ı 

endi~e ile takip edilmektedir. 
Stokholmden bildirildiğine göre Fen

landiya Rusya ile müzakereyi kabul et
miştir. Fakat sıkı bitaraflık vaziyetini 
ihlal edecek mahiyette tavizatı reddede-

cektir. Rusya ile müzakerat hakkında 
Fenlandiya Isveç ile sıkı temas halinde
dir. 

Bern 9 (Ö.R) - Isviçre Telgraf ajan
sının Moskovadan istihbarına göre Vilno 
şehrinde 10000 ~çi bankalarla büyük 
sanayiin devletleştirilmesini ve büyük 
emlakin istimlakini talep etmişlerdir. 

Riga 9 (ö.R) - Litvanyadaki Alman
ların yakında Almanyaya iadesi kararı 
Alman umumi efkarını ınüteeU:m et
miştir. Alman hükü:neti bunların Li
vanyada kaldıkları takdir-de hiç bir me
suliyet kabul etmiyeceğini bildirmiştir. 
Bu Almanların Almanyaya iadesi için 
muhaceret büroları açılmıştır. Litvanya 
ahalisi vaziyetin vahametini tamamen 
takdir ettiğinden hadisatı tevekkülle 
karşılamaktadır. 

Harp hakkında bir anket 
Amerikada U. Efkarın yüzde 83 çü 
demokrasilerin zaferini istemektedir 
Vaşington 9 (A.A) - Bitaraflık mese

lesi hakkında rey verildiği zaman hükü
met zaferi kazanacağından emin görü
nüyor. (Cash And Carry) şartı kabul 
edilinceye kadar kanun Jayıhası müza
kereierin!n tehirini tavsiye eden ayan
dan Tobeyin takriri hakkında bugün ve
ya yarın bir karar verilecektir. In.firat
çıların :;;?fleri hükümetin Tabeyin takri
rini reddecek kadar büyük bir ekseriye
te istinad ettiğini itiraf etmekle beraber 
bu takririn silahlara konan ambargonun 
kaldırılması projesine itiraz eden kuv
vetleri ölçecek bir mihenk taşı vazifesi 
göreceğine inanmamaktadırlar. 

B1R ANKET 

Vaşington - Life mecmuası «Ikinci 
cihan harbı» adı ile hazırladığı hususi 
bir nüshada Amerikan milletinin harp 
hakkındaki mütalaasının neticelerini tas
nif ediyor ve şu neticeyi çıkarıyor: 

- Amerika Birleşik cürrihuriyetleri 
halkının yüzde seksen üçü demokrasi
lerin. yani müttefiklerin harbı kazanma
sını temenni ediyor. Reye iştirak eden
lerin yüzde biri Almanya lehine rey kul
lanmışlar ve yüzde on altısı netice hak
kında alaka göstermemişlerdfr. , 

Bu neticeyi kaydeden mecmua, oku
yucuların::ı su suali soruyor: 

- Amerika, bu ikinci cihan harbına 
alaka gösterecek mi ve göstermeli mi? 

Bu sualin cevabını aynı nüsh1da bu
'.uyoruz. Kı ·;;ısı ~öyledir: 

- Amerik.n halkının yüzde üc;i.i Ame
rikanın derhal bu harba iştirakini tas
vip etmi';tir. Yüzde 13 bucuı"<u müttefik 
Fransız -· Inı;iliz ordubrı ~ağlUp olduğu 
veya bü~·l(' bir neticenin yakınlastığı an
da Amcrikcının harbe iştirakini demiş
tir. Yüzde yirmisi derhal müttefik ordu
ların her tüı-lü silah ve yiyecek ihtiyaç
larının Amerika tarafından hiç bir ka
yıt serdeclllmeden teminini istemiştir. 
Yüzde y irmi dokuzu ise her iki tarafa 

yiyecek verilmesini, yalnız müttefiklere 
silah teslimini muvafık görmüşlerdir. 
Yüzde yfrmi beşi ise her iki taraf için 
birşey söylememiş ve harbe karşı ala
kasızlık göstermiştir. 

Life mecmuası, bu tasnifi müteakip 
dünya milletlerinin deniz kuvvetleri 
hakkında aşağı&ki rakamları veriyor: 

Ingiliz donanması 1.161.000 ton, Ame
rika 1.072,000 ton, Japonya 841.000 ton, 
Fransa 502.000 ton, Italya 417,000 ton, 
Rusya 240.000 ton, Almanya 178.000 
ton, Arjantin 101,000 ton, Isveç 85.000 
ton, Şili 70.000 ton, Druıimarka 60.000 
ton, Brezilya 54.000 ton. 

Deniz ticaret gemiciliğinde de Ingil
tere en başta olmak iizere 21.215.000 

ton, Amerika 14.000.000 tonla ikincidir. 
Japonya, Norveç, Almanya, Italya, Hol
landa, Fransa ve Yunanistan bunları ta
kip etmektedir. 

Dünyadaki altın stoklarına gelince, 
altın stoklarının yüzde 47 sini Amerika, 
yüzde 14 düne Fransa, yine yüzde on 
dördüne Ingiltere sahiptir. Rusya, Is
panya, Belçika ve Isviçre yüzde üçer 
nisbetinde bunları takip etmeJ..-tedir. En 
son olarak Japonya, Arjantin ve Hollan
da da yüzde iki§er ni.sbetinde altın stok 
mevcuttur. 

Mecmua, Ingiltere ile Fransa birleşik 
hedeflerinin ikinci cihan harbında mut
laka muzaffer olacağı kanaatini izhar 
ediyor. • 

Loyd Corcun bir makalesi ve lngiliz 
faşistleri reisinin beyanatı 

!NG1L1Z F AŞtSTLERt NE FtKtRDE? 
Roma 9 (ö.R) - lngiliz faşistlerinin 

reisi lVI:osley taraftarl::ırına hitaben bir 
nutkunda, Ingiliz milletinin sulh istedi
ğini ve kendisini harbe sürükliyenlerin 
aleyhinde olduğunu beyan etmiştir. 

Mosleyin nuLlnı kendi taraftarları ta
rafından eller yukarıda selamlanmış ise 
de bunlar halkı süri.iklemeğe muvaffak 
olamam.ıslardır. 

Iııgiliz, gazeteleri, lVIosleyin taraftar
ları Ingiliz efkarıumumiycsinin binde 
birini t~şkil etmediğini k:ıydetmektedir
ler. 

LOID CORC B1R BEYNELM1LEL 
KONFERANSA Tl.RAFTAR 

Londra 9 (ö.R) - Lnid Corç, Sundey 
Ekspres gazetesinde adalet üzerine mü
esses bir sulha varmak için beynelmilel 
bir konferans akdi fikrini kabul etmek 
laz~mgeldiğinden bahsediyor . Ve bugün
kü şartlar dahilinde Folonyyayı ihya te-

şebbüsünün Rusya ile harbı göze alma
ğa vabeste olduğunu yazıyor. 

SULH üM1TLER1 YOKTUR 
Roma 9 (ö.R) - Italyan gazetelerinin 

Paris muhabirlerine göre Fransa ve In
gilterede matbuat gibi efkarı umumiye 
de Hitlerin tekliflerini menfi bir mahi
yette karşılamıştır. Gazetta del Faşista 
gazetesi diyor ki: 

Her hangi bir adamla ilk temasımızda 
Hitlerin ileri sürdüğü esaslar dahilinde 
anlaşmanın en küçük bir muvaffakıyet 
ihtimali olmadığını anlıyabilirsiniz. 

Brüksel 9 (Ö.R) - Avam kamarasın
da bir mebus memleketin harp gayeleri
nin daha açı.k olarak ilanını istediğini 
hükümetin takdir edip etmediğini sor
muş, başvekil buna cevap vermekten is
tinkaf etm~tir. 
· lngiliz faşist partisi reisi taraftarlarını 

küçük bir grup halinde toplıyarak sulh 
lehinde rey vermeğe davet etmiştir, 

Hitlerizmi tahrip için harbe girişmek 
bir harekettir • • 

canı ya ne 
Moskova 9 (ö.R) - Izvestiya gazete..cıi ni bir Leh devleti tesisini t eklif etmiş- ve beliti biricik hedefi IDtlerlzm ideolo. 

«Sulh veya harp» serlevhası altında şun- tir. jisiyle mücadeledir. Harbe devam için 
ları yazıyor: Keza Almanyanın Fransaya karşı hiç bu munkatl bir sebep olarak kabil edi .. 

«Artık kimse inkar edemez ki Le- bir arazi talebi olmadığını ve olmıyaca- lebilir mi? Her hangi bir görüş ve telfilc
histan harbı haftalardanberi nihayet bul- ğını söylemiştir. Bu Alman harici siya- kiyi silfilı kuvvetiyle ortadan kaldırmak 
muştur. Leh ordusu esir edilmiştir. Tam seti Versay muahedesinin artık mevcut iddiası bahistir. Bu bizi ancak orta çağ. 
iflasa uğrıyan Leh hükümeti kaçmış ve olmaması esasına müstenittir. Binaena- ların mezhep mücadeleleri barbarlık 
hududu geçmişfü. Burjuva ve çiftlik sa- leyh Almanyaya ehemmiyetiyle mütena- devrine iade edebilir. 
hlplerinden başka derebeylik Lehista ~ sip müstemlekeler verilmesi ve başta « Hiç bir ideoloji dernir ve at~le kö
nında hafi olarak kurulan ve Lehler de kendi müstemlekelerinin iade edilmesin- künden kopanlamaz. Hitlerizmi, C:liğer 
dahil olduğu halde bütün milliyetleri den başka bir mesele kalmamıştır.. her siyasi sistem gibi, sevmek veya bun
esarete ilka eden devletin muhafazası ıHitlerin teklifleri kabul, red veya dan nefret etmek mümkündür, Fakat 
lehinde yükselen hiç bir sosyal kuvvet tadil edilebilir. Fakat en yakın bir ta- Hitlerizmi tahrip için harba girişmek ca-
görülmcm1ştir, rihte sulhun akdi için müsbet bir esas niyane bir budalalıktır. 

«Almanya ve Sovyet Rusya eski Le- teşkil ettiği inkar edilemez: İngiliz ve < Fakat hatıra gelen sual şudurı Bu 
histanda sulhu iade etmek ve buradaki Fransız gazeteleri şimdilik Ingiltere ve ideolojik vesile diğer hedefleri gizleyot 
milletlere milli hususiyetler.ine uygun Fransanın harbe girerken takip ettikle- mu? bu hedef şu olabilir: lngiltere ve 
sakin bir hayat temin etmek vazifesini ri hedefin tam olarak istihsaline kadar F ransanın dünya hakimiyetini takviye 
üzcrlerine almışlardır. Leh devletinin harbin devamını istiyorlar. Fakat ilk hususunda lngiliz ve Fransız hakim sınıf• 
eski şeklinde ve eski arazisinde tekrar hedef olarak Hitlerizmin imhası göste- larının arzusuna hizmet etmek. 
kurulamıyacağmı görmemek için kör ol- riliyor .. Mesela uDeyli Mey!» 7 teşrini- «Bernard ŞoV> Niyuz Statsman mec1 
mak lazımdır. Halbuki Ingiltere ve Fran- evvelde şunları yazmıştır : •Hitlerin tek- muasmda hakikati şöylece göstermiştir. 
sa Almanyaya karşı Lehistanın ihyası lifleri, başka bir Alman hükümeti tara- Lehistan harhı bitti. Leh davası kaybe• 
parolasiyle harbe devam ediyorlar. Böy- fından serdedilseydi, bazı kayıtlarla dildikten sonra lngilterenin harba deva« 
le imkansız bir maksatla harbe devam sulh müzakerelerine esas olabilirdi. Fa- mı için vesile kalmamıştır. Simdi Hitle4 
edilmesi ve kan dökülmesi deliliktir. kat Hitler ve muavinlerinin şimdiki hü- rizrni imhadan bahsediliyor. Böyle biı 

«Alman devlet reisi Hitler 6 Teşrini- kümetten gelen tek.liflere vereceğimiz maksadın zaferi bizi evvelki Versay mu .. 
evvelde Rayştag meclisindeki nutkunda cevap! hayırdır .. » ahedesinden daha berbad bir yeni V er* 
Leh mesele.sini hal ve tasfiye için Alınan •Taymis» te Hitlerin ve Hitlerizmin say muahedesine ve bu defa yirmi sene·• 
tekliflerini izah etmiş ve büyük devletler sulh müzakereleri için geçilmez bir en- den az zamanda yeni b ir h arba sürükler, 
arasında bir konferans akdini ve Avrupa gel olduğunu yazıyor. Diğer ekser gaze- «Mesele şudur: Sulh. mu, harp mı~: 
huzur ve istirahatini temin edecek bazı teler de Hitlerizmi başlıca düşman ola- Harbı istiyenler olabilir. Fakat bu harp 
garantilerle, milli hudutları dahilinde ye- rak gösteriyorlar. Yani harbin başlıca neye ve kime yarıyacaktır ~ .:1> 

Garp cephesinde . 
Molotof 

Sovyet Rusyanın 
Romanyaya büsumet 

Al t t • beslemediğini söyle,cli 
man aarruz gayre ı ser~~~1:t~f~~!~~e~!feY:ı~: 

neticesiz k 1 
tında, Sovyet Rusyanm R omanyaya kar~ 

a 1 Y O r şı hiç bir hüsumet duygusu beslemediği• 
ni bu memleketle normal ve samimi 
mUnasebetlere kıymet verdiğini söyle· 

Faris, 9 (Ö.R) - Pöti Pariziyenin as- kuvvetleri 1914 ten daha azd.u-. Ve Al- miştir. 
keri muharriri, son günlerde devam manya bir tecavüz halinde bunları pek ingHiZ, Fransız ve 
eden derin sükutun yirmi dört saatten çabuk eritecektir, 
beri terkediJmiş olduğunu, Almanların, Londra, 9 (Ö.R) - P aristen bildirili- Sovyet müzakereleri 
cephenin her istikametinde keşif müfre- yor t Elde edilen malumat Alman baş neden akim kalmış? 
zeleri ile yoklama hareketleri yaptıkla- kumandanlığının garp cephesinde ciddt Paris, 9 (Ö.R) _ Gazeteler Baltık 
rıru bildiriyor. · bir taarruz hareketi hazırladığını göste- n:emleketlcrinde tezahür eden Sovyd 

· Faris, 9 (ö.R) - Almanlar Sarbruk riyor. Cephede keşif faaliyeti ehemmi- emperyalizmi münasebetiyle harpten 
yaJ...'IDl.Il<la kaybettikleri yerleri istirdada yetli mikyasta artmıştı;:. Diğer taraftan c.vvelki İngiliz _ Fransız _ Rus müzake .. 
teşebbüs etmişlerdir. Bu teşebbüsler Mozel nehri boyunca ve Renin sağ sahi- relerinin akametine ayııi cmperyaliz~ 
derhal akim bırakılmıştır .. Sigfrid karşı- linde Konstans gölü sahillerine kadar min sebep olduğunu, ziıra İngiltere V(lı 
smdaki Fransız mevkileri tahkim edil- büyük tahşidat görülmektedir. Ayni za- Fransanın bu memleketlerin istiklalini 
ınektedir. manda Renin sağ sahilinde yirmi beş ki- feda edecek bir hareketi kabul etmek 

Londra, 9 (Ö.R) - Yorkşayr Post lometr~ d~rinliğine kadar Alman köy ve ve Almanyaya karşı bir muhasara siya• 
1azetesi, Almanya askeri cephede ne şehirlerinin ahalisi tahliye edilmiştir. seti tatbik etmek istememiş olduklarını 
vapacak serlevhalı bir makalede diyor Fransız topçu ve mitralyöz ateşi al- yazıyorlar. 
ki : tında Mozelin şarkında ve Sarbrukun 

- Alınan ordusu tecavüze karar ve- cenup mıntakasında Almanların üç mü- Bir vapur daha battı 
rirse bu tecavüz tamir kabul etmez bir him taarruz hareketi reddedilmiştir, Amsterdam, 9 (Ö.R) - Nevyorktan 
hezimetle neticelenecektir. Fakat Al- -· -'tr-- Amsterdama gelmekte olan Pikborg va~ 
manya ayni zamanda uzun zaman mü- AMİRAL DARLAN puru bir mayne çarparak batmıştır. Mü· 
dafaa vaziyetinde de kalamaz.. Bunun T U L O N D A rettebatı kurtarılmıştır. Kereste yüklil 
içindir ki uçuruma bile bile atılmak ba- bir diğer vapur da mayne çarparak b1t-
hasına da olsa büyük ölçüde bir teca- PARİS, 9 (Ö.R) - Fransız donanma- mıştır. İki İsveç vapuru Almanlar tara
vüzde bulumnağa mecburdur. Unutma- sı başkumandanı amiral Darlan bugün fından zaptedilmiş ve muayene için Ki· 
mak lazımdır ki AlıDanşanm ihtiyat 'I'ulonu ziyaret etı:nijtir. ı le sevkolunmU§tui-. 

---~:~--~~--·-----


