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Dan münderecatından gazetemiz meıuliyet kabul etmez. 
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Çember/ayn raclyo nut
kundan vazgeçti 

Briiluel 14 (ö.R) - B. Çemberlayn bugün 
radyoda tekrar beyanatta bulunmaktan vaz 
geçmİftir._ 

--------' Yeai >.- Matbaumda S.•'=ıw. 
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KA~eınlinde 
.. 1:-Jariciye Vekilimiz 

Molotofla görüştü 
Görüşmeler samimi ve dostane bir 

hava içinde cereyan etmektedir 
Moskova, 14 ( A.A) - Dün B. Saraçoğlu ile B. Molotov arasın- j 

da vukua 1relen görüsme hakkında mütemmim malümat mevcut 
değildir. Yalnız görüşmenin dostane cereyan ettii(i ve yakında 
yeni bir görüşmenin daha vapılacaiı söylenmektedir. 

Moskova, 14 ( A.A)- Türkiye Hariciye Vekili B. Şükrü Saraç
oğlunun dün saat 17 de Kremlinde Sovyet Komiserler heyeti reisi 
ve Hariciye Komiseri Molotovla ~öriismesi iki saat sürmüştür. 

lstanbul, 14 (Hususi) - Moskovada açılan ziraat sergisini zi
yaret için gidecek ziraat Vekilimiz B.Muhlis Erkmerıin riyasetinde 
ki heyet, ziraat Vekili ile beraber bu sabah Ankaradan şehrimize 
~eldi. Heyet y~ vapurla Odesava hareket edecektir. 

. ilk teşebbüs suya düşünce gözleri· 
Amerika ya cevir diler • 

nı 

:m.· n r 
Eğer dün ya hadiselerin cereyanına seyir-

---------------------....;~ .... ci kalırsa nıüttefikler kadar harpten mesul 

olacak ve harbın neticelerine 
------------------------------------------------edecek tir katlanması iycap ______________________ ...;;, ___________ ____ 

Amslerdam, 14 (Ö.R) - Telgraf ga- Führer bitkindi ve ümitlerini kaybctti
zetesi cuma akşamı Berlinin çok drama- ği görülüyordu .. Şimdi Almanya yeisli 
tik bir vaziyet geçirdiğini kaydediyor ... karanıu vermek üzeredir. 
Hitler, Çembcrlaynm nutkuna ittilii pey- BERLİNİN MEYUSİYETİ 
da 'ettikten sonra Nazi partisinin liderle- Paris, 14 (Ö.R) - Berlinden alınan 
rini bir fcvkalüde içtinıaa davet etmişti. mevsuk haberlere göre salahiyettar Al
llitler bu içtimadan çıkarken inlial ve man mahafilinde endişeler kuvvetlen
kırgınlığı çehresinden okunuyordu. miştir. - SONU G ıncı SAHİFEDE _ 

Hitler Erkanı harbiyesile garp cephesi harekatına ha:ırlan.yor 

Alarm işareti 

lerilince sokaklarda 
Hava 
tehlikesi 

ISVEÇ KRALININ DAVETi ÜZERiNE kimse kalmıyacaktır •. 

---·-tr·---
Şimal n.emleketlerinin hükümdarları Mefruz :.ğınaklar Bulgar 

Istokholmda toplanacaklardır.. ~:.."!:=:::tir· casusları Tehlikelerin 
en büyüğüdür

-+-
HAKKI OCAK()(OLU Bu top1antıdan evvel Moskova karar vermiyecck 

lrtanbul ve Ankaradan sonra bmirde 
'de hava tehlikesine kartı korunma de
ııemelerinin yapılmaS> kararla,tınlmıştır. 

Pazartesi günü başlıyacak olan bu tec
)'iibelere halkımızın azami alaka ve has
sasiyet göstenneıi vatani ve milli bir va
zifedir. 

Hepimiz biliyonız ki hava ıil.Bblarmın 
mazhar olduğu ink;.af, hayat ve istiklal
lerini korumak azminde bulurum mlllet
leri, havalarına hi.kim olmak, hava teh
likelerine k8"ı tedbirli bulunmak mec
buriyeti ile kar,ılaşt~hr. Bu hususta 
ihmal, gaflet gösteren milletleri çok fena 
akıbetler beklemektedir. 

Hele dünyanın buı;ün İçinde bulundu
ğu tartlar dahilinde bu vazife ve mecbu
riyetin ehemmiyetini kavramamak en bü
yük gaflet olur. 

Gerçi Türkiye bugün harbm .ı..mda
dır. Bu kanlı badireden uzok kalabilme!· 
için bütün gayretler sarfolunmaktadır .. 
Kuvvetimizi gören milletler Türkiyeye 
ııaldırmak için nefulerinde cesaret bula
rruyacaklardır. 

• 

---<t >---J.y -ı 
Siyaseti hakkında 

-0--

: Londraya sarih 
. izahat verecektir 

Paris 14 (ö.R) - Fransız gaze
teleri yeni bir Italyan sefirinin Lon
draya izamı münasebctile yazdıkla- 1 

n yazılarda bu hSdiseye büyük bir 1 

ehemmiyet veriyorlar. ltalyanın da
--- SONU 3 üncü SAHİFEDE ---

Bununla beraber me...cut kllVft!İmİze 
dayanarak sırtüstü yatamayız. Her ııür 
biraz daha kuvvetimizi arttırmağa mili' 
müdafaamızı her şeyin üstünde tutma"' 
mecbW'UZ. Ne kadar çok kuvvetli olur
aak tehlike o nisbette bizden uzak kala
caktır. 

Danimarka Kralı Kristian, 1sveÇ Kralı Güstav, Norveç Kralı Hakon ve Ta a r ruz 
Finlandiya Cümhur Reisi Kallio 

Helsenki 14 (ö.R) - Sovyet Rusya- tur. Sevkülcey• noktalar geceli giindüzlü 
nm Finlandiyadan müddeiyabnı ihtiva çalışmalarla tahkim edilmektedir. Hel-

Bunun içindir ki bir taraftan sililı kuv
vetini arttırırken dii!er taraftan konınmr 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -

HAKKIOCAKOGLU 

eden muhtıra Moskovadaki Finlandiya senkinin ihtiyari tahliyesi bugün devam 
heyeti tarafından bildirilmiştir. Hükümet etınİftir. 
cümhurreisinin riyasetinde yaptığı bir Stokholm 14 ( ö.R) - lsveç kralı, 
toplantıda bu müddciyatı tetkik ettikten Norveç, Danimarka krallarile Finlandiya 
sonra müzakerede devama karar vennİş- cümhurreisini bu ayın on sekizinde Stok
tir. Finlandiya fevkalade ihtiyat tedbir- holmde bir konferans akdine davet et-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: . k 

• !erini tacil etmektedir. Hudutta tah,;d mittir. Alakadar devletler bu daveti "'° 
Teşekkür : edilen kuvvetler 300 bin kişiyi bulmuo- - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -. ~---------...C.:'-----'-~-----------~~ • 

Kızım Türkan Bayülken' in apan- E 
disitini tam zamanında teşhis ede- E 
rek derhal müdahale talebinde 

• bulunan kıymetli dahiliyecilerimiz
den Doktor Bay Abdi Muhtara, 
ameliyah büyük bir muvaffakıyetle 
yapan Operatör Bay Ali Riza Sa
mula, ameliyata refaket eden Dok
tor Bay Sami Kulakçıya, kızımın 
hayatını kurtarmdktan mütevellit 
duymakta bulunduğum minnet ve 
şükran duygularını alenen iblağ et
meği vazife bilirim. 

Ameliyatın icra kılındığı Alsan
cak Sıhhat Yurdunda gördüğümüz 
hüsnü muamele, temizlik ve titizlik 
bu müessesenin lzmirin en büyük 
ihtiyac;larından birine cevap ver .. 

mekte bulunduğuna dair kanaati
mizi bir kerre daha teyid eylemiş .. 
tir. Alsancak Sıhhat Yurdu oahibi 
Bay Sadıl.. Ahmed' e teşekkürlerimi 
bildirirken samimi tebriklerimi de 
ilive ederim. 

Inr: iz 
Şimal denizinde üç 
tahtelbahir batıl)dı 

Royal Oak İngiliz zırhlısı bir Alman tahtelba·. 
· biri tarafından batırıldL .. 
1 ~aris, 14 (Ö.R) -;-- .Bir ka~ _haftadan b~ri ~ail olan taht~l~a_hir harbi birden 
. bırc ön safa geçmıştır .• İngıliz harp gomılcn tarafından ıkisı Oseanlarda {a
. nliycttc bulunan büyük tahtelbahirLrdcp. olm:ık üzere üç Alman tahtelba
hiri batırı1Dl1Ştır. Diğer taraftan İngiliz nmirallığı bu sııbah, bir Alınan talı: 
telbahiri tarafından torpill~nen •Royal Oak• zırhlısının batbğmı bildirmiştir. 
Almanya açık deniz tahtelbahir filosunun şimdiye kadar tiçte ikisini kay
betmiştir .. Buna mukabil :bıgiliz donnrunasmuı en'büyük zırhlılarından biri 
tahtelbahirlerin kıubanı olmuştur .. Kaybolan ve lrurtanlan mtirettebatın 
isimlerini ihtiva eden liste' pek yakında neıırolunacaktır. . • 

Almanların 

bildiriyoruz-
A - Alarm esnasında hakem

ler ile gazetecilerden ba,ka kimse 
sokaklarda dolaymıyacaktır. 

8 - Hakemlerin ııol kollarında 
üzerinde siyah bir yuvarlak bulu
nan birer band bulunacaktır. 

C - Deneme esnasında hakem
lere her yerde kolaylık gösterile
cek ve sordukları i~ler hakkında 
ilgili şahular tardlından izahat 
verilecektir. 

SlôlNAKLAR: 

A - Birinci bölge (Izmir) de 
1 - E'.lhamra sineması 
2 - Yeni sinema 

----tr---

Mahkum oldular 
Ağır ceza heyeti 
eski kararında 
ısrar etmiştir. 
Askeri ve siyasi m<llU.matı edinerek 

Bulgar Kançıları Kutzaro-fa vermek ve bu 
suretle bu malUmatın Bulgar mahfillerine 
lil'İtmesinc sebep vermek surctile casu5-
luk yaptıkları anlaşılan dört ki•i hakkın
da dün ağır cezada karar verilmi1tir. 

Edirne metrepolithanesi katibi Kirı, 
metrepolithane papazı l\1artiri. Edirne
de ltalyan tcbaasınd:ın olup otelcilik ya 
pan ve e!!:ki bir Avusturya zabitı old·ığu 
anla~ılan Sinkoviç, Edirnedeki Bulga 
konsoloshanesi k8.til.,, Lamba dün kararı 

- SONU 2 l~CI SAHiFEDE -

edebilecekler ıni? 
henüz sarih bir yok 

YENi ASIR Başmuharriri 
Hakkı Ocakoilu 

•Boya! Oak• 1914 sin!'sinde yapılmıştı .. Fransızların ·Dnııkerk• sensme 
mensup yeni harp gemileri pbi modern bir 2.ll'hlı olmamakla beraber, üç 

. -SONU21NC!SAYFADA-
Londra halkı bÖl/le 3ığnaklarda M§esini muhafaza tdiyor 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - YAZISI 6 iNCi SAHİFEDE -



SAHIFE2 ·-
Ingillz filosu 
Şimal denizinde üç 
tahtelbahir batırdı 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - hassa kıymetli bir hamuleden mahrwn 
sene evvel takviye edilmişti. Alman rad- bırakmaktadır. 
yosu zafer teraneleri yükseltmekten ge- İngiliz - Fransız ablokası imkanlarını 
ri kalmı_yacaktır. Fakat buna mukabil ispat etmiştir. Almanyanın kendi kom· 
üç tahtelbahir kaybettiklerini söyleme· !julanndan ihtiyaçlarını tedarik etmesi 
ği unutacaktır. l\lutat temayı ele alacak- imkanları ise son derece mahduttur ve 
ür : Almanya Şimal denizine hakimdir! Almanya batırılan tabtelbahirleri yeri
Fakat ilave etmeği unutacaktır ki deniz ne pek o kadar yakın bir vadede yeni
JÜzÜ Alın.an filosu Kicl kanalına tıkan- terini ikame ed':!l'İyecektir. 
~tır ve hıgiliz filosuna karşı en küçük Brüksel, 14 (O.R) - aRoyal Oak» 
bir hareketten bile acizdir.. Son hadise- zırhlısının batırılması Londrada azım
ı~erden, Almanya için denizlerde tahtel- sanmamaktadır. İngiliz hükümeti ana
J>ahirlerden başka bir silahla her hangi nelerine sadık kalarak bu muvaffak1yet
bir netice istihsali ümidi olmadığını ha- sizliği açıkça bilcfü~tir. 
tada tutmak icap eder. Bununla beraber 25 yaşında olan ve 

Filhakika keşif tayyare gruplariyle 1934 - 36 arasında esaslı tamirat gören 
lngiliz filosuna hücum için ihdas edilen bu ihtiyat zırhlısı tamamiyle modern bir 
fenİ Alman taktiği tam bir muvaffakı- harp gemisi değildi ve diğer yeni harp 
~etsizliğe uğramıştır. Norveç sahilleri- gemilerindeki kadar mükemmel müda
nin açıklarında üç gün sırtı sıraya beş faa vasıtaları yoktur. 
ln.giliz harp gemisine hücum eden 150 Alınan tayyarelerinin hareketlerine 
Alman tayyaresinin attıklan bombalar- gelince, İngiliz mahfelleri Alınan pilot
dan tek bir tanesi müessir olabilecek bir larının maharetini tasdik etmekle bera
yakınlığa diişmüştür. Bununla beraber her İngiliz gemilerinin hasara uğratıl
bu bombanın düştüğü mahal de kafi de- dıkları haberinin esassız olduğunu ve 
ı·ecede uzak olduğu cihetle parçalan İn- harp gemilerinin himayesinde seyrüse
giüz haıı> gemisine isabet edememiştir .. fer usulünün ~hdasından beri, himaye 

Tabii İngiliz filosu bugün mühim bir altında hiç bir Ingiliz vapurunun bahrıl
~yıp kaydetmiştir. Fakat Alman radyo- madığını bildiriyorlar. Buna mukabil 
.su şunu müşahedeye mecburdur ki İn- 23 bitaraf vapuru Alınan tahtelbahirleri 
giliz limanlarmda ve şimal denizinde İn- veya maynleri tarafından batınlmıştır ... 
giliz ticaret vapurlan bir saat intizami- Dokuz İsveç vapuru Alman tahtelbahir 
le ııeyriisefel' ediyorlar. İngiliz bahkçı ve maynleri yüzünden Goteborg lima
filosu da. müessir bir himaye altında fa- nında kapalı kalmıştır. 
eliyetine devam etmektedir. •Pres Asosyeşin• tarafından bildiril-

Nihayet Almanlar cenubi Atlas okya- diğine göre Alman ticaret gemilerine 
ousunda Kapnote transatlantiğini kay- düşman eline düşmektense kendilerini 
J>etmişlerdir. Bu ganimet, Almanlan bil- berhava etmeleri emri verilmiştir. 

lsvec kralının daveti üzerine • 

Şimal memleketlerinin hükümdar
ları lstokholmde toplanacaklardır 

ŞEHi 
••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 

Dikili ___ ....,. __ _ 
Hareketzedeleri 

iane listesi . 
Torbalı - Karakuyu okulu 

: öğrencileri 
: Adana Kız lisesi muallim ve 
E talebeleri 
:Tilkilik orta okulu talebeleri 
: Aydoğdu ilk okulu talebeleri 
E Değirmendere Ahmetbeyli 
:köyü halkı 
E Dumlupınar ilk okulu öğ
E retmen ve öğrencileri 

5 

19 
3832 
7 04 

1110 

25 50 
: ......•••••••......•••....•.............. 

ihracı menedilen 
maddeler 
İhracı menedilen maddelerin ve bu 

arada tiftik, yapağı, zahire, bağırsak ve 
kepek ihracatlariyle meşgul olan tüc
carlardan mürekkep yedi kişilik bir he
yet evvelki gün Ankaraya giderek tica
ret vekaletiyle tema-ıa gelmişler, dün 
de şehrimize dönmüşlerdir. 

Tüccarlar. bilhassa ihracı menedilen 
ve lisansa tabi tutulan malların, ellerin
de mühim stoklar halinde biriktirdiğini; 
dahilde de satışlar olmadığından bunla
nn kamilen çürümeğe başladıklarıru bil
clirmislerdir. Bu vaziyette tüccarlar 
ınüşkUl vaziyette kalmışlardır. 

Bu işle meşgul olanlar ya bu madde
lerin harice satılmasına müsaade edil
mesini, yahut dahüde sürümleri temin 
olunmasını istemektedirler. 

Vekalet tüccarların bu talebine karşı 
derhal tedbirler alınacağını, bir kaç gün 
icinde ihracatı meneden kararnamede 
i~ap eden değişikliklerin yapılması için 
teşebbüslere girişileceğini vadetmiştir. 
Bu haber piyasada memnuniyet uyan
dırmıştır. -·-

G 
ıs ILKTEiltlM PAZAR 

Unutmayınız! 
iAHM** 

Yarın lzmirde hava 
tecrübesi yapılacaktır!. 

Sun'i sisleme ve 
ışıkları tatbik 

sahte fabrika 
edilecektir 

Yarın, gündüz ve gece iki defa olmak mad1ğını her kese anlatmış bulunmak
ilzere İzmirde ve Bornovada yapılacak tadır. 
pasif hava korunması tatbikleri büyük Alarm işareti verfünce her kese te-
hir alaka ile takip edilmektedir. T ecrü- veccüh edecek vazife-ler anlatılmıştır. 
beler mahiyet itibarile hakiki bir hava Tecrübeler lzmirde lstanbul ve An
laarruzu ve mukabil olarak alınacak ha- karadan daha gen~ olacaktır. Bilhassa 
kiki bir hava ltorunması suretile yapıla- geceki tecrübe esnasında taarruz eden 
caktır. tayyareleri şaşırtacak surette sahte fab-

lzmir askeri makamları, emniyet teş-
kilatı, seferberlik idaresi, vilayet maka- rika ve imalathane ışık.lan meydana ge

tirilecek ve hakiki fabrikaların ışıklan 
mı, belediye branşları ve bilhassa itfaiye 

maskelenecektir. 
teşkilatı şu anda hazırlıklarını ikmal ey-
lemişlerdir. Şehrin bazı yerlerinde sisleme tatbik 

Pazartesi sabahı her kes uyandığı. za- edilerek mesela muayyen, ehemmiyeti 
man evinde ve mağazasında, iş yerinde haiz bir binanın korunmasına teşebbüs 
her türlii hazırlıklarını ikmal eylemiş bu- edilecektir. 
lunmalıdır. Tecrübenin ciddiyeti, bu işin Dün canavar düdüklerinin tecrübesi 
en ufak ihmal götürür bir noktası bulun- yapılmış ve müsbet netice alınmıttır. 

Yarın 
Yapdacak havaya 
karşı Pasil korunma 

Memurlar 
-~-

iş bitirmekle 
mükellef tir 

tatbikatı işi... Dahiliye vekaletinden viliyete gelen 
1 _ İzmir şehri Bayraklı ile Mez- bir tamimde, her memurun kendisine 

baha arasuıda denize dökülen Bor- gelen işleri, her safhasında takip ve in-
nova deresi ile iki bölgeye ayrıl- taç etmekle mükellef olduğu, işlerin sil-

Hava 
tehlikesi 

---'fr"---
Tehlikelerin 

en büyüğüdür
-+-

HAKKI OCAKOOLU 

- BAŞTARAFI 1 lNCt SAHİFEDE -
tedbirlerine ebemınivet verilmektedir. 
· Simdiye kadar gÖnnediiimiz ve alq
madığınm bir mevzula temas haline gel· 
mİş bulunuyoruz. Belki ilk nazarda buna 
büyük bir kıymet izafe etmiyecek vatan
daslanmız bulunabilir. 

Fakat meselenin İçyiizü hiç te böyle 
dei?ildir. 

Polonya havalanna bikim olamadıiı 
İçin mukavemet edememis. otuz üç mil
vonluk koskoca bir memleket çok laea 
bir zamanda istila edilmiştir. 

Ineiltere. Fransa. Alnuuıva yıllardan
beri pasif korunma tedbirleri almakla 
m~~ıldür1At". Bu hususa milyonlar tahsis 
eylemislerdir. 

Çocukl"n. kadmlan. lt"ilyonlarca ima
nı evlerinden cıkararak bllva tehlôkesine 
~ı ni'lbeten mıtc;un ypr)ere nakletmi-
JPTdir. Bu hareketler ne bir süs ve ne de 
bir evhamdır. 

Teblikenin zan ve tahmin edildiğinden 
dahli\ <;01< hiivük nlımısmdandD'. 

Hele bizim tribi cok zen<Yln olmıv;on 
milletler oasif korunma tedbirlerine da
ha cok kıvmet ve ehemmiyet vermek 
mevkDndedir. 

Canlanmızı konımak. moralimizi m• 
halaza edebilmek icin alınması dü~ünülen 
tedbirleri muv1'ffak kılmak volunda mil· 
letce azami dikkat ve teyakkuz göster
mei!e mecburuz. 

Milletçe diyoruz. Cünkü korunma ted
birlerini almak hlikiimetin. lal<Ü\ ba ted
birleri muvaffak kılmak. hedefine l'lat
tınnııdt bürun vablndaıılann vazifesidir. 

Bu vaziEenin iEttsmda vatani lPzmeti
ni yapmaia çünılmu Melımetciiin cfo.. 
nmı1mdan ayn bir farlc gözetmemek ll
zundır. 

Korunma tedbirlerin muvaffakıyeti, 
cephedfl'ki askerlerimizin zaferi kadar 

rüncemede kalmasına kat'iyyen meydan 
YUMURTA mıştır. T d d . 

!!L!_.ı!.... 
munınıaır. 

t b .. l · verilmemesi istenmi.,.+;... amim e enı-A - zmir o gesı.. ıı• .... 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - hakkında ihtiraz muhafaza edilmektedir. Fiatleri yükseldi B _Karşıyaka bölgesi lıyor ki: 
bul etmiflerdir. Moskova gÖl'Üfmeleri henüz Rusyanın İtalyanlar son günlerde piyasadan c~ı.:- pasif korunma amirliği, ko- •Gaye, o işin yapılmasıdır ve işin bi-

Hava siliblan teblı'ke mevzuunC!a. 
cephe kadar. cephe geril.erinin de ehem
miyeti haiz bulmıdaimıa fiiphe birakma
maktııdır • Kri • "" ~ (T l tır' ilmesın· de aıı11-alı bütün memurlar stiyanya 14 (u.R) - Norveç ha- kararlan hakkında vaziyeti tavzih etme- fazla mikdarda yumurta çekıneğe başla- nakta Emniyet direktörlüğü.. e e- <lK 

..:~· S' --d· d 1 · 1 · • s· dilik b 1 riJ • d aledderecat va-'celi ve mesuldür. ·-•ye nazın ban mavya ev et reıs e- nuştir. ım un ara cevap ve mesı mıs.lardır. Bir kaç gün içinde piyasa a fon 2460) ~· 
ril h • • 1 ki • bah' d :::...-ıd' B h d + ı k A • li~· Muaınelelerın' tereddütten fu-i ve sarih 

Milletimiz çok vdlar evvel hava teh
likesinin azametini sezmis. tak.dit- ve id
rak eylemi$ bulunuyor. Hava silahlarına 
artt·nnak yolunda vatanda."laruı "östeT'• 
diği hassa!İyet Ye fedakarlık milli ~
rumuzu arttıracak, gö~iimüzü kabarta
cak bir mahiyet arzevlemektedir. 

e ancıye nazır arınm aym Ot'I se zın- mevzuu u e"u ır. ey u e yere stok mal kalmamış, fiatler biı'den bire ızmir bö ge orunma anıır gı, 
Cf St kh 1 d b • k f d ti'· 1 l · ah ik k · · · d 1 l. k ·d· (T ı olması, "'"buk yürütülmesi lazımdır. İş-e o om e ır on eransa avet pres J mese e en t rı etmeme ıçın }Ükselmiştir. Italyadan talepler evam Keçeci er po ıs mer ezı ır.. e e- .,... 
edildi.lderini teyid etmekle beraber bu Finlandiya ihtiyatkarane hareket etmeğe etmektedir. İtalyanın ııiındiye kadar fon No. 2465) lcrin, zaruri bir sebebe müstenit olma-
konEeransa ait teferruatın henüz tesbit devam edecektir. memleketimizden bu kadar çok mal al- Karşıyaka bölge korunma amirli- dan tehiri veya tereddütlü muameleler-
edilmediğini söylemiıtir. Moskova muhaverelerinin teferrüatm- dığı görülmemiştir. Almanyaya sevkiyat ği Karşıyaka Polis merkezidir. (Te- le sürüncemede bırakılması veya geçik-

Amsterdam 14 (ö.R) - Telgraf ga- dan haberdar tutulacak olan parlamentc :,apılmadığı halde dahilde bazı yerlerde lefon No. (5051) dir.. tirilmesi, alakadar memurların kifayet-
Eetesine göre ayın on sekizinde Stok- k'!m.isyonu henüz içtimaa davet edilme- yumurta bulmak kabil olamamaktadır. Bornova nahiye bölge korunma sizliğine, üzerine mesuliyet almaktan ka- Y ann baslıyacak o1an korunma dene

melerine de vatandaşlanmmn ayni hu· 
sasivet ve alaka ııöstereceiinden tiiPhe 
etmiyoruz. 

bolmde fİmal memleketleri hükümdar- mqtır. Di~cr taraftan İngiltere, Amerika ve 1 funirliği nahiye müdürlüğündedir.. çındığına, veya suiniyetine hamledilir .. 
lannm yapacaklan toplairtmm me..-zuu- Henüz teeyyijd etmİyen bazı haber- n:nimarka da fmdık, tütün, kuş yemi ~ (2140) tan (3) istenmelidir. Bittabi bunların Uçil de daha şamil me-
ııu Sovyet tehdidi teıkil edecektir. Bu lere göre Sovyet talepleri buz denizi sa- ~lmaktadır. İspanya ayrıca mühim mik- __,....... · suliyet deruhte eden vekaletçe müsa~ 
memleketlerin Sovyetlere karşı müttehid hilinde Finlandiya tahkimabnm takviye- c.larda balık ta almaktadır. Limanımıza D ·KİLİDE maha ile karşılanamaz.• Cünkü bu denemelerden alınacak n~ 

ticeler kuvvetimiz için de bir ölçü teskil 
edecektir. Y ann muhtemel her banıri bir 

cephe teşkil etmekte olduklarına şüphe sine mütealliktir. Bununla beraber Stok- her gün italyadan blıkçı gemileri gel- 1 -*-
yoktur. bolm konferansının netice~inden evvel mektedir. Yeni zelzele oldu 120 iZCi 

Londra 14 (ö.R) - Royter bildiri- Moskovada bir karar ittihaz edilmesi -JS.- Dikili kaza merkezinde saat 14.35 ve HATAYA GiDECEK teb}ike ~m.?da durmnumuzun ne ola-
yor: muhtemel deiildir. r· d ı 16.34 te dörder saniye devam eden, orta c:ı. ,.; brimizdeki üç lise.den aynlaca. k 120 ~~- gormege imkan ve fa-sat vere-

Skandinavya devlet reislerinin Stok- Stokholm konEeransmm Almanyadaki l Ca fCt 0 a af l şiddette iki sarsıntı olmuştur. Zarar ~ çcgor 

holmde, lsveç kralının davetile konle- tesiri hakkında Berlinden gelen haberler yoktur. İzeı yakında Hataya gıdere.k tet~e:de Nihayet bu meaele milli varlıiumda 
rans halinde toplanacaldan haberi Fin- vaktile Finlandiyaya kar,l hami tavrinı Umumi kongresi Kızılay umumi reisi Dr. Hüsamettin bul!-1°acak;ır. Bu ~yaba~ çok istifa- yuvalarıımzm korunması ile alakalı bir 
landiyada derin bir tesir yapmıştır. Hel- takınmtŞ olan Almanyanm timdi bu tehir edildi- Kural dün de Dikilide tetkiklerine de- deli olacagı zannedilmektedir. mevzudur. Umumi ve şahsi menfaatle-
6inkiden Baler Nahrihten gazetesine bil- memleketi kendi akıbetine terkettiii te- . . . kkı 

1 
vl vam etmiştir. Heyet bu sabah Ankaraya -- rimizi bir araya toplıyan bir İştir. 

dirildiğine göre konferans bütün •İmal yid ediyor. Berlinden Balber Nahrihten Tıcare: odası reısı Ha.. ~a cıog.~, hareket edecektir. COMllURİYET Vatandatlanmızdan yüksek bir alBka, 
milletleri ailesinin davasını müdafaa ede- gazetesine bildirildiitine göre Finlandiya Umumi ka~ip Turgut Turkoglu dun -*- Bayramı hazırlıkları milli bir ba.uuiyet beklemek Ye görmek 
cektir. Finlandiya milleti ,imdi manevi hakkında Moskovada Alınan mümessil- Amerikan, Iran ve Yunan konsolosha- hazırlıkl isteriz. ... 
bir müzaharete nail olduğunu hissetmek- lerinin Sovyet hükümetile nö..ii..tükleri nelerine giderek konsolosların ziyaretle- Şahsi radyolar Cümhuriyet bayramı arını HA.,..,.1 OCAKO""LU 
tedir. Kudretli komşular karşısında yal- tekzip edilmiştir. Almanya il~ 0fj~landi- r!ni iade etmişlerdir. Şahst radyo, otomobil, bisiklet ve mo- yapan komite dün de bir toplantı yap- ..... V 
ruz kalmış olan Balbk devletleri ayni va- ya arasındaki mün~betlerin iki memle- Hususi olarak öğrenildiğine göre 23/ tosikletlerin menşe şahadetnaınesi aran- mış, program hazırlanmıştır .. Toplantı- BULGARİSTAN 
&İyette değı1lerdi. ket ticari mübadelelerinin normal inki4a- 10/ 939 da Ank.arada toplanın~ ~ukat- maksızın tenzilli tarifeden istifade etti- da kumandanlık adına İzmir merkez 

Belsin.kide :Moskova muhavereleri fmdan ibaret olduğu tasrih ediliyor. rer bulunan Tıcaret odaları 5 ıncı kon- rilerek memlekete ithali gümrüğe ta- komutanı B. Nezihi hazır bulunmuştur. İhtiyatlardan bir 
·- gresinin toplanması şimdilik tehir edil- mim suretiyle bildirilmiştir. -- kısmını terhis ediyor 

R 1 • k ı • •• miştir. = BİR YARALANMA Sofya, (Hususi) - Eylfil ayı başında uzve tın a enıne gon- u c o K-•- Alarm işareti ~ir=~.ı:i.:r:=:r..td~~~ :.!"::r~~~,.:1'kr~~.! 
Bug· ün Altayla - BAŞTARAFI ı İNCİ SAB:lı'EDE - kı ile Ahmet oğlu Halill yaralamış ve reti emir vermiştir. Bu hafta içinde ter-

de r d ig~ i hususi mesaı· karşılaşıyor- !=~!~:~ tutulmuştur. -*- ~e:aı:~~~:~~:!~!a~ta1ı!~:~ 
Bugün Alsancak stadında sabah ve 5 _ Konak vapur iskelesi ESRAR BULUNDU ye görmek üzere silah altına alınacaktıı\ 

Nevyork 14 {A.A) - Ruzvelt Amerikanın Sovyetler birliği ile Finlandiya öğleden sonra mühim maçlar vardır. Sa- --~--
arasında sulhun idame edileceğine samimiyetle kani bulundugvunu şahsi bir at on beşte Üçok takımı, tarihi rakibi B - 2 el bölge (Karşıyaka) d Gazi bulvarında itfaiye merkezi civa- GENERAL ARCE$AJIO 

Alt 1 k 1 akt Her iki. takım nnda Hüseyın· Avcı adında bir şahsın 
·1 S l' · · · Kal bild d f ay a ar~ aşac ır. 1 - Melek sineması R rclaları bac mesaı a ovyet mec ısı reısı enine . ir iğini i şa etmiştir. Ruzvelt şimdi- gayri müsait vaziyette oldug~undan ma- üzerinde on gram esrar bulunarak alın- umen O ., 

k d M k d b . ı d 2 - Sümer sineması danı ld ye a ar os ova an ır cevap ama ığını ilave etmi§tir. çın neticesi merak uyandırmaktadır. mıştır. kuman O U 
Londra 14 ( ö.R) - Finlandiya buhranında, garp devletlerinin diplomatik -•- C _ Bornova bölgesinde Bükreş, (Hususi) - Başvekil Kalines-

müzahareti B. Ruzveltin teşebbüsünü takviye etmiştir. Taymis gazetesinin Muvakkat kabulle 1 _Halk.evi B ) ı ko öldürüldükten sonra başvekalete ge-
yazdığı gibi, Garp Demokrasileri Finlandiya ile Sovyet Rusya arasındaki • dd 1 U gar C3SUS a 1 len ve sekiz gün başvekil kalan General 

gıren ma e er HAMI~: Bunlar mefruz sı;r... .. .,.ı..1ardır. Arceşano, Kral Karol tarafından Bük-
müslihane münasebetleri ihlal edecek hiç bir hadise çıkmıyacağmı ümid edi- M akkat kabul t• l ml k te "J 5.ı..ucu>.ı - B&~TARAFI ı İNCİ SAHİF'EDE - r-""' kumandanlıg~ına tayın' ed:1-: .. tır' • uv sure ıy e me e e Sığınaklara giriş, oturuş tatbikatı için ~ -~ ~ 
yorlar. getirilip mal. mahsulat ve mamulat do- kullanılacaktır. dinlemişlerdir. Bu dört ıuçlunun suçları Bu kumandanlığın salahiyeti. Paris ve 

Vaşington 14 {ö.R) - Hariciye müsteşarı B. Kordel .Hul demiştir ki: Hü- lu olarak tekrar ihraç olunacak eşya ŞEHRE TAARRUZ EDEN teşebbüı ederecesinde kaldığından ev- Bedin kumandanlıkları salahiyetleri de-
ltümet, Amerikanın barba nihayet vermeai için tavassutunu talep mahiyetinde ile zarf, ambalaj vesair maddeler hak- velce haklannda lzrnir ağır ceza mahke- recesindedir. 
Alın h" '- d h b l l K d'. h ' b' .. kında Vekiller heyeti kararnamesi güm- TAYYARELER mesince b••eT' yıl agıv r hapis cezaeı veril- Bu itibarla, aynı zamanda Rumen or-

an \iıı;.ümetin en resmi iç ir ta ep a maml§tır. en ısıne ıç ır mu- ru"gve bı·ı~:..:l-: .. tir. ~ duları başmüfeu.;.,1 olan Bü~ kuman-
1 d v d b" 1 b. 1 , ... k dah' dil 1_ d ' u.u.um.1~ mi•, fakat bu karar temyiz heyetince ·~ racaat yapı ma ıgın an oy e ır mese e tetıı:ı ı e meme~te ır. _ w _ A _ Tt:ıhrı'p bomba.ıı yerine .. danı harp zamanında Rumen ordulan 

T" nakzedilmi§tİ. Temyiz heyeti, bunun te-
B. HuJ'ün beyanatına nazaran Baltık denizinde ıulhun muhafaza edileceği ,. O C U K kırmı%t hava /ifeği. şebbüs olmayıp tam ıuç teşkil ettiğini başkumandanıdır. 

ve Finlandiyanın iıtildaline riayet olunacağı ümidini izhar etmek üzere B. ~ B y b b • bı'ldı'nnı'•b'. 
Esırg· eme kurama - angın om a.ı yerıne v 

Ruzvelt tarafından B. Ka1enine gönderilen telgrafa henüz cevap gelmemiştir. •arı hava liıeği Mahkeme beyeti, eski kararında dün 
Mesaja cevap alınmadı1tça metni neşredilmiycce1ttir. yeni heyeti- C _ Gaz bomba•ı yerine yeıil israr göstermi~tir. 

BELÇIKADA 
Maden amelesi Udlyaca 
Brüksel, 14 (A.A) - Fransaya giden , 

.. ---------------••••••-••••• Çocuk Esirgeme kurumunun zaruri h ı· .... tıl k bir sebepten dolayı yeni idare heyeti se- ava ışegı a aca tır. 

TAYYARE SiNEMASI 
TELEFON : 364.6 

B U G O N : 1, 3, 5, 7 ve 9 Seamlannda 

Büyük Fruwz Edibi FRANCIS CARCO'nun ölmez Eseri 

KADINLAR HAPiSHANESi 
VMAN ROMANCE - RENEE SAINT - CYR 

ilaveler : 1 - METRO JURNAL, 2 - HARP JURNAU 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bugün ilan ettiğimiz en eon HARP JURNALi nda: 

. 
1 - Polon- : 

• 
yanın istilası, 2 - Vestor adasını Holştayn Alman zırhlısının bom- : . 
bardımanı. 3 - Polonyalılar çekilirken köprüleri tahrip ediyorlar, : 
GARP CEPHE.Si: 1 - Majino hattına yakın bir köyün tahliyesi, 
2 - Neuilly Amerikan hastahanesi Fransızlar emrine verildi, Dala
diye kabinesinin yeni nazırları, Daladiye cepheye gidiyor, Fransız 
ordusu cephede, İngiliz ordusuıı.Nn Fransaya gelişi, Ordunun iaşe ve 
·p·osta servisleri ve saire ........ •......... ............ ..... , ........... ... . 

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

çimi yapılmıştır. Dr. Cevdet Saracoğlu- ........................................ .. 
nun riyasetinde yapılan toplantıda yenı E • 
heyet seçilmiştir. Seçilenler arasında Dr : D i k kat 
Fikret Saydam ve Dr. Melih Bayar da 
vardır. -·-Sekizinci piyes 

Halkevi Temsil kolu tarafından dün 
gece Dikili zelzele felaketzedeleri men
faatine Halk.evi salonunda •Sekizinci» 
piyesi temsil edilm~ir. Temsil rağbet 
görmüştür ve bu akşam tekrar edilecek
tir. 

Pasil korunma işinde 
telelon eclllecek 
yerlerin cetveli •• 
Şehir Pasif korunma Amiri 2460 
Birinci Bölge korunma 8miri 2465 
ikinci bölge korunma amiri 5051 
İtfaiye 2222 
İmdadı Sıhhi 2251 
Elektrik direk ve şebekelerin-

......................................... deki bozukluklar için 2231 - 2094 
~ Gelenler,· Gidenler ~ Hava gazı boruları için 2294 
......................................... Halkapınar su yolları için 2280 
Mülkiye müfettişleri BB. İsmail Hak- 2965 - 3015 

kı. Mehmet Ali ve Şükrü Alğur İstan- Osman ağa ve Vezir suları için 2317 
buldan, İzmir İran konsolosu B. Suds . Kar~ayaka Yamanlar su yolları 
i"tanbuldan gelmişlerdir. : iç~ 5105 
İzmir mebusu B. Mehmet Aldemir, : .Şehir telefon bozuklukları 

., rAuğla _me~~su.:S. Hüsnü Kitapçı Anka- ; •• i~!~ ......... E.~~.:?f..~t:?f.~.-.?~.~t 

Ç O C U K Polonyalı maden amelesinin bıraktığı 
Pehlivanların göreşi boşluğu doldurmak ve memleketin her 
Ankara 14 (Hususi) - Tekirdağlı kil- h.ususta iaşesi için m~ba~ele akçesi ye-

ük Hlis · tarafınd k di yaşındaki rıne geçecek olan komtir tstihsalAtmı 
ç eym an en valtmak maksadi le hükümet flmdJ. 
çocuklara yapılan meydan okumayı Es- ~g Y d" b~ den 
ki:şehirli on yaşındaki Niyazi kabul et- sılah ~tında b~unan on ort ·~, ma 
miştir. Yarın profesyonel güreşlerden amelesınt terhise karar vermiştir. 
evvel 19 mayıs stadında bu iki küçUk ---trb--
pehlivanın karşılaşması yapılacaktır. Alman mat uat 

-- müdürüne Amerikan 
lsrAHBUl.DA SİS gazetelerinin hiddeti 

İstanbul, 14 {Hususi) - Bu sabah bu- Vaşington, 14 (Ö.R) - Amerikan ga~ 
rada çok kesif bir sis olmuş, bu yüzden zeteleri harbin mesuliyetini Amerikaya 
adalara ve Boğaziçine işliyen vapurların yükletmeğe çalışan Alınan matbuat ge-
~eferleri bir müddet yapılamamıştır. nel müdürü doktor Ditrihtin beyanatı-

--+-- nı hayret ve infial il~ karsılamışlardır. 
MALİYE VEKİLİ --t:r--· . 
isrANBULDA MOSKOVADAKI 
İst;ınbul, 14 (Husust) - Maliye ve- Alman ticaret heyeti .. 

kili B. Fuat Ağralı bu sabah eks1;>resle Berlin, 14 (Ö.R) - Moskovada bulu
Ankaradan .şehrimize geldi. Vekil Istan- nan Alınan heyetinin Sovyet Rusya ile 
bulda üç gün kadar kalarak muhtelif iktısadi müzakereleri bir çok noktalarda . . . .. ... . -



. - --;;~ -- -- --·- ---_ -~ . 

15 lLKTE$RIN PAZAR 1939 YENJASJR 

n ·ıiz zaf • 
1 

lngiliz sefer ordusunun Fransa ya 
nakli böyle tefsir ediliyor 

Paıio 14 (ö.R) -lnailiı< harbi:re na- dıman tayyaresi Sardenya adaana in- dar gizli tutulmuş olan yeni tip bir mit· Londra 14 (ö.R) - 1 öik.-bıırg 
1m A ...... bmarumda demittir lci: meie mecbur kalmıştır. 7 kitilik müret- ralyöz gönderilmiştir. Baı, ..... tayyarelo- hududu civarında Almanlar kuaba ve 

fqiliz eefer ordutunun hiç bir bldi- tebat ltalyan otoritelerince tevldf edil- re kal'1ı bu ıilab çok müeısir olacaktır. köyleri tahliyeye devanı ediyorlar. Pa-
ao:rw maruz olmadan bütün techizatile rniştir. n.den gelen telgraflara göre Almanlar 
f,._ya geçirilmesi Franım: askeri mü- Londra 14 ( ö.R) - Deyli ekspresin dün Mozel arasındo geniJ mikyasda bir 
.dı:lıitlerince muasır luuplerde ilk lnıı:iliz Londra 14 {ö.R) - 30 bin kişilik askeri muhabiri cepheye yaptığı ziyareti taarruza girişmeğe kafi miktarda tank 
za~ olan T rafalgor muzafferiyetinden iki lngiliz fırkaııı cephede yerleıımiştir. naklediyor. Bir Fransız askeri de mittir ve toplar tahşid etmişlerdiT. Petit Pari
heri lngilterenin en büyük muvaffaluyeti lngiliz harp muhabirleri bu fırkalann ki: Düşmanı mağlüp edeceğiz, çünkü et- sienin askeri münekkidi Sari Morioin 
addedilmektedir. Alman ordusunun garp techizatının mükemmeliyetini takdirle memiz lazımdır. Kumandanlarımız ç0k fikrince ıükU.Oet fırtınaya tekaddüm 
cephesinde hücuma geçip geçmiyeceği kaydediyoTlar. uatadır. eden ıükU.Oettir. Sulh taarruzu ile batbı 
henüz malüm değildir. Mühim Alman Franaadaki lngiliz askeri kuvveti 1 70 Bu kumandanlardan biri de şu beya• bitiremiyen Hitler askeri ıeflerine garp 
kuvvetleri hiç ,üphesiz ceph.eye doğru bin ukerdir. Her gün binlerce diğerleri natta bulunmuştur: ceplleıinde bir hücuma geçmek emrini 
ıevkedilmiştir. geliyor, lngiltercde si18.h altında olanlar Hasmı azımsamıyalım. Alman iyi as- vermiştir. 

Brüksel 14 (ö.R) - Havas ajansının 1 Milyon 250 bindir. 18. 41 yaşları ara- kerdir. Teşkilata daima hazırdır. itaat· Deyli Telgraf, seferberliklerini ve ha-
bildirdiğine göre Ren üzerinde üç bey- sında olanlar silah albna alınacaktır. Ge~ üdir. Henüz düsman askerlerinin mane- zırlıklarını bitirmit olan müttefiklerin her 
ne1milel köprünün Framızlar tarafından lecek hafta 22 - 23 ya,,,nda olanlardan viyatını ve zabitlerin kıymetini tetkik fır- hücuma kar,ı koyabileceklerini yazıyor. 
tahribinden eonra Kel köprüsünü ve ha- yeni ukerler toplanacaktır. Bu hareket, o.atını bulmadık. Ciddi bir mücadele için- Böyle bir teşebbüsün muvaffakıyetinden 
rajlarını da tahrip için emir verilip ve· kudretli tayyare kuvvetlerinin ve bun- deyiz. Fakat bu mücadele ne kadar şid- şüphe ediyor. Böyle bir taarruz bilakis 
rilmediii henüz malUm değildir. dan da daha kudretli deniz kuvvetlerinin detli ve amansız olursa olsun, neticede Almanlann mühimmatlarını tükebnelcri 

Brüksel 14 ( ö.R) - lstrdcn Korsi- hareketi ile takviye edilmektedir. eilahlarırnızın zafer kazanacağından neticesini verecektir, Zira yenilerini ko-
kaya gitmekte olan bir Fransız bombar· Fransada lngiliz ordusuna ~imdiye ka· eminim... }ayca imal edemezler. 

vug«l"sıavyat1·a·······i ..... Aımanıar ....... f ~h~ğ1·~;····· 
Yeni bir ''Südet,, unsuru olarak hazır

lanırlarken hicret emri aldılar 

FRANSIZ TEBLi(;t : 
Faris, 14 (Ö.R) - Bu sabahki Fran

sız tebliği : Mozelin şarkında gece sakin 
geçmiştir. Yalnız iki tarafta topçu kuv
vetleri faaliyette bulunm~ur. 

Faris, 14 (Ö.R) - Akşam tebliği : 
Düşman keşif kollan Sar nehrinln 

garp nuntaka"1Ilda ve iki köprünün ce-

Paris, 14 (Ö.R) - Be!graddan bildi
riliyor : Hitler tarafından kararlaştırılan 

kullerini "3tmağa ""'ılamışiardı.T. 

Yugoslavya - Alınan ekalliyetlerinin Al- Faris, 14 (Ö.R) - Belgradda çıkan 
manyaya alınması tedbiri Yug<>Siavya •Politika• gmetaniıı Beıolin muhabiri
Alm•nlarının reisleri tarafından iki se- ne göre bir sey muhakkak sayılabilir : 
neden beri yapılrnlş olan siyasi ve kül- Gat"p cephesiruo ait Alman tebliğleri 
türel gayretleri tesirsiz bırakacaktır.. şimdi daha özlüdür .. Şu halde her iki 
Bunlar Yugoslavya Almanlarını yeni bir faraziye de mümkündür. 
südet unsuru şeklinde kullanmağı ümit İstikbal hakkında tahminde bulun
ediyorlardı. Ve Yugoslav umumi eflGlrı maksızın, bir Hollanda gazetesi iki baş. 
Alman ekalliyetinin uzaklaştırılması ted- kumandanı karşı karşıya göstermekle ik
birini ~ahla kabul etmekte ise de Al- tifa ediyor; bir tarafta general Gamlen : 
ınan ekalliyet! hoşnutsuzluğunu gizle- 'l'am rnanasiı·le teknisyen, tavı~ hareket
ınlyar .. Slovenyada bir çok zengin Al- !eri sade, aııkerlerinin baylı.tını israftan 
ıxı.mhr, mallanndan mecburi olarak kaçınaıı bir kumandan, zapt:edilmez bir 
mahrum eclilmezden evvel gayri men- enerji, müsait fırsatı görmesini ~·e kav-

Gaz ve benzin fiatleri 
Bugünden itibaren yeni fiatlcri 
Iktısat Vekaleti ilan ediyor 

Ankara, 14 (A.A) - Iktısat Veklle- o.,.,., liatleri.ne, ııakliyc ve mahalll re-
tinden tebliğ edilmiştir: simler.in ve lis1eıi vekalete lıevdi edilen 

15 Birinci Teşrin 1939 tarihinden mu- muayyen yerlerde ise sahcı .laımisyoııla
teber olmak üzere gaz, bearitı .,,., moti>- rının ilavesi suret.ile tayin ve tespit olu
tiiııiiıı azam! .san, fiatleri ahvali hazmı nur. 
IÜ>lıo'ı.Siyle ~ıılaki şekilde tespit o1un- 3 - Iataabııl, Izmir Ye lskeııdenm 
-e . d"PO fiatıeri: 

1 - Ankaa, Ist=bul, Izmlr ve Sam- Benzin çift büyük tenekeoi 59S k11n11. 
•un fiatleriı gazın ~ hiiyülı: tenekesi 460,10 kımlJ, 

nu bunıla faaliyet göstermiş ve püskil.\'.
ramasını bilen uyanık bir zekA, hülAsa tUlmtiştür. Sarbrukun cenubu garbisin
tam bir stratej .. Fransa ona bütün em- de oldukça şiddetli topçu ateşi .. 
niyet ve itimadını vermiştir. Faris, 14 (Ö.R) - Fransız radyosu 

Diger tarafta ise, öteki baskumandan: •k:;ıımki tebliğe ilaveten şu ma!Omatı 
Bitler. ........... vermektedir : Harbin iptidasından beri 

Fransız hava faaliyeti her türlü bombar-
B~lgrad, 14 (Ö.R) - Ecnebi memle- dıman faaliyetlerinden ihtiraz hususiye

ketlerdeki Alman ekalliyetlerini Al- tini göstermiştir. Almanlarda hiç bir 
manyaya davet eden Bitlerin sözleri bombardıman yapmamışlardır. İki taraf 
Yugo:;lavya:lalti 500 bin Alınan tarafın- tayyareleri keşif ve rasat hareketlerine 
dan endişe ile karşılanm.ı.~tır. Bunlar iki ~irişınişler ve mütekabilen avcı tayyare
nsırdruı beri V oyvodina ve Sloven yada lainin ve defi tayyare toplarının hücum 
yerlcşmi.şlerdi. Köy1üler Hitlere döviz ve atesine maruz ~ardır. 
temini için kendi münbit topraklarını Bütün muharebelerde Fransız avcı 
terketmck istemediklerini söylemişler- tayyarelerinin üstünlüğü sabit olmut
dir. lıır. Harbin iptidasuvlan beri Fransız

Italya 
Siyaseti hakkında 
Londraya sarih 
izahat verecektir 

- BAŞTA.KAFi 1 tNCİ SAHİFEDE 
ha aktiv bir politika talcip edeceği 
tahmin ediliyor. ltalya bükümeti 
,-eni sefiri vuıtasile ltalyamn .,.-a.z:i .. 
yeti hakkında büyük Britanyaya aa
nı. izahat Tennesi mümkündür. Dü
çenin bugünlerde yapmak nİJ'<'tiııde 
b..lunduğu beyanatta ftalyarılJl bey
-1rııilel buhrandaki rnevl<iioi aara• 
hatle meydana k~acalmr. 

Yeni Sabah'ın 

lar ancak 8 avcı tayyaresi kaybetmişler
dir- Almanların zayiatı ise 24 tayyare
dir. 

ALMAN TEBLiOi : 
Berlln, 14 (Ö.R) - Alman tebllğl 

şöyledir : Şark cephesinde fasıl hattına 
doğru Alınan kıtalarının hareketleri ni· 
lıayet bulmuş ve Bug nehri boyunca en 
son mevkiler de işgal edilmiştir. 

Garp cephesinde hafif topçu faallyetl. 
Havada Alman avcı tayyareleri ve defi 
tayyare toıılarının ateşiyle üç F= 
tayyaresi diL<ürülınüştür. Almanlar za.. 
y iata uğraınaım~lardır. 

• --:. --

Aııkanıda çift büyiik te.neke bem:i.n gm:ııı tek küçült tenekesi 73,35 kurıqtur. 
639 kuruş, Istanbulda 559 ~. Izınir. 4 - Motörün her yerdekl eari fiatleri
de .561 kurıq, Samsunda 569 klll"Uf. Çift ne. '3ökmede kilo ba,ına O. 32 kurut, çift 
bl.lyülı:: ı-k.e Anlu.rada 600 kı.ıruş, Is- tenekede 12,l!O kuruş ilave edilecektir. • t 
tmbulda 495 kuruş, lı.mirde 500 kuruş, 5-Dökme benzin ve gaz.m azaml sa- neşrıya } 

Alman propagandası 
Londra, 14 (ö.R) - .Alman prope

gand.ua tng\ltel-e ahalisinin bir kısmının 
namus ve ~ref ananelerini terkederelı: 
sulh tekliflerini kabule mütema:rtt ol
duğu haberlerini ~· İngiltere
de son yaptlan kısmı intihap buna kAfl 
bir cevaptır. Sulh taraftan namzet rey
lerin ylizde beşini bile tophyaınad.ığın
dan nakdl kefalet parasını kaybetmiştir. 
Fakat İngilterede, İngiliz garantisi ve
rilmiş olan müttefikin ezilmesinden bir 
kaç hafta '90nra silahları terketmeğe ra
zi olacak böyle bir teşebbüs bile yoktur. 

Samsunda 515 kuruş. Küçük teneke An· tı.ş fiatlerinde aşağıda gösterildiği gibi T~--ı....ı 
14 

(A.A) _ Aıılcııradan bil: 
karada 93 kuruş, fstanbulda 78 kurll§, bir doğişntlik yapılmamıştır: . '?""'"'""' .. .. . zetesı 
lzmirde 82 kuruş. Samsunda 82 kunış. Ankarada benzin litresi 17,70 kuruş, ~ilyor. Bugün_'.<u Yenı Sabah ~ lcn-

2 - Diğer yerlerdeki azaml satış fiat- Istanbulda 15.20 kuruş, Izmirde 15 :ıo Turk Sovyet müzakerelennln netice 
leri: kuruştur. ' diğini ve Şükrü Saraçoğlunun yarmk 

Bir Çek tayyaresinin 
kahramanca bir cesti 
Z..rilı i4 (ö.R) - Menıık mm.hadan alınan habere ı:ör.e Berlinde propa

canda nezareti binasına luırıı ikinci bir auikaod daha :rıı,pılmııtır. 
~ dabiliml.e tecrid edilmit bulunan Çelı:oslovaklar, yabancı mem

lelı:etlerdeki yurdd..,.lan ıı:ihi kendilerini Almanya ile harp halinde telakki et
mektedirler. Nazi tedhiıine karşı açılr. ve tegkilatlı bir mukavemet gösterebile· 
celderi güne intizaren Almanyanın askeri kıo<:ln,ti aleyftinde eabotajlar yapı
yorlar. Saı.ra harbinden daha az tehlikeli olmıyan bu gizli mücadelenin kur
banlan ve kahramanları malumdur. 

M:oskovadaıı hareket edeceğini yazma • 
tadır. Resmi mabfellerden yaptığımız 
tahkilaıtta bu laaberi teyi.d edecek ına!O.
mat mevcut olmadığı. anlaşılmJştll' · 

Romanya 
Akdeniule vapur 
sekılel'inl tatil etti 
llükre§, 14 (A.A) - Ro!MDY& ~-

~e!fain 1cumpanyası doğu Akdeııirl ve ,.. 
kenderiye servislerini şUndiden tatil et
miştir. Ingili.z lmanlarına eşya nakliyatı 
da tatil edilmiş1ir. Mi!ll 1tumpanya Ingl
tiz ve Fransız lirwınlarına giden vapur
lar için 3igorta ücretlerinin K~~enlz 
seferlerine ait ücre1erden sekiz mıslı faz
la olmasını bu karara set olarak g~er
mektedir. 

--1:.r-
r AHRA HD A 
KaylJoran So11yet 
masUillatgüzarı 
Roma, 14 (Ö.ll) - Tahrandan bildi

riliyor : Sovyet Rusyanın yeni büyük 
elçlsinin Tahrana muvasa!At ettiği bir 
zamanda vaziiesine nihayet verilen ınas
Wıatgüzar ortadan kaybolmuştur. __ ..1,. __ 

DANİMARKA 
Vzerinde uçan 
Alman tayyareıerı 
Kopenhag, 14 (Ö.R) - Danlıııarka 

harp gemile.ıi Danimarka kara sulo.n 
üzer.inde dolaşan iki Alman tayyaresine 
ateş açarak bunları çek.ilmeğe mecbur 
etmişlerdir. 

SARIFEJ 

Bir zenginimizin çok 
yerinde bir hamiyeti 
Talebe iken ölen oğlunun 

kimsesizleri 50 kiıilik 
bir talebe yurdu 

hatıraıı icin 
• 

mükemmel 
actı • 

Kayaeri 1 4 (AA) - Kayserinin tanmrruı zenginlerinden ve Adana milli 
JllFnauc&t fabrik.asr ııahiplerinden Naci Y azıı:anın Lioede talebe iken ölen of• 
lunun hatuaııına yaptıdıiı talebe yurdu dün vaU Şefik Soyer tarafından açıl
Ullfbr. Kırk bin liraya mal olan ve tamamen aıırt, her türlü konforu ihtiva eden 
bu telebe yurdunda kimsesiz ve yoksul elli talebe iaşe edilecektir. 

Bu gÜzel eserin açtlı1 töreninde ~bir adına belediye reisi. kültür ailesi adına 
lise müdüril ve yurd adına da bir köylü talebe tarafından söylenen nutuklar• 
dan sonra vali memleketin mühim bir ihtiyacını karşılayan bu giize[ eııer[ 

Kayseriye hediye etmek suretile memleket kültürüne büyük bir hizmette. bu
lunan Nuh Naciyi bu hareketinden dolayı takdirle anarak kordelayı keomJı 

ve yurdu açmıştır. 
Bu merasimi müteakıp Nuh Naci Yazgan ıerefine belediye tarafından bir 

öğle ve vali tarafından da bir akşam yemeği verilmittir. 

iki tarafın rizası ile boşanma bazı 
kayıtlarla kabul edilecek 

Ankara 14 {Huau•I) - Adliye vekaleti Medeni kanunun bazı maddelerini 
tadil eden yeni bir kanun layıhası hazırlamııtır. Bu layıh~ya göre, tara~ann 
rizasile boıanma bazı kayıtlarla kabul edilmektedir. 

·ıngiliz harp gemileri 
Çin denizinde bir çok Japon gemi

lerini tevkif ve muayene ettile_r 
Roma 14 ( ö.R) - lngiliz harp gemileri Çin denizinde bir çok japoa n

purlarmı tevkif ve hamulelerini muayene etmişlerdir. lngiliz sefiri lngilterenin 
halibarpte olması eebebile bu hareketin beynelmilel hukuka muvafık olduğunu 
Japon hükümetine bildirmiştir. Fakat japon bükümeti bu noktai nazarı kabul 
etmiyor. Zira japooya da Çine karşı hali harpte olup Çin denizi japonlar için 
büyük bir sevkülccyş ehemmiyeti haizdir- Japonlann noktai nazarlann1 turih 

etmeleri beklenmektedir. 

Şimal denizindeki n1uharebcde 
düşen Alman harp tayyareleri 

Roma 14 ( ö.R) - Alman kumandanlığı Şimal denizinde lngiliz filolWlu 
bombardım&ll eden tayyarelerden dördünün kaybedilcliiini kabul ediyor. Od 
Alman tayyareei Danimarka araziaüıe inmeğe mecbur kaJ..aıııla.rdır. Denize 
dü,en Alman ta~1erinden dördü bir Danimarka vapuru tarafından kur
tanlarak Danlınarkaya çıkanlmıgtır. 

Yugoslavyanın Balkan 
siyasetindeki rolü 

Belgrad 14 (A.A) - Politika gazeteoi Yuıı:oolnyanm Twıa baVzastnda 
Te Ba!kanlardaki müalih.aııe ve yapıcı faaliyetinden babaetmelcto.dir. Bunun 
bir delili de Romanya ile Macariotan araııuıdaki yakınlıktu·. 

Bu pzeto. HidMa, Almanyanuı ltal;ra Y uıı:oslavya Vll Mac.rlstan ite elan 
budutlann kafi ve dei:ifmes olduiu baldaıvlaki beyanatını hatırlatarak ,.... 
lan ilave eylemektedir. 

Hitlerin bu beyanatı bütiln Balkaıılann ve Tuna bavzasuwı lıalibaur.ı.kl 
lhtil&J oalıası haricinde bulunduğunu bir kerre daha isbat eylemektedir. Bu· 
nun böyle olmaııının Balkanlarda ve Tuna havzasında ıulh ve nizamın umumi 
menfaati için lizım olduğuna bütün Avrupa devletlerinin kani bulunmalan 
bu beyanatın ehemmiyetini bir kat daha arttınnaktadır. Bitaraf kalan ltalya
run bu tarzı hareketi Avrupanın bu kısmında eulhun idametlİ için en iyi bir ga .. 

ranti tqkil ettiğine şüphe yoktur. 

''T as,, tekzip ediyor 
"Yapılan paktlar küçük Cümhuriyetle

rin Sovyetleıtirilmeıini iıtihdal etmiyor,, 
Roma 1 4 ( ö.R) - Tas ajansı Sovyet Ruoya ile Letonya ve E.tonya ..,.,. 

sında aktedilen pllktların bu küçük ciimburiyetlerin Sovyetle,tirilmeeinl ta

zammun ettiğini. tekzip ediyor. 
Roma 14 ( ö.R) - B~rlinde ne,..edilen yarı re:;ml bir dekl!rasyona &lire 

Letooya ve Estonyadaki Almanlann geri alınması Almanyanın ecn~I meın· 
leketlerd..kl Almanlan Empeoyalisı makaadlarla kullanmamak azmınde ol
duğunu ve iddiaar bi&fına Avrupada Hecemonyaniyeti takip etmediiini lsbat 

etmektedir. Prag ya)cinindeki Kbely askeı-1 tayyare İotasyonunun liığımlanmıı olan kı
..mlarını göatermeğe divet edilen bir Çek tayyarecüi .-nleketinin istild~ 
ve mevcudiyetine kud edenlerin hu arzulanru yeriae cet:innckt.en istinkaf 
ecliıace Gestapo tara&adan ıiddetle dövülmiiııtür. Genç ta1)'1ll'Cci fikrini değiı
tirmiı görünerek Alman askerlerinden, polialerioden ve tııyyarecilerinden bir 
cnıbd I' ğımlanmıı olduğoınu bildiği bölgeye getirmeyi kabul etmiştiT. Fakat 
zabit kararını vermişti. Burada yerini çok güzel bildiği gizli cihazı harekete 
cetirmek ..,retile müthq bir infililuı sebebiyet vernıit ve keed.isile birlikte bir 
çoğu teknisyenler ve tayyaTe zabitlerinden mürekkep olan 6 7 ltiıiyi ölüme 

aürlik.lemi~tir. 

KARŞlYAKA 
YAIJI CADDESİNDE 

Melek Sineması 

ne fradal' mernJelıetimfzde yapJlan 2'i1Rl'!ÇE filimlerln en gözeli 
VE DCINJl' A SINEMACILIOININ ŞAllESERI 

,---------------------------, Dünı·aıwı her mM11lck.etinde allaı'ar tophyau._ Her cöMerilditi yerde zevk, 1 
beyecaa, ibfuu kasırgalan kOJl"Mlll 

FİLİM PJRLANTALARI BVGUH 

LALETAMDA LALEDE 
ı - AŞK ŞAmnsr 

% - CA...,-AVAJtLAK CE'.l'l >t 
J-KOMİK.. 
4-JURNAL 

- CAN&VABr.AR ÇETESİ 
2 - l'rlASKELİ HAYDUTLAR 
3 - AŞK Ş&KKISI 
ol - KOlıiK.. 
S-JURNAL.. 

Gördilğii büyiik raibete karŞılık 
olarıık yine bu hafta 

iki büyük filim takairn ediyor .. 

l ··TARZANIN 
İNTİKAMI (XUBKÇE) 

Söılil höyük macera filmi 
! - KADIN KALBİ 

Rrısl, alıl3kl heyecanh dram 
OYNIYANLAR: 

BARBABA STANVİK 
VE JOE MAC CREA 

SEANSLAR : Her gün 2.30 - 6 • 9 
Cumartesi, pazar 1 ve %.30 da 

ili.ve seansı 

MARi ANTUANET 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

YAKATANLAR : 

NORMA SHEARER - TYRONE POVER 
İKİ DEVRE 17 BÖYOK KISDI TAMAHI BİBDEN.w Gilzellikte - ihtişamda • harikuladelikte eşi. ve enısali göriU-

memiı elan bu ııanat Iıarikıımıı 

ELHAMRA tdareünde llıtı.ı.I KtlTüPHANE SİNEl\IASI 
BUGCN MATİNEDEN İ'r1BAREN 

SATIN fZMİRLİLERE İFTİHARLA SUNAR 
Her ıün SEANSLAR ı 1.30 - S.45 - 6.30 - 9.li TE BAŞLAR 



SAHIFE4 YENIASIR 

Batan lngiliz gemisinde 
boğulduğu tahmin 

80.~ kisinin Ankara ı;-. Radyosu [ B 0 R SA d 
edılıyor DALGA VZUHLVOU - ÜZÜl\1 . 

-------------- BUGÜN 790 Üzlim tanın 6 50 14 50 
Londra, 14 (Ö.R) - •Royal Oako Bu parlak muvaffakıyeti kazanan Al- --~-- 368 A. R. Üztimcü 8 875 10 25 

zırhllfilnın amirallıf,rı tarafından haber man tahtelbahiri hiç bir zaman raporu- 271 ş. Remzi 6 50 11 
'V rilmiştir. Mürettebattan 800 kadar ki- nu gönderemiyecektir. 1639 m. 183 Ka./120 Ww 263 K Taner 7 9 50 
şi.nin boğulduğu tahmin ediliyor ... 370 aRoyal Oak• eski harbin gazilerinden T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 238 M. Beşikçi 7 11 25 
~i kadar kurtarılmıştır. Zırhlının ku- idi .. Jotland muharebesine iştirak etmiş T Q. 151 Özlürk şirketi 7 25 9 25 ... _ k rt 1 1 d d K • A. • 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. azlı 25 manwını u arı an ar arasın a ır. ur- \·c dört Alman gemisini batırmıştı. Ken- 103 M. H. N 8 25 13 
t lıınların ilk listesi neşredilmiştir. aRo- disi hiç hasara u&rraınamıştı.. İspanya 12.30 Program ve Memleket saat ayrı 95 Akseki bankası 9 75 10 25 
yal Oakıı ın bir Alman tnhtelbahiri tara- harbinde de bu harp gemisi bir defa 12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri.. 77 F. Solari 10 10 25 
fındnn batırılmış olması muhtemeldir. bombardıman edilmiştir. 12.50 Türk müziği : Küme halinde yeni 50 Cemil Ramiz 7 7 50 

·Ro~·al Oakn 29150 ton hacminde i~i. Bu ziya İngiliz donanmasının kuvve- şarkılar ... Ankara radyosu küme ses :-e 45 P. Mikalef 12 50 13 
350 mılyon frmıga mal olmuştu. J!arbın tini asla azaltmaz. İngilterenin ayni de- saz heyeti .. İdare eden : Mesut Cenul.. 26 S. Gomel 8 8 
iptidasından beri ikinci mühim Ingiliz recede veya daha ziyade kudretli on bir 13.30 - 14.30 Müzik (Küçük orkestra 20 j. Kohcn 10 10 
d · · . d B " . . . .. tt b tın Ş I · N . Akın) S p 10 75 10 75 cnız zıyaı ır. ırıncısı murc e a zırhlısı vardır .. 7 zırhlı da inşa halinde- e · ccıp ş . . 19 · aterson 
yarısı ile birlikte batan Kuraceus zırhlı- d Bunl b . kı d h 1 k l - Jos. Strauss : Kudın kalbı operetın- 7 Faik Saydam 11 11 
r; d ır. arın eşı ~·a n a azır 0 aca - den bir parça .. 2 - Nicmann : Çarlston 6 A. l\fayda 6 25 6 25 1 

~anyada •Royal Oak n m battığı tır. Diğer taraftan 1?g~tere .? ç yeni saffı (Dans) 3 - Puccini : Madam Butterf~ 131 Ş. ruza Ha. 7 50 950 
bildirilmiş, fakat Alman tahtelbahirlc- harp zı:hlısına m~lı.klir. Dunyanın en ley (Fantazi) 4 - Korsakov - Hint şar- 2660 Yekun 
rinden bu hususta rapor alındığı, bu kudretlı harp gemısı olan Hud bunların kısı .. 5 - J. Strauss : Cen1:1.P çiçekleri .. 179324 i Dünkü yek\ln 
lmrekete iştirak etmiş olması muhtemel ~rnsın~adır. ~~an radyosu bu muaz- (Vals) .. 6 - Frnnz Lehar: Uç kdınh bir 181984 1 Umumi yekfuı 
bir tahtelbahirin raporu beklendiği bil- zam fıloyu kuçuk Alman donanmasının adam operetinden potpuri.. No. '1 7 
dirilmiştir. Şimal denizinden kovduğunu iddia edi- 18.00 P.rogram... 18.05 Memleket saat No. 8 

Çok bekliyecekler, zira son iki günde yor .. Bunun ne kadar gülünç olduğu ayarı, ajans ve Meteoroloji haberleri.... No. 9 
7 75 
8 75 

dört Alınan tahtelbahiri batırılmıştır .. izaha değmez. 18.25 Müzik (Radyo caz orkestrası .. ) No. 10 
rn.OO Çocuk saati.. 19.30 Türk müziği.. No. 11 

10 '15 
14 

Sovyet askeri heyeti 
Letonya ile yapılan yardım paktı 

mucibince Rigaya geldi 
/ Pari• l 4 ( ö.R) - D .N.B. Ajansı Rigadan istihbar ediyor. 

l..etonya - Rusya muhtelit askeri komisyonuna mensup Sovyet delegasyonu 
dün Rigaya gelmiotir. Bu delegasyon iki memleket arasında karşılıklı yardım 
paktının tatbik ıeklini tetkik edecektir. Sovyet donanması kumandan muavini 

heyete riya.et etmektedir. 
Paris 14 (ö.R) - Litvanyadaki bir çok Almanlar, bu memleket Almanla

rının anavatana dönmeleri lehinde H itlerin davetine cevaben Nasyonal Sos
xalist vatanını kendi vatanları olarak kabul etmediklerini ve Hitlerin yeni tec
rübeleri için tecrübe neticesi olmak istemediklerini bildirmişlerdir. 

Brüksel 14 ( ö .R) - Litvanyanın, Ruıyanın müzaharetile, Almanya nez
dinde bir tctebbüsde bulunarak Memel.in tekrar kendisine iadesini istediği 

haberini Kadnuda tekzip etmiştir. 
Brüksel 14 ( ö.R} - Oç Sovyel destroyeri resmi bir ziyaret yapmak üzere 

Estonyanın Tallin limanına varmııbr. 

Almanlar şimdi tahtelbahir yerine 
torpito kullanacaklarmış 

Roma l 4 ( ö .R) - Berlinden bildirildiğine göre Alman donanmasının 
kumandanlığı Şimal denizinde kaçak e§ya nakleden lngiliz ve bitaraf vapur
lara karoı bundan ıonra tahtelbahirler yerine torpitolar kullanmağa karar ver-

miştir. 

Çalanlar : Vecihe, Reşat Erer, Ruşen İNCİR 
Kam, Cevdet Kozan.. 905 T. Satış kooperatifi 8 8 
OKUYAN : Necmi Riza Ahıskan 336 Esnaf bankası 6 7 25 
1 - Nihavendi kebir Peşrevi 94 Muhtar Ataman 7 9 
2 - Arü bey - Nihavent şarkı (Şarap iç 87 Enriko Alyoti 6 25 6 25 
güliem1nde) .. 3 - Rahmi bey - Hiha- 51 Mustafa Sipahi 1125 7 25 
vent şarkı (Saçlarına bağlanalı) ... 4 - 35 j. Taranto mah. 6 75 6 75 
Reşat Erer - Nihavent şarkı (Aşkınla 51 Oskar Eğli '1 7 
ben ey nevcivan) .. 5 - Reşat Erer - Ke- 1564 Yekfuı 
man taksimi .. 6 - Nihavent şarkı (Çö- 121077 Dünkü yek<llı 
zülme züllüne ey dilrüba) .. 7 - Arif 122641 Umumi yek<Uı 
bey • Nihavent şarkı (Söyle nedir bai- PALAMUT 
si znrun benim) .. 8 - Nihavendi kebir 480 kental 320 320 
saz semaisi.. ZAHİRE 

Okuyan : Semahat Özdenses 438 ton Buğday 4 625 5 75 
1 - Lemi - Hüseyni şarkı (Zaman olur 96 çuval Bakla 3 25 3 625 
ki..) 2 - Lemi - Hüseyni şarkı (O güzel 152 çuval Fasulya 9 125 11 25 
g?,zlerl~ ~a~asını bi.L) 3 - Eviç tilr- Para Borsas 
ku (Yurudukçe servı boyun).. 1 
OKUYAN : Mefharet Sağnak C'ÜMHURİYET MERKEZ BANKASI 
1 - Mahmut CelAlettin paşa - Hüzzam KLEARİNG KURLARI 
şarkı (Kerem eyle .. ) 2 -Arif bey - Kilr- ... t Ji .. ..+ • • b. Türk liruımıl 
dili hicazkar şarkı (Bais feganı naleme) ,;;>er .,.~en l•Jn.11 ar 
3 - Lemi - Muhayyer şarkı (Gezdim mukabilidir-
yürüdüm .. ) 20.30 Konuşma .. 20.45 Türk A1ıJ Satış 
müziği (Fasıl heyeti).. 21.30 Müzik Sterlin 521. 624. 
(Dans mfü>Jği - pl.) 22.00 Memleket sa- Dolar 77.02 77.47 
at ayarı ve Ajans haberleri .. 22.15 Ajans Belga 4.59 4.63 
spor servisi.. 22.25 Müzik (Cazbant - pl.) Fransız. frangı 33.66 33.87 
23.25 - 23.30 Yarınki program ve kapa- Pczctas 7.6577 7.6993 
nı~.. Florin 1.449 1.458 
------------- İsveç frangı 3.4292 3.4492 
!fmmll!M!lf.ml!l!i!>_l!!!l ____ il!ll İsveç kronu 3.2314 3.2503 

Norveç kronu 3.387 3.407 
Cekoslovak kronu 23.09 23.20 
Dinar 35.22 35.40 

iş arı} or 
Orta tah~ille Fransızca bilen, mu- Leva 64.86 65.22 

F 1 d• B } • k k ı hasebe ve muhabereye vukufu olan Ley en 30 ıya e ÇI a ra 1 bir genç iş aramaktadır. R k 
82

1· 
83

· 8 Adres: Post Restan İ.T. Lirayeşmt ar ·97 1.9 

H · • Radyoda bir İzmir 15.20 15.29 

arıcıye nazırı nutuk söyllyecek •·--~--·ı . .;.._., .b2ıw-. ~r~7mi 1o!:~Is9 l°!:~g1s 
Sulhu muhalaza BrUksel, 14 (A.A) - Belga Ajansının -------------- Pcııgo 3.6807 3.6984 

IS ILKTE$RIN PAZAR 1939 

TASH!HiLANI 
Gazetemizin 4, 5, 6/10/939 tarihli nüshalarında nqredilen 

SÜMERBANK GEMLİK SUN'İ İPEK 
FABRİKASINDA 

Satışa çıkarılan (Çile ve Bobin) halindeki ıun'i ipeklerin fiyatlarını gös-
teren ilanın ikinci satırında Bobinden evvel yazılması lizımgelen (Çile) keli
me.i ıehven yazılmamıştır. Bu fiyatlar (Çile ve Bobin) 9un'i İpeklere ait ol
duğunu tavzihan tashihi keyfiyet olunur. 

3615 (2114) 

. Maliye Vekaletinden: 
1 - 225 7 numaralı ufaklık para kanununun sekizinci maddesi mu

cibince mevkii tedavülden kaldırılan eski bronz beş ve iki buçuk ku
ru§luklarla nikel bir kuruşluklar 31 / K.Evvel/ 939 tarihinden sonra 
devlet borçlarına mukabil gerek . malsandıkları ve gerekse hazine vez
nedarlığını ifa eden merkez ve ziraat bankalarınca dahi kabul edilmi
yecektir. 

Binaenaleyh ellerinde bu nevi para bulunanların bunları mezkur 
· tarihe kadar devlet borçları mukabilinde malsandıklarile merkez ve 
ziraat bankası şubesine yahrınalan ilan olunur. 

15, 25, 1, 10, 20, 1, 3, 7, 15, 23, 29 3680 (2106) 

lzmir DefterdarJ1ğından: 
1 - lzmir hükümet konağı binasında yaptırılacak tamirat 2490 

No. lu kanun hükümlerine göre açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen keşif bedeli 2520 lira 47 kuruştur. 
3 - Teminat akçesi 189 lira 3 kuruştur. 
4 - ihalesi 27. 1 O. 939 cuma günü saat 15 de milli emlak müdür-

lüğünde icra edilecektir. . 
6 - Münakasaya iştirak edecek olanlar devlete ait en az bin liralık 

inşaatı hüsnü suretle ve hiç bir ihtilaf çıkarmaksızın ifa ettiklerine 
ve bu işi vaktinde ve dürüst bir surette yapabileceklerine dair nafia 
müdürlüğünden alacak.lan vesaiki komisyona ibraz etmeğe mecbur
durlar. 

15, 26 374S (2105) 

. . h e bildirdiğine göre Kral Leopald 26 birinci ANKARA BORSASI 
IÇlft er şey Teşrin Perşembe günü Amerika birleşik IZMIR BIBINCt 1CRA ME.lVIURLU- k IZMlR BELEDl"'-'SlNDEN ·• 
haz•-• diyor d d b" t k .. l CUNDAN.· Lo d S 1" 1 apanış ı ~ --.., devletleri ra yosun a ır nu u soy e- 5 24 DİŞ 2'ABiBi 

Azra Demirelli 
' ... ı d k Emın· e Mı'hterın· EmlaAk "e Eytam ban- n ra - ter ın · 1364 ve 1369 sayılı sokakta 34 üncü 

T ~ dr 14 (ÖR) Finlandiya ha mek üzere kendisine yapı an fiveti a- • k 1 .uun a, · - - kasından 0··aun·· ç aldıgvı paraya mukabil Nevy. or - Do ar 100 129.83 adanın 209,50 metre murabbaındaki 17 
• l d . t• ki • bul etml...+ir. Nutkun saati bilahare tes-- p F f 100 2 9687 1 k k" ne ye nazın eınış ır · '"i. bankaya ipotek eylediği Karşıyakada ~rıs - ra~sız ran. . sayılı arsasının satışı başkatip i te ı 

- Sovyet tekliflerini tetkik et.tikten pit olunacaktır. Donanmacı mahallesinde Dilmaç soka- MılL\no - Lır~t 100 6.59125 şartnamesi veçhile açık artırmaya konul-
ıonra hükümet Moskovadaki delegesine F e D 1 adi yada ğında kfiin 37 taj numaralı 78 adanın 6 Cenevre - İsvıçre ~· 100 29.20 muştw·. Muhammen bedeli 1257 lira 
talimat göndermiştir. Sulhu muhafaza parselinde kayıtlı ve içinde su ve elekt- An:ı.sterdaın - Florın 100 69.13 olup ihalesi 25-10-939 çarşamba günü 
lçin her şeyi yapmağa hazırız ve hiç ol- 1S • 60 yac arasında rik tesisatını havi kargir ve mikdarı ka- Bı;ıksel - Belg~ 100 21.765 saat 16 dadır. ~tirak edecekler 95 lira-
ınazsa Sovyetlerin de ayni emeli takip ~ f hah b 1 h kk d f Atına Drahmı 100 0.97 lık teminatı ış· bankasına yatırarak mak-
ettikıenn. e kanilz" • kadın erkek se~erber i çesi u unan ev a ın a mu as- -

ıı; sal izahatı aşağıda numarası yazılı icra Sofya. - Leva 100 1.5875 buzile encümene gelirler. 
Fakat ne tedafüi bir ittifak akdi, ne Helsinki, 14 (A.A) - Reisicümhur dosyası içinde mevcllt. vaziyet ve takdiri Madnd - Peçeta .. 100 13.1825 11-15--20-24 (2082) 

de hiç bir ittifak akdi mevzuubahis ola- hali harpte mecburi hizmet kanununun kıymet raporunda münderiç 3500 lira Budapcşte - Pengu 100 23.2887 - Atila mahallesinin 464 cü sokak dö-
ınaz. Bitaraf bir memleket asla ittifak derhal tatbik mevkiine konmasını emret- kıymetindeki evin mülkiyeti açık arttır- Bükreş - Ley 100 0.9525 şemesi kayalık olduğundan, sivri olan 
)'apmaz. miştir. Çok evvel kabul edilmiş olan bu ma suret.ile ve 844 numaralı Emlak ve Eelgrad _ Dinar 100 2.495 kısımlarının kesilerek yolun tesviyesi 

Stokholm konferansının içtimaa çağı- kanun 18 ile 60 yaş aralarındaki kadını Eytam bankası kanunu mucibince bir de- Yokohama - Yen 100 30.6125 işi, Başınühendislikteki keşif şartnamesi 
rtlınası üzerine Finlandiyada emniyet ve erkekleri mecburi vatan hizmetile faya mahsus olmak ~artile arttırması Stokholm - İsveç kronu 100 veçhilc açık eksiltmeye konulmuştur. 
yeniden canlanmıştır. Dün de Helsinki- mükellef tutmaktadır. 29/ 11/ 939 çarşamba günü saat 11 de ic- ESllAl\I VE TAHVİLAT : Keşif bedeli 350 lira olup ihalesi 1/ 11/ 39 
den 56 bin kişi tahliye edilmiştir.. Şeh- Kitler erkinıharbiye ra dairemiz içinde yapılmak üzere bir ay 1933 Türk borcu I. 19.40 çarşamba günü saat 16 dadır. 
rin sokaklarında artık çocuklara tesa- reisi ile örüctü.- müddetle saılığa konuldu. 1~~3 ikr~miyeli Ergani 19.56 Iştirak edecekler 26 lira 25 kuruşluk 
düf edilmez. olmuştur. Brüksel 14 (~ R) -~ Belga ajansının Bu arttırma neticesinde satıs bedeli c~:rıhur!yet Merkez bankası 98.00 !uı:~:~~~c~~:~~:/atırarak makbu-1 tal yan Vapurları Berlin mcltabiri ~ansölye Hitler1n bu- ~e\~e2~~~rsa o~un borcun. ö~en:n~~i M_u_m_e_ss_

11 
_________ 32

·
10 

15, 20, 25, 31 (2115) 
gün Alman ordusu erkanıharbiye reisi v·rı tı "ht nu. anunun me7.ıyedif~ gır 1

1- IZMIR BIRINCt 1CRA MEMURLU- ---------------
Alman tahtelbahır• le l K l ·ı .... t•·gvun·· ü bildiri- gı arı en sonraya musa o - ;-.UNDAN.· 

• gcnera eyse 1 e goruş u en çok arttıranın üzerine ihalesi yapıla- u 

rine benzin mi yor. caktır. Satış 844 numaralı Emlak ve Ey- Hacı Ibrahim kızı Dudunun Emlak ve 
veriyorJarmıc?... tam bankası kanunu hlikümlerine göre Eytam bankasından ödünç aldığı paraya 

Y KEMALPAŞA ICRA MEMURLU- yapılacağından ikinci arttınna yoktur. mukabil bankaya ipotek eylediği Bay-
Brüksel, 14 (Ö.R) - Vaşingtondan CUNDAN: 1 r d 1 rakhda Gül sokağında 4 numarada ka-

bı.ldı"rilı"yor ·. Reıs· ı·cürnh· ur Ruzvelt Flo- b k bo-ı K al Sahş peşin para i e o up müsteri en ya - b Ziraat an asınn ·~u em paşa- u d ik' b k d ıı~1· f yıtlı sağı ankaya ait 73 numaralı ve so-
n.da .,,ahı·lı"nde, İtalynn vapurlarından Keklik l' · 13/ 9/ 939 ihl" y nız Y z e ı uçu e <Uıye masra ı ah .... dan A ının tar ı e- alınır. hı Y yapaşa veresesi arkası evvelce 
benzin almak suretiyle bazı Alınan tah- ni Asır gazetesile satışı ilan edilmiş olan Hclikya Mustafa oğlu Hüseyin ve önü 
telbahirlerinin göründüğü haberinden gayri menkulun birinci satışının lpotclc sahibi alacaklılarla diğer alaka- Gül sokağı ile çevrili ve tapunun 
malumatı olmadığını söylemiştir. 17/ 10/939 salı günü saat 11den12 ye ve darların ve irtifa hakkı sahiplerinin 23/ 10/ 934 tarih ve cilt 5/ 44 numaralı 
Rl.BBEH!'ROP ikinci satışın 1/11/ 939 ""rşamba gun·· ü gayri menkul üzerindeki haklarını hu- . il 72 50 M M d takdiri" '-- t 

r- susiyle faiz ve masrafa dair olan iddia- sıc ' · · m a ve ıA.Jyme 
H be • k dl r aynı saatte Kemalpaşa icra dairesinde raporuna göre kapıdan girilince ufak bir a rıın yo yo yapılacağı tashihan ilan olunur. farını işbu i1un tarihinden itibaren yirmi taşlık ve kapı ittisalinde teneke bir hela 
BrUksel, 14 (Ö.R) - Belga ajansına 3806 (2107) gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte ve bir tulumba ve hane kısmında sağda 

göre Almanya hariciye nazın fon Rib- memuriyetimize bildirmeleri icap eder. bir kiler solda bir oda yukarıya çıkıldık-
bentrop Almanya, Rusya ve İtalya dele- CU Aksi halde hakları tapu sicilince ma- ta kar~ısında iki oda mevcut heyeti 

MANISA iCRA MEMURLU : lA 1 dk 1 d h kal " gelerini birleştirecek bir konferanstan um o ma ı ça pay nşma an ariç ır- umumiye.si 600 lira kıymetli olan bu evin 
haberi olmadığını bildirmiştir. 939/ 3272 far 10/ 11/939 tarihinden itibaren şart- tamamının mülkiyeti açık arttırma su-

AMBARGO DAV ASI- Izmir ticaret mahkemesince Manisa name herkese açıktır. Talip olanların retilc ve g44 numaralı Emlak ve Eytam 
Vaşington, 14 (Ö.R) _Bitaraflık ka- icra memurluğu tarafından satılmasına yüzde yedi buçuk teminat akçası veya bankası kanunu mucibince bir defaya 

dl zak 1 d 1 k karar verilen (2820) ade piks (esnaf li- milli bir banka itibar mektubu ve mahsus olmak şartile arttırması 27/11,139 
nununun ta i i mü ere erin ege ece saniyle yarı işlenmiş salamur) derilerin 39/ 3017 dosya numarasile Izmir birinci 
reisicümhur intihabı namzetlerinden B. Pazartesi günU saat 11 de icra dairemiz 
Taft ambargonun rcfini talep etmi~ ve Manisa tabakhanesinde 18/10/939 çar- icra memurluğuna müracaatları ilan olu- içinde yapılmak üzere bir ay müddetle 
ambargonun mütearriz.lere bir yardım ~~~u:;~ =~Ja1:at:.16 ya kadar açık nur. 3812 <2109> satılığa konuldu. 
olduğunu söylemiştir. Bu derileri peşin para ile alınagv a is- Bu arttırma neticesinde satış bedeli 

d d d ILAN her ne olursa olsun borcun ödenmesi ta-Slovak hu u un a tekli olanların gün ve saatinde :Manisa Izmirin Balçova köyünde Molla kuyu rihi 2280 numaralı kanunun meriyete 
Sovyet tahşidatı tabakhanesinde yapılacak olan arttırma- civarı mevkiinde 12 dönüm mikda- girdiği tarihten sonraya müsadif olması 
Paris, 14 {Ö.R) - Çemovskiden bil- ya iştirakları ilan olunur. <2116) rında Halil ve Hacı Mehmet efendi ka- hasebile kıymetine bakılmıyarak en çok 

diriliyor : Galiçyadan gelen mülteciler sap başı Şerif Ahm~t ve Hasan bağları arttıranın üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Slovakya hududunda Sovyet kuvvetle- ILAN ve tarikiam ile mahdut bir kıta bağ yeri Satış 844 numaralı Emlak ve Eytam ban-
rinin ve malzemesinin tnhşit edildiğini Izmirde Arastada (273) numarada ile grumu ve Izmirin Balçova köyünün kası kanunu hükümlerine göre yapılaca-
bildiriyorlnr. Ayni haberlere göre Sov- kavaf Mustafa Begen ticarethanesi kon- Ilıca altı mevkiinde kain 500 zira mikda- ğından ikinci nrttırma yoktur. Satış pe
yet Rusya Alman hududunda tahkima- kurdato komiserliğinden: rında Hacı Ibrahim, Hüseyin ve Münire sin para ile olup rnti§teriden yalnız yüz-
trı başlamıştır. Alacaklıları ile konkurdato akdetmek bostanları tnrikiam He mahdu bostan de iki buçuk dellaliye masrafı alnır. 
Vilna Liltvanyaya iade için icra tetkik merciine vaki müracaatı tarlası 1\lart 306 senesi tasdiksiz yoklama Ipotek sahibi alacaklılarla diğer alaka-

OPERA2'0R 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 

İkinci beyler sokak fırın karşısı 
~ No. 25 ... Her gün öğleden sonra saat ı:s: 
~üçten itibaren hasta kabul eder. 

TELEFON No. : 3125 
~/Z'/,"'/.7$/LY/Y../.LY/~...S 

'ff~/iE/YrLÔOKr°Öıi:••wı 

lsmail Hakkı ı 
Akarçay 

Dahili ve tenasüli has· 
talılılar mütalıassısı 

Cümhuriyet caddesi (2 inci Kordon 
Alman konsoloshanesi arkasında) 
206 numaralı muayenehanesinde her 
gün saat 13 ten itibaren hastalarını 
kabul eder ... 

TELEFON : 3458 
f;AJ!ZY~&::;r,7L'/./Y:/YZZ7.7~ 

OPERA!'OR 

Dr. Asil Mukbil 

Her gün ha.5talannı İkinci Kordon 
Cümhuriyet caddesi Merkez Banka-

. rkasmdaki 88 numaralı mwıyene
esinde kabul eder. 
esru saatleri : 10 dan 12 kadar •. 
ten altıya kadar ... 

TELEFON : 3287 
fZ7.zT/.7J.ZXZ~~· ~---· 

~ Asabiye Mütahassısı 
:\Doktor Cahit Tuner 

Her gün saat 3 ten sonra Şamh 
sokak (tiçüncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elektrik 
tedavileri tatbik eder .• 

UTLıY.ZZ/-XZ'/XLYTLT.-0.& 1 -

BRONZ 
ELY AFi IMPERMEABtLtZE OLDU -

O UNDAN SERTLtôtNt MUHAFAZA 
EDEN YEGANE DtŞ FIRÇASIDIR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde .bulunur. 

Asabiye mütalaassısı 
Doktor 

lsmail Ziya 
l\lcmleket hastanesi eski mütahassw 

1 
Her gün sabah 9 dan itibaren akşam 
6 ,,.ya kadar İkinci ~eyler so~ğı No. 
2a ... TELEFON Evı : 2a05 

J\fuaycnehane : 4178 
M 

BIRINCI ICRA MEMURLUOUN-
DAN: 

Bucnda Demiryolu sokağında 57, 59, 
61, 63 No. da oturmakta iken halen nere
de olduğu bilinmiyen Makbule tarafına. 

Emlak ve Eytam bankmn Izmir şube
sine T. L. yedi yüzde kırk bir lira on ku
ruş borcunuzdan dolayı namınıza çıka
rılan ödeme emri ikametgtıhınızı terkey
lemeniz hasebiyle bila tebliğ iade edil-

üzerinc .kendisine iki ay müddetle müh- defterinin 18 cilt ve 17,18,20 numarala- darların ve irtüak hakkı sahiplerinin 
ediJ4ik en Onra let verlmiş olan mezklır ticarethane sa- rında Bekir oğlu Mehmet adına yazılı ~ayri menkul üzerindeki haklarını hu
Brüksel, 14 (Ö.R} - Litvanya hari- bibi Mustafa Begenden alacaklı olanla- olup bu kerre varisleri oğlu Abdullah susiyle faiz ve masrafa dair olan iddia

dye nazırı He B. Molotof arasında Vil- rın işbu ilan tarihinden itibaren 20 gün ve kızı Fabna Pakize ile kendisinden larını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
nanın Litvanyaya iadesi münasebetiyle zarfında alacaklarını kaydettirmek ve önce ölen oğlu Ismaüin kızı Emine nam- gün içinde evrakı müsbiyelerile brlikte 
hararetli telgraflar teati edilmiştir. icap eden izahat ve vesaiki bildirmek larına intikal ettirmek istenilmiştir. Se- memuriyetimize bildirmeleri icap eder. 

Ata kam miş zııbıtaca da aranılmanıza rağmen 
., bulunduğunuz yer öğrenilememiş oldu-

ES!'OHY ADAKİ üzere Birinci kordonda Cendeli han 9 netsiz olarak muameleye tabi tutulması Aksi halde hakları tapu sicilince ma-
No. da komser Ilhami Sançar yazıhanesi- icap eden bu yerlerle alakalı olanların lum olmadıkça paylaşmadan hariç kalır

Sovyet generali.. ne müracaat etmeleri lüzumu, bu müd- iHl.n arihindcn itibaren on gün zarfında lar 10/11/939 1arihinden itibaren şartna
Trulin, 14 (A.A) - İşgal kuvvetleri- det zarfında müracaat etmemiş ve alaca- birinci mıntaka tapu sicil muhafızlığına me herkese açık-tır. Talip olanların yüz

nin girişiyle aliikadar meseleleri hallet- ğını kaydettirmemiş olanların konkurda- ynhut 25110/ 939 tarihinde çarşamba gü- de yedi buçuk teminat akçası veya milli 
mck üzere Estonyada bulunan Sovyet to müzakeresine kabul edilmiyecekleri nü mahallinde tahkikat yapacak olan bir banka itibar mektubu ve 39/ 657 dos
genarali Jupin üslerin kumandanlığını "cra ve iflfıs kanununun 292 ci maddesi- memurumuza vesikalariyle birlikte mü- ya numarasile Izmir birinci icra memur-
deruhte ed cektir. ne tevfikan ilan olunur. 3807 (2111) racaatları ilan olunur. 3809 (2113) luğuna müracaatları ilin olunur. 

MEMLEKE!' HAS!' A· ;:ı~/anen tebligat ifasına karar ve-

HESİ OPERA!'ÖRU Tnrihi ilandan itibaren yedi gün için-
Hastalannı her gün üçten sonra de mezkCır borcu ödemeniz veya diyece-

Birinci Kordon 312 numaralı Ja- ğinizi aynı müddette şifahen veya yazı 
kinyon apartmanında kabul eder. ile memuriyetimize (dosya No. 939/ 5529 

za bildirmezseniz rehinin paraya çevril
TELEFON : 3537 ... mesi yolu ile icraya devam edileceği ili-

•••••••••••••••~ •\,. ftn4n ı,.,.,.,..,. 
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MiLLi p 
MiLLi PiYAN-;Q 
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iYANGO 
iDA.RESiNDEN • • 

SAHJP'EJ 

ı .. Milli Piyango biletleri ll~l0/1939 tarihinden i~ba!en T. C. ::1( ir~at Ba~!'~sı şube v! ajanlarının bulunduğu mahallerde satısa çıkarılmıştır. 
2 •• Perakende olarak satmaga mecbur oldukları mtil,al planı bıletlerı açan her bayıe seyyanen yüzde 10 komisyon verilmesi kararlastırıl· 

mıştır.. . . 
3 •• Milli Piyango bayii olmak için şeraiti anlamak_ ve ba~ik ruhsatnamesi almak istiyenlerin hüviyetleriyle sarih ticarethane adreslerini 

ve seyyar bayilik istiyenlerin ise hü':iyet ve ikametgah adresler~arethane adreslerini, ve iki fotoğraf ile birlikte T. c. Ziraat Bankası 
Şube ve ajanlarına müracaat etmeler.« •• 

. . -~ -- ' . : ' . ' .. : ... ·' 

1939 NORVEÇYA BALIK YAGI REKOLTESiNİN BAŞMAHSULÜ 

Kemal K. Balık Yağı 
Olarak lzmire gelmesi, 

ve gıda 

memleketimiz icin 
' 

büyük bir 
hafif kuvveti yüksek.- içimi 

nasip olmu~tur, 

bir serbettir 
Vitaminleri 

W. F. Henry Van der zeel 
Veş~ası 1 

Wlll 
SPERCO VAPUR 

ACEHrASl 
---·!::r·---

AMEKİCAN EXPOKT ı.iNFS İNS. ADRİATİKA SOSYETA ANONİl\lA 
NE V - y O R K İÇİN: . Dİ NAVİGAZYONE 

EXERMONT apuru 10 ilkteşrine doğ- QUİRİNAL vapuru 15/ 10/1939 tari-
ru bekleni r v hinde beklenmekte olup Adiryatik li- ' 

EXECUT
yoIVE. ' 14 i1kt . manları için yük alarak hareket edecek-

vapuru eşrıne f 

doğru bekleniyor. . . ırCALDEA motörü 25/ 10/ 939 taribin-
E.XPORTER vapuru 27 ilktcşrıne de beklenmekte olup Cenova ve Marsil-

doğru bekleniyor. ya limanları için yük alarak hareket ede-
ARMEMENT DEPPE, ANVERS cektir .. 

ANVERS İÇİN ı İTALİA S. A. Dİ NA VİGAZİONE 
GİRONDE vapuru halen limanımız- VULCANİA motörü 20/ 10/ 939 tari-

c1adır.. hinde Triyesteden Nevyork limanı için 
D. T. R. T. KUlllPANYASI hareket edecektir. .. . 

TUNA LİlllANLARI İÇİN SATURNIA motörü 1/ ll/ 939 tarı-
....,..ZA 

15 
,,.~ . d ğru hinde Triyesteden Nevyork limanı için 

ı= . vapuru =•eşnne 0 hareket edecektir. 
beklenıyor. R E X motöril 1/11/1939 t.ari-

DUNA vapuru ilkteşrin sonlarına binde Triyesteden Ncvyork limanı için 
doğru bekleniyor. hareket edecektir. 

SERVİCE MARİTİME ROUlllAİN OCEANIA motörü 16/ 10/ 939 taribın-
KÖSTENCE - GALAS VE TUNA de Triyestcden Cenubi Amerika liman-

LİMANLARI İÇİN lan için hareket edecektir. 
ARDEAL vapuru 11 ilkteşrine doğ- NEPI'UNIA motörü 1~/11/93~ tari-

ı·İl bekleniyor. hinde Triyesteden eenubı ~erika li-
DUROSTOR vapuru 28 ilkteşrine m~l~ı ~ç'.n hareket edecektir. 

doğru bekleniyor. .,, · tarih] · ·ı ı 
SOCİETE C0111MERCİALE BULGARE .uandaki hareket · en ı e nav un-

DE NA VİGATİON A V ıll'EUR !ardaki deği§ikliklerden dolayı acenta-
HAİFA - İSKENDERİYE VE PORT ınız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 

SAİT İÇİN tafsilat için İKİNCİ KORDONDA FRA· 
BALKAN vapuru 15 ilkteşrine doğru TELLİ SPERCO vapur acentasına mü-

bekleniyor. t ,,,_ · · ] • racaa ewnnesı rıca o unur . 
. Va~urlann .. isim ve tarihlen hakkında TELEFON : 2004/%005 

hıç bır taabhut abnmaz. 

Vapurlann hareket tarihleriyle nav- UMDAL 
lunlardaki değ4ikliklerden acenta me- UllfUMİ DENİZ ACENTALIÔI LTD. 
suliyet kabul etmeL HELLENİC LİNES LTD. 

Daha fazla tafsllAt için ATATURK PATRAİ vapuru eylı'.il nihayeti veya 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der teşrinievvel iptidasında beklenilmekte 
Zee ve Şsı. Vapur acentalığuıa mUraca- olup Rottcrdam ve Anversa limanları 
at edilme.ı rica olunur. için yük alacaktır. 

TELEFON: 2007/2008 BALKANLAR ARASI BATTI 
SS •ACHAİA• ve SS. •lllOREA• •LOVCEN• 
Bu. vapurlara ait konşmento hRmilleri ~~s ız-~~ur~ teşrlı:rvv.;:t 9;9 '°~ 

ve bu vapurlarda eşyası olan müessese- gunelu 
93

o
9
s eazartn en. a~. ~~ tpl2 d_,.--

l ki le hakkında evv p esı gunu saa e : 
er yapa"." •rı ~uame . .~- Pire - Arnavutluk limanları - Kotor

lOmat ~ek uzere acenteınıze mura- Dubrovnik _ S !it ve Tri este e harek t 
caat etmelerı ilan olunur. edecektir. P Y Y e 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLİVİER VE ŞÜREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Lond.ra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
nmız sefer yapacaklardır. 

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

GOULANDRİS BROTHERS LTD. 
PİR!: 

•NEA BELLAS• 
Lüks transatlantik vapuru ile Pire 

Nevyork hattı ... 
Pire - Nevyork se)"&hat mliddeli 1% gün 
Nevyork - fuarı için husu.st fiatler .. 

Pireden hareket tarihi 
13/10/939 18//11/939 

Gerek vapurlnrın muvasalAt tarihleri 

Messageries Maritimes gerek vapur isimleri ve navlunları hak-
KUMPANYASI kında acenta bir teahhüt altına giremez. 

THEOPHİLE GAUTİER vapuru Daha fazla tafsilAt almak için Birinci 
Her tllrlli izahat ~ malllıııat için Bi- Kordonda 152 numarada • UMDAL• 

rinci Kordonda 156 numarada LAU- umum! deniz A""ntalığı Ltd. müracaat 
BENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen- edilmesi rica olunur. 
tuuııı müracaat edilmesi rica olunur. Telefon : 4072 Müdüriyet 

TELEFON: 2 3 7 5 Telefon : 3171 Acenta 

lzmir Gümrükleri Başmüdürlü
ğünden: 
Gümrük komisyoncu ve maiyet memuru sıfatını iktisaba talip ola

caklara ait imtihana 25. 1 O. 939 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
9,30 da başmüdürlük dairesinde başlanılacağından isteklilerin 1093 
sayı ve 19. 6. 927 tarihli gümrük komisyoncuları kanununun 3 üncü 
maddesinde yazılı vesikaları tamamlamalı:. şartile imtihan gününde 
başmüdürlüğümüzde hazır bulunmaları ilan olunur. 

14, 15 3787 

• 

Bilal E~zanesi 
Taşra müşterileri için hususi ambalaj yapmaktadır 

•·· . . :-'-;c ' ~ ,'_ · , • ' • \\· / 

Emlak ve Eytam Bankası 
MERKEZi: ANKARA 

ŞUBELERİ: İstanbul, İzmir .... 

Ajanları: bursa, Jzmit, Adana, 
Eskişheir, Zonguldak 

Yapılacak ve yapısına başlanmış meskenler için vatand~lara mümkün 
olan kolayhkla yardım eder .. 

Mevcut gayri menkuller karşılığında 

ikrazat yapar 

Faiz senede % 8 i tur .. 

Ayrıca komisyon almaz .. 

Ekspertiz ücreti (1.000) liraya kadar .... 

İstekler için 1, fazlası için 2 lira ve muamele intaç edildiği takdirde bir 
liradan aşağı olmamak üzere ayrıca lira başına on paradır .. 
Gayri menkul ipoteği ve esham ve tahvilıit rehni karşılığında Banka 
muameleleri yapar .. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır ... 

ı - .... · . ·-· " ---:.- ~ . ' '• ,> J 

Memur alınacak 
P. T. T. Umumi müdürlüğün

den: 
) idaremiz münhallerine alınacak memur ve müvezzi için mü-

sabaka imtihanı yapılacaktır. 
2 isteklilerin (hüviyet cüzdanı, mektep şahadetnamesi, sıhhat 

raporu, aşı kağıdı, zabıta ve adli~ed~n musaddak iyi hal kağıdı, asker· 
!ile vesikası dört fotoğrafı) ve hır dılekçe ile (halen memur olanların 
sicil cüzdanlarile dilekçeleri) 21 birinci teşrin 939 cumartesi tadile ka
dar vilayet P.T.T. Müdürlüklerin~. ~~ra.c;aat eylemeleri ve bunlann 
788 sayılı memurin kanununuı:ı d~rdu?cu maddesindeki şartları haiz 
olmakla beraber devlet memurıyetıne ılk defa gireceklerin 30 yaşını 
geçmiş bulunmamaları. 

3 Memurluğa alınacakların en az orta (Lise mezunlan tercih 
edilir.) Müvezzilerin de ilk mektep mezunu olmaları lazımdır. 

4 Müsabaka vilayet P.T.T. Müdürlüklerine 23 birinci teşrin 939 
pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 

5 Müsabakada muvaffak olan Lise mezunlarına 20, Orta mektep 
mezunlarına P.T.T. memurin kanunu hükmüne göre şimdililc on lira 
ve müvezzilere de 7 den on liraya kadar asli maaş verilir. 

6 Süvari müvezziliğini istiyenler dilekçelerinde bunu tasrih et-
mekle beraber bir hayvan tedarikini taahhüt edeceklerdir. Bunlara beş 
lira yem bedeli verilecektir. 

7 _ Başka dairelerden naklen gelecek olanlar müsabakaya tabi ol
makla beraber kendilerine umumi hükümler dairesinde ma"§ verilir. 

8 - Müsabakada muvaffak olanların idarece teklif olunacak her 
hangi bir yeri kabul etmeleri şarttır. 

12, 14, 15, 18 3756 (2085) 

Menemen Belediye riyasetinden: 
1 - 300 lira keşifli belediyemize itfaiye arazoz makinesi tamiri ile 

montajı işi 12. 1 O. 939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27. 1 O. 939 cuma günü saat 15 de belediye dairesin
de icra kılınacaktır. Bu işe ait şartname belediye dairesinden alınabilir. 
Talip olanların tayin edilen gün ve saatte belediye encümenine mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

3798 (2112) 

BiOGENiNE 
BİOGENİNE: Terkibinde bulunan demir, kinin, arsenik gibi mukavviyat 
ile kola, koka, kinkina gibi müştehi hiil8saların gayet itinalı bir surette 
birleştirilmesinden husule gelen bir müstahzardır. 
BİOGENİNE : Gıdası kan olan sivrisineklerin iğneleriyle kanımıza aşıla· 
dıklan sıbna parazitlerini öldürür. Sıtma parazitleri, kanımızda hesap ka
idelerinin haricinde kalan büyük ve şayanı hayret bir derecede çoğalırlar .. 
Bu korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarla
cıklan ınahv ve harap olur, sıtma meydana gelir .. 
BİOGENİNE : Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kiirrecikleri arttın. Ade
le ve sinirleri kuvvetlendirir .. İştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma 
parazitlerini öldürmek suretiyle şifa temin eden ve sıtmadan koruyan 
yüksek tesirll bir ilAçtır. T81.i olarak bel gevşekliği ve ademi iktidarda 
büyük faidcler temin eder. 
Sıhhat vekaletinin Resmi müsaadesini haizdir .. Her eczanede bulunur ... 

., - \. • • ! . • 
. • 

Devlet Deniz.yolları işletme 
u-num miirdiilüğ nd~n: 
1 - idaremizin kömür tahmil tahliye ve aktarma işleri için kapalı 

zarf usulü ile yapılan eksiltmede alınan teklifler haddi layıkında gö
rülmediğinden yeniden pazarlık sure tile ihale edilecektir. 

2 - Mumahammen bedel 46600 liradır. 
.3 - Pazarlıkla eksiltme 18 teşrini evvel 939 tarihine müsadif çar

§8Rlba günü saat 1 5 de deniz yolları işletme umum müdürlüğü alım 
satım komisyonunda yapılacaktır. Kaı'i teminat 6990 liradır. 

4 - Pazarlıkla eksiltme şartnamesi adı geçen komisyonda parasız 
olar alı:. alınır. 

5 - istekliler tayin olunan gün ve saatte pazarlığa İştirak edebi
lirler. 

6 - isteklilerin ticaret odasında mukayyet olduklarına dair bu se
neye ait vesika ibraz etmeleri şarttır. 

6, 9, 1 ı. 16 3679 (2042) 

Vilayet 
den: 

ilin 
daimi •• • 

encumenın-

Seferihisar - Sığacık yolunun O X 000-2 X 150 inci kilometrolan 
arasında adi kaldmm yapısının 7761 lira 50 kuruş keşif bedelli ve on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 
sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları teminatlariyle birlikte 
26 birinci teşrin 939 perşembe günü saat 1 1 de vilayet daimi encüme
nine baş vurmaları. 

7, 16 
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Almanyanın bağlandığı en son ümit 
Bitaraf devletlerin yapacakları bir uzlaştırma teşebbüsü sayesinde ve 

dakikada f elô:ketin geçilebileceğini umuyorlar son .. .. onun-e 

Almanhükümetin.ingayreti Ba 
Harbe lngiltere taraf~ndan mecbur Taarruz 
edildiğini Almanlara ınandırmaktır 
Amstcrdam, 14 (Ö.R) - Berlinde gcr

çe vaziyet henüz tamamile ümitsiz telak
ki ediliyor değildir. Son dakika da fela
ketin önüne geçilebileceği ve bitaraflarm 
bir uzlaştırma teşebbüsü sayesinde vata
nın kurtartlabileceği ümidi henüz muha
faza edilmektedir. 

cNiyu Rotirdamişc Kurenb Alman 
hükümetinin harbe Ingiltere tarafından 
mecbur edildiğini milleti ikna için çok 
büyük bir _gayret sarfettiğini kaydediyor. 

cStokholms Tidengen> gazetesinde 
Berl"n muhabiri telgrafla bildiriyor: 

Resmi mahfeller bitaraf memleketlerin 
ve bilhassa Iskandinovya memleketleri
nin harbe nihayet vermek için tavas ut 
teklüındc bulunmalarına hayret ediyor
lar sarih olarak anlaşılıyor ki Almanlar 
Lehistanın taksimi üzerine harbin niha
yet bulacağını ümit ediyorlardı. Alman
yanın lngiltere tarafından hücuma uğra
dığı hakkındaki nevmidane gayretle si
villerin maneviyatını pek o kadar yük
sel tmemektedir. Kendi g ·zlerile gören
lerin ifadesine göre Hitler, Çembcrlaynın 
nutkunu tetkik için yapılan içtimadan çı
karken hiddetten sapsarı idi. Bütün mü
şahitler·n fikrince bu içtimada harbe de-

vam kararı verilmiştir. 
Siyasi mahfeller, yeni bir tehdit olarak, 

pek yakında, belki de 48 saat içinde, bir 
tarafına Almanya, diğer tarafına Italya 
ve Sovyet Rusya arasında, Alınan - Ital
yan Çek paktı ve 28 Eylw Alman - Sov
yct deklarasyonu mucibince istişareler 
yapılacağını ima ediyorlar. 
Diğer taraftan Nasyonal sosyalist mah

fellerin de Hitlcre karşı muhalif cery:m
ları ha lamıştır. Bunlnr Bitlerin Ballık 
memleketlerindeki Almanlara ihanet et
tiğini Hham ediyorlar. Bu ceryana kar ı 
koymak için cepheden dahile doğru S. S. 
kıtalan celbedilmistir. l litler gerek da
hilde, gerekse hariçte müşkül vaziyette 
bulunmaktadır. 

Diger taraftan Isveç gazetelerinin Ber
line isarına göre Alman hükümet mah
folleri bir deklarasyon neşrederek A1-
manyanın yalnız Balkanlarda değil, aynı 
zamanda bUtün Şimli Rusyayı serbest 
bıraktığını bildirmiştr. Bu beyanat Al
manya da bile endişe uyandırmaktan ge
ri kalmamıştır. Bu mahfollerde Almnn
yanın işgal ettiği araziyi biribiri ardınca 
terk ettiği ve Almanların 700 seneden 

beri muhafaza ettikleri bir vaziyeti tah
rip ettiği kaydedilerek Hitlcrin bu siya
seti bir zaaf eseri şeklinde tefsir edilmek
tedir. 

Alman matbuatının şimal milletlerine 
karşı şimdiye kadar kullandığından b~
ka bir lisan ihtiyar ettiği göze çarpmak
tadır. Bilhassa lsvcç, Nasyonal S:>syaliz
mc karşı daimi istihza ile hareket etmiş 
olması sitem edilmektedir. 

lsveç siyasi mahfolleri 18 Tec;rinevvel 
konferansı üzerinde Alman!arın uyan
d rmak istefükleri bir Seli tefelihümü iza
le etmek makC'::ıdiyle kal'i olarak bildiri
yorlar ki şimnl dcvl t reislerinin konfe
ransı sulha mı.ıtlak h r hangi bir teseb
büsle hic bir suretle nl'ikadar d ğildir 
ve b·riciü hedefi şimali Avrupa memle
k<'tlC'rinin vnziyetini tetkik ederek ala
kadar hükümc'lerin hattı hareketini a
yin etmektir. 

Kopcnhagdnn bildirildiğine göre bu 
konferansı şimal devletlerin birliği. Hic 
bir tatbik :kabul etmiyeceklerini bütün 
dünyaya gösterecektir. Bununla beraber 
dört bitaraf şimal devleti bu fırsattan is
tifade ederek lıarbin tahrik ettiği mese
leleri de müzakere edeceklerdir. 

Almanların 
Paris, 14 (Ö.R) - Cephede sükönet 

avdet etmiştir. Düşmanın keşif faaliyeti 
son günlerde Ren ve Mozel arasında bü
tün cepheye yayılmaktan geri kalmamış
tı ve daha mühim bir hareket ihtimalini 
arzediyordu. Bu faaliyet şimdi yavasla
ınıştır. Öyle anlaşılıyor ki Alınan ku-
mandanlığı henüz sarih bir plan ihtiyar 
edememiştir. Esasen şimdiye kadar yap
tığı bütiin tesebbü ler de akim kalmış
tır. Mesel<l Lüksemburg hududunda 
Fransız kıtalarının ileri hareketini dur
durmağa bo:? yere uğraşmıştır. Bu terak
kıler Almanları taarruz hareketi için son 
derecede mühim araziden mahrum bı
rakmıştır. 

Diğer taraftan hava keşifleri lngiliz 
ve Fransız erkfuıı harbiyelerine düşman 
müdafaa teşkil<ltını teferrüatiyle öğren
mek imkanını vermiştir. Almanların ise 
müttefik orduların tahşidatı hakkındaki 
haberleri pek o kadar tamam değildir. 
Şimdiye kadar Fransız hatlarının geri
lerinde uçmağa muvaffak olan Alman 
keşif tayyarelerinin mikdarı. Alman hat
ları gerilerinde uçan lngiliz ve Fransız 

r an evvel 
edebilecekler mi? 
henüz sarih bir planları yok 
tayyarelerine nisbetle sekize karşı dört 
derecesindedir. 

Iki gün evvel Almanlar geniş mikyasta 
harekata girişmeğe azmetmiş gibi görü
nüyorlardı cPres Asosyeşin> tarafından 
nakledilen askeri mütahassısların fikir
lerine bakılırsa bugün böyle bir hareke& 
ihtimali azalmıştır. Eğer Almanlar ilkba
hardan evvel hücuma geçmek isterlerse 
bunu kısa vade ile yapmaları icap eder. 
Zira yakında hava şartları külliyetli kı· 
taatın ve motörlü kuvvetlerin harekete 
geçmesine müsait olmıyacaktır. Tayya
relerde, hücum kıtalarını himaye, için, 
alçaktan uçuş iınkfınını kaybedecekler
dir. 

Paris, 14 (Ö.R) - Pirmazen civarında 
Almanların taarruzları püskürtülmüştür. 
Alman keşif kolları zayiatla çekilıneğe 
mecbur kalmışlardır. 

Ren ve Platinada Alman büyük erkanı 
harbiyesi Polonyadan gelen fırkaları tah
şid etmekte devam ediyor. Bu kuvvetler 
Stutgarttan Ekslaşapele kadar daimi is
tihkam hatlarında yerleşmektedirler. 

Tayyareler tarafından tehaşşüt merkez
lerinin kayıd edilmemesi için tahşidat 
geceleyin kamyonlarla yapılmaktadır. 
Taarruz emri verilince bu kuvvetler ta
arruz mıntakasınn gideceklerdir. Mütte
fikler cihetinde hiç bir dakika kaybedil~ 
nıiş değildir. Alman toprağında zapte
dilmiş olan arazinin ve mevkilerin tahki
mi ve temizlenmesi geceli gündüzlü me
sai ile devam etmektedir. 

Müttefik erkanı harbiyeleri kartları 
üzerine eğilmi§, gerek merkezde ve ge
rek cenahlarda düşman taarruzunun ya
pı1ması muhtemel olan noktaları müta
lfıa etmektedirler 

Paris, 14 (ö.R) - Eko Dö Pari gaze
tesi mevcut alameylere bakarak Alman· 
!arın bugünlerde büyük bir taarruz yap
mağa karar verdiklerini anlamak kabil
dir, diyor. Ren ile Mozel arasında Alman 
tazyiki artmıştır. 

Bu tazyik Fransızları Alman topra
ğında tesisine muvaffak oldukları ilk 
müdafaa hattından çıkarmayı istihdaf 
etmektedir. 

Bir Italyan gazetesine göre lsto holm konferansı 
Çemberlaynın nutku harp gayelerini 
hiç bir suretle tasrih etmemişmiş ... 

Iskandinav devlet reisleri arasında 
yapılacak olan içtima ve tefsirleri 

Roma, 14 (Ö.R) - cCurnale Ditalyaa 
Çembcrlaynın nutku hakkında şu tef
sirleri yapıyor : 

- İngiliz başvekili Bitlerin teklifleri
ni reddetmekle beraber Fransız ve İngi
liz harp gayelerini hiç bir suretle tasrih 
etmiş değildir. Bu ise yalnız Almanyayı 
değil, bütün milletleri alakadar eder. 

B. Çemberlayn vakıa Lehistan mese
lesi üzerinde ısrnr etmiştir. Fakat bu 
hususta .şimdi karşısında birbirinden 
başka üç muhatap vardır : Almanya, 
Sovyet Rusya ve Litvanya .. Versay mu
ahedesiyle tesis edilen Lchistanın ara
zisinde bu üç devlet yerleşmişlerdir. 

nı Sovyet Rusya ve Almanyaya reddet· lere o kadar çok sadakatsJZlıklar görül
tiği zaman İngilız başvekili unutamazdı müştür ki bu sebeple Hitler bir cinayet 
ki bu devlet Versayda Alman ve Rus i~lemiş gibi gösterilemez. 
topraklarının canlı parçalarının kopan!- Hülasa, Çcmbcrhıynın nutku tarihi 

ması suretiyle, o vakit İngilterenin baş
vekili olan Loyd Corcun bile muhalefe
tine rağmen tesis edilmiştir. 

Bununla beraber Bitlerin nutku, Leh 
devletinin milli hudutlar dahilinde mus
lihane bir şekilde te isinın mutasavver 
olduğunu bildirmişti. B. Çemberlayn 
Hitleri siyasi kanaatlerini sık sık değiş-

realitelerden ziyade polemik ·Münaka
Ş&» zaruretlerini göz önünde tutmuştur. 
Halbuki İngiliz hükümeti ve bütiin hü
kümetler halen şunu düşünmelidirler : 

Kopenhag, 14 (A.A) - Danimarka 
halkı Iskandinav devlet reisleri arasında 
pek yakında bir içUırta yapılacağı hak
kındaki haberi sempati ile karşılamıştır. 
lçtimaın programı henüz tespit edilme
miş olmakla beraber yalnız Isknndinav 
memleketlerinin tesanüt ve bitaraflığı
nın teyidi değil aynı 7.amanda bu memle
ketleri tehdit eden tehlikelere ve harbin 
Iskandinav dış ticaretinde ihdas ettiği 
zorluklara karşı alınacak müşterek ted
birlerin de bu programda yer alacağı bil
dirilmektedir. 

Istokholm, 14 (Ö.R} - Isveç gazetele
ri bu vahim dakikada Finlandiya ile te-

sanütlerini göstermek üzere şimal devlet 
reislerinin ve hariciye nazırlarının Is
tokholmda toplanmaları teşebbüsünü 
yaptığından dolayı Kralı tebrik ediyor
lar. 

cDogens Niyuzu> diyor ki: Bu tesanüt 
tezahürü, Finlandiyanın şimal ailesi için
dcld mevzuunun ehemmiyetini ispat 
edecektir. içtima aynı zamanda şimal 
devletlerinin bitaraflığa azimkar bağlı
lıklarını ispat edecektir. 

cDPokholms Tridingcn> şunları yazı
yor: ~stokholm içtimaı bütün şimal mil
letlerinin en çok ehemmiyet verdikleri 
kıymetleri; hürriyet, istiklal ve garp kül
tiirünü müdafaa mevkiinde olan bir şi-

mal millete karşı tam bir tesanüt hissile 
diğerlerinin müzaharet kararını teyid 
edecektir. . 

F aris, 14 (Ö.R) - Moskova Amerikan 
mahfellerinin fikrince R usya Finlandiya 
ile münasebetlerini dostane müzakere 
yolile halletmek niyetindedir bununla 
beraber Aland adaları tehdide maruz 
kalırsa lsveçin Finlnndiyaya askeri yar
dımda bulunacağı tahmin edilmektedir. 

Berlinden Almanynnın ihtilafa müda
hale ~demiyeceği resmen bildirilmiştir. 
Bununla beraber Sovyet Rusyanın Fin
landiyaya karşı taarruzi bir hareketine 
ihtimal verilmiyor. 

Leh devletinin ukibetini tayin hakkı-

tirmiş olmakla itham ediyor.. Büyük 
harpten beri siyasi kanaatler her tarafta 
o kadar çok değişmiştir ve verilen söz-

Garpte henüz tamir kabul etmez birşcy 
olmamıştır. Çembcrlaynın ayni nutku 
istikbalde daha iyi bir Avrupa nizamı 
kurulması ümidini ihtiva ediyordu. Mu
hakkaktır ki milyonlarca insan hayatmı 
ve emvali mahvedecek olan harp, böyle 
<laha iyi bir Avrupa ihtimalini yaklaştı
rncak yerde uzaklaştıracaktır. 

Almanların sulh manevrası Çemberlayn'ın son nutku 
Hitler Nazi partisi liderlerinin toplan- F ra11~ız m~tbuatında hala ve çok ~ü
tısından çıkarken meyus görünüyordu saıt tefsırler devam etmektedır 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Son dakikayn kadar Alman efkfırıu· 
mumiyec:"ni ne Fransa ve ne de İngil
terenin h .. rp l-'npmak niyetinde olma
öıkları \ e Polonyanın talıi sılahlarla kat'i 
oiarak halledildikten sonra iki büyük 
r,arp devletinin muhasamatı terketme e 
muvafakat edec<'klcrini söyliyerek nl
clanan resmi ınakamlnr bugünkü vaziye
ti. yei le karşılamaktadırlar. 
Çemberlaynın Daladiycden dalıa mü

sait 'aziyet takınacagı ümit ediliyordu .. 
Şımdi bu ümit te kaybedilmiştir. Niha
yet anlaşılmıştır ki Fransa ve İngilterc
nın göni leri birbirinin aynidir. Alman 
reaksiyonu bilhassa İngiltercye hücum
lar .şeklinde ba lamıştır. 
YI~İ BİR SULH MANEVRASI 
KARSISINDA 
Pnris, 14 (Ö.lt) - Hitle.rin ~eni bir 

~ulh maneHnsı kar ı ındal ız ... Sulh ta
arruzunun nkruncfn:lcn sonra Bcrlindc 
beliren hu )eni nıaneunnw hedefi, 
miittcfil leri Hitlcrc emniyet gösterme
gc ikna için, bitarafl:ırı lıare!.:etc geçir
ınekti r. 

l\lnnevra sebkii rnbıttan ari bir şekil
de in1dşaf ediyor 'c ba~lıc:ı unsurları 
şun]nrdır : Şiddetli bir lisan, İngiltereyc 
' e lu~diz ele' Jet a:!anıları:ı:ı karşı haka
rt'llcr. ifr.:t d<>rcccdc harp tehdidi, bir· 
biriyle zıt iddialar... Cütiin bunlar Ilit
ı.:r·n \'C miişm··rlcrin ne ~ apacakfanm 
,ı.;3..~r<!ıMar:m g;i.,tcrm~ktec1ir. 

ALMAN 'M,l\TBUAT SERVİSİ 
ŞEFİNİ~ SÖZLERİ 
İlkönce Alman matbuat servisi şefi, 

Hit~rlc uzun bir istişareden sonra, on 

olabilir. Eğer rcisicümhur RuzveHin 8 . 
(.'emberlayn nc.:dindc müdahaleye ha
zır olduğuna kani olursa, llitler Garp 
cephesinde tnnrruz hareketini geri
ye bıralmc:ıktır. 

Bu birinci te cbbüs suya düşünce, Al
man matbuat s rvi i şefinin sözleri tek
zip edildi. Bunu resmi bir Nazi dekla
rasyonu takip etli. Bunda müttefikler 
Almanyayı 1ahkir etmekle, bu memle
kete kc,ırşı akle hayale sığmaz iftiraları 
ortalı a yaymakla, Alman milletini irn
h& maksadını tiıkip etmekle itham edil
miş ve ayni zamanda Führer tarafından 
yapılan teklifin baki kaldığı temin edil
miştir : İngiliz red ccvabiyle Führerin 
sulh azmi tükenmiş değildir. çünkü füh
rer 6 bimici teşrin nutku ile yalnız miit
tefik!cre değil, falmt biitün düqyaya hi
tap etmiştir. Şimdi tcşcbbii.::c geçmek bi
tarnflnra düşen b'r vazifedir. Eğer dün
ya su mağa devam eder \'e hfıdiselerin 
cercl nınn:ı sel irci kalır n harbin dcva
nundan mcsul clncaktır. l\'!üttefikler ka
clnr mcsul olncak ve neticelerine kntlan
mnsı icap edecektir. 
Eğer bilakis bitaraflnr Fiihrerin tekli

fine miizahcrct ederlerse Alınanya onla
ra anla m:ıya ermek imkiiııını temine ve 
bu m'1!tsatla kfıfi bir wnıaıı geçinııcğe 
1 Z!rdır .. 

Bu yeni manevranın ımnaffakıyeti de 
• r !telidir.. CcmlıerJa~ mn nniku ve B. 
On!adiyen·n bcy:ınntı hitnra( ıncmleket
lcrrc adeta kayı~sız olarak tasvip cdil
mi~tir. Hunlar, Fr:ınc:a ile İngilterenin 
kendilerine tahmil edilen harbi, harpten 
nefret ederek, fakat sarsılmaz bir azim 
iJe yaptıklarını biliJorlar.. Diğer taraf 

arzusunu Uliyatla ispat etsin ve fiili ga
rantiler versin .. 

11İngilterc ve Fransa şunu da biliyor
lar ki Nazi hiikümcti bu delilleri ve ga
r:mtileri vermcğc muktedir değildir.• 
BİTARAFLARIN İTi.MATSIZLIÔI 
UMUMİDİR .. 
Diğer taraftan bitaraflar, bilhassa İs

kandinav devletleri Nazi zimamdarları
na nasıl itimnt edebilirler ki bunlar az 
zaman evveline kadar lıfunisi oldukları
nı iddia ettikleri Baltık devletlerini Rus
ya karşısında kendi hallerine bırakmış
lar ve Finlandiyayı da Sovyetlerle baş 
başa terketmişlerdir. 

Bu devletler bilakis garp demokrasi
lerinin ve birleşik Amerika devletleri
nin kendileri için menfaat maksadı takip 
ctmiyen dostlar olduğunu, gösterdikleri 
s<.'mpati ve müzaheretin zamanla tcsiri
n i. göstereceğini bilirler. 

RUZVELTE KARŞI 
B. Ruzvelti B. Çemberlayn nezdinde 

müdahaleye sevk için yapılan Alman 
manevrası baz.ı Amerikan mahfellerince 
aHikasızlıkla, daha umumi olarak ta hay
ı et ve nefretle karşılanmıştır. Ruzveltin 
hnrbe mani olmak için yaptığı milken-er 
teşebbüslerden sonra Almanyanın bu tc-

Pari'>, 14 (A.A) - Bu sabahki gazc
t..- tef~irleri : 

Faris matbuatı hala Çernbcrlaynın 
nutundan bahsetmek ve bu nutkun müt
tefiklerle bitaraflardnn ziyade Almanlar 
nezdinde şayanı hayret bir tesir hasıl 
etmiş olduğunu, zira diplomatik harbin 
bir safhasını kat'i olarak kapamış bulun
ciugunu kaydetmektedir. 
MATİN gazetesi başlıi:rında şöyle di

yor: 
Şu beş satırlık cümle İngiliz başveki

l~nin nutkunu hülasa ediyor ve başve
kilin yalnız bir cümlesi bile kafi idi. Ha
ldat .şudur ki, geçmişteki tecrübemize 
göre bugünkü Alman hükümetine inan
mak bizim .için imkansızdır. 

JURNAL gazetesinin başlığında da şu 
kelimeleri okuyoruz : 
Çemberlaynın kat'i ve sarih ifadesi 

Alman matbuatının hiddet ve tehcvvü· 
rünü mucip olmuştur. 

ERE NOUVELLE gazetesinin başma
kalesine göre Çemberlayn Roma Sena-

hur Ruzveltin harekete geçmesi muhte
IT'el olmamakla beraber, bunu yapsa bi
le ancak Çemberlayn ve Daladiye tara
f •ndan tarif edilen esas şartlara müza
heret istikrunetinde yapabilir.. Yoksa 
Alman fütuhatını kabul şeklinde değil.. 

Hülilsa, Alman propaganda:;ı çıkma
za düşen ve kendisine yardıma en az 
mütemayil olanlardan bile istimdatta bu
lunan bir hükümetin şantaj hareketi 
mahiyetinde görülmektedir. 

cbbüsü bir muhakcmesizlik ve Ameri
kan düşüni.iş tarzı hakkında anlayışsız
lık gibi telakki edilmektedir .. Amerika
nın fikrince harbe devam veya sulh 
arasında ikisinden birini intihap etmek 
Almanyaya aittir. Yeter ki, müttefikle
rin kabul edebilecekleri sulh şartları 
teklif etsin .. 

Roma, 14 (Ö.R) - Gazetelerin Lon
dra muhabir leri İngilterenin Polonya ve 
Çekoslovakya Alırian ordusu tarafından 

de tahliye edilmedikç~ Al.manya ile hiç bir 
AMERİKANIN VAZİYETi 
Amerika ne Çeko~ovakyanın, ne 

tosu önünde söz söyliyen eski Romalı zordur. 
hakimler gibi konuşmuştur ve Senato ve PETİT PARISİEN gazetesinde Bour
eski Romalılar namına dahi hiç bir za- gues de tam bir tahlil yapmakta ve bü
man bu kadar kat'i ve bu kadar vazih tün dünya matbuatındaki akislere işaret 
bir ihtar ya:pılmış değildir. ettikten sonra bitaraflardan bahsederek 

POPULAIRE gazetesinde Leon Blum, şu satırları yazmaktadır : 
nutku tamamen tasvip ettiğini bildir- Avrupamızda kendilerini Alman taar-
mekte ve şöyle demektedir : ruzunun az veya çok tehdidi altında his-

İngiltere ve Fransa sağlam emniyet seden veyahut coğrafi vaziyetleri icabı 
garantileri istiyorlar. Şimdi Çemberlayn olarak Alman - Sovyet teşriki mesaisin
diyor ki : den korkan bitaraf mernlekotler nutuk-

Bu garanti Hitlerin söz veya imzasiy· ta barışın emellerine uygun tarHini bul
le olamaz. ~ira bütün dünya Hit:lcrin muşlardır. Buna mukabil Almanyada 
sözünün kıymeti olmadığını ve imzası- öyle görülüyor ki nutuk Alman ricali 
nın da bundan daha az değeri olduğunu tarafından barış, taarruzu imha eden 
bilmektedir. Bize söz değil, icraat li1zım- ve beklenmedik ani bir darbe olarak 
dır. hissedilmektedir. Alman gazeteleri kü-

OEUVRE gazetesi, nutkun Alman für ve tahkirle karışık makalelerine pek 
matbuatındaki akislerini kaydederek di- tabii olarak merhametsiz harp tehdidi
yor ki : ne geniş bir yer vermektedir. Bu tehev· 

BB. Daladiyc ve Çembcrlaynın nutuk- vür Alınan milleti ekseriyetinin isteme· 
lanna cevap olarak Berliner Borsen Ze- diği müthiş bir harbin mesuliyetini de· 
itung, Hitlerin Alman milletinin hudut- ruhte etmek lüzumu ile bitaraflar nra
suz itimadına mazhar olduğunu söyli- sında bir tavassut bulmak imkfınsızlığı 
yor. arasında sıkışmış kalmış olan Alman hü· 

Söylemek kolay, fakat inandırmak kümelinin derin ycsini göstermektedir. 

Berlinde, Hitlerle Nazi şefleri 
arasında müzakere devam ediyor 
Lond ra 14 ( ö .R) - 24 ıaattenberi Berlinde Hitlerle diğer tefler arasında 

ll).ÜZakereler birbirini takip ediyor. Alman propaganda reisi Oitrich radyoda 
Amerikanın bir aulh tavassutu imkanından bahsetmiıtl. Amerikan mahfilleri 
bu haberi tekzip etmiıtir. 

Bazı haberlere göre Hitler ıtmdilik daha ziyade vUaat vennlyerek çıkmu
dan kurtulmak için sulh taarruzuna nevmidane devam edecektir. 

Fakat lngiltere n Fran•• Hitlere bu harpten fütullatl& çakmak lniUniiıııi 


