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Günü sıeçmit nüıhalar ( 25) kuruıtur. 
1 T E L E F O N ı 2697 --------' 

ilin münderecatından gazetemiz meauliyet kabul etmez. Telli>... Matbaumda S.•J.sıw. 

Başveklllmlzln partideki beyanatı 

Londrada memnuniyetle karşılandı 
................................................................................................................................................................................. · 
Bu beyanat Türkiyenin sözüne güvenileceğine 

dair daima mevcut olan itimadı teyit etti 
·········••t••··································································································································································· 

M·oskovada neşredilen tebliğ 

Hariciye vekilimiz Reisicinnhurı.ımıızw 

vasfını 
arzularını 

Dostluğumuzun değişmez 
bahsindeki müşterek 

lngiliz ve Fransız Şark ordusu 
Komutanları Ankaraya geldıler 

Genel Kurmay ten1aslarına bügün saat onda Büyük Erkanı Harbiyede 
başlanacaktır. Görüşmeler 21 B!rinci Teşrıne kadar devant edecektir 

lloJıooa 18 ( A.A) - Renni 1Jada ilrameti SorJyetler Birliği ile mine rJeaile teşkil eylemiflir. vaalını ve iki hülriimetin mlha 
Jebliiı Türkiye Ciimhuri7eti miinaaebet- Samimi bir hava içinde derJam idame bahaindelıi müt}lerek a;rz.a-

latlei ~yaret için Sovyetler Bir· leri halılıında Türlı laüldimeti ve eden ba likir teatiai Sovyetler Bir. laJ'ın! bir kerre daha teyid eyle
Ji.- •elnıİf olan Türlıi7e harici- SorJyetler Birliği laiiliiimeti mü- liği ile Türkiye aTtmndalıi dost- miflir. 
~ oelıili B. Saraçoilunun Moıko- meailleri araaında derin likir tea- lalı münaaebetlainin deği,,,.~z. I _SONU 3 VNCt} ŞAHİF!J>ff -

Stokhofm konferansında 

ve 
bir 

iki hükümetin sulhu idame 
kerre daha teyid etmiştir 

Ge1ıeral Veygand Ankarayı ziyaretinde 

l:ONDRA iT ALYA~ SEFiRi Sov yellerle 
Dostluğumuz 

---·--tr---
lllbclaePelePin netice· 
lennletnlf olmamadan ,,.,,,ee...,. olnayaaılıtıl' 

. -· k l F. l d. c·· h .. Mussolininin bir -mesa-uç ra ve en an ıya um urreısı .. hA ·ı b 1 · ? 
dün .. .. l . b I l d Jınımı amı u onuyor. -*ŞEVDT BiLGiN ~oruşme erıne aş a mış ar ır Londra, 18 (Ö.R) - Röyter bildiri- Roma, 18 (Ö.R) - Stefani ~jansı 

Hariciye Vekilimizir. Mo.kovadan ay· ----·----------------- yor: Roma radyosunun spikeri, İtalya- Röyterin Roma radyosuna atfen neşret-
nlacaiı gGne kadar, Sovyetler Hariciye Stokholm 16 ( ö.R) - Norveç ve yük halk tezahüratından bahsederken bakılırsa Finlandiya son talebe muvafa· nın yeni Londra büyük elçisi Bastaninin tiği bir haberi tekzip ediyor. 
Komiseri ile çok samimi bir hava içinde Danimarka Kralları ile Finlandiya Cüm- diyor ki: Milli bayraklarla Sindika bay· kate amadedir. Fakat bir kompromi bu- Balkanlarda İtalyan dileklerine ait ol- Bu haberde İtal~anın Londra büyük 
~Ptıiı 1rörütmeler, her ne kadar İste- hurreisi bugün toplanması mukarrer olan rakları yanyana dalgalanacaktır. Böy- lunması ümit edilmektedir. ınak üzere Mussolininin bir mesajım elcisi Bastaninin Balkanlardaki :vaziyeti 
nen ve beklenen M"tİceyİ venn~m~ ise şimal devlet reisileri konferansına iştirak lece bitarafların sulh ve tesanüd etrafın- Vaşing~on 16 (AA) - B. Ruzvelte ~l bulunduğunu .söylemiştir. Elçinin daha uygun bir şekilde tesviye için mü· 
de, bu mu-kereler drafmdaki akislerin etmek üzere buraya gelmişlerdir. Oç daki "imal birliği bir kerre daha isbat B. K.alenın~en cevap gelmesi üzerine ~ngiliz hükümcti erkanı ile temasında zakcrelere ba,"?lac;hğını haber vermekte 
senitliii, ona atfedilen derin manayı ve memleketin devlet reisleri büyük mera- edilmiş olacaktır. kendı mesaıını neşretmiştir. B. Ruzvelt Italynnın noktai nazarından kendilerini idi.. 
büyük ehemmiyeti göstermekten hali de- simle karşılanmışlardır. istikbal törenin- Bern t 6 (AA) - Havas bildiriyor: mesajında Amerikanın müstakil bir dev· haberdar etmesi muhtemeldir. Yine ay- Stefani, hiç bir İtalyan radyosunda 
fildir. Jngiltere ve Fransaya karşı teab- de Kral, Veliahd, Hanedan azaları, hü- Verilen malumata göre Sovyetler birliği let .11.f~til~ ~inlandiyaya karııı olan sem- ni spikere göre elçi Balkanlarda ve Tu- böyle bir haber neşredilmediğini teblıg 
hüdlerimizle Sovyet Rusyaya kar,ı dost· kümet erkanı, mebuslar, yüksek rütbeli Finlandiyadan bir yardım paktile Han- patı~ını bıldırmişti. Gelen cevabın mem· na havzasında daha iyi bir müvazene te- etmektedir. 
luiumuzu telif hususundaki gayretle- zabitler, Kor diplomatik hazır bulun- go askeri üssünü. hudutta bazı tashihler nunıyet bahşolduğu anlaşılmaktadır. Fa· mini maksadiyle Düçe tarafından takip Londra 18 (Ö.R) - Yeni italyan se
rimiz umumiyetle takdir edilmi$tir. Mos- muşlardır. yapılmasını ve Finlandiya körfezindeki kat Finlandiya ile Sovyetler birliği ara- edilen m~tları İngiliz hilkümetine ib- fıri Bast~nini bugün krala itimatname· 
lro98 müzakereleri beynelmilel münase- Gazeteler baş makalelerinde Stok- dört adayı istemektedir. Bu malumata - SONU 4 VNCO SAHİFEDE - lağ edecektir. - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -
!.etlerin en karanlık bir noldumı t~ holm konferansının programını ve gaye
eden teahhüdlere sadakat bahsinde te- lerini tahlil ediyorlar. Hükümetin fikir
likkilerimizin deiifmezliiini. sözüne ve lerini neşreden Sosyal Demokraten ga
--- sadıık, doetl.acı.n.da ..,ef-.. zeteşj, Kral sarayı önünde. yapılacak hü-hir TİİllÜyenin asil eelaraiai hiitia .,.... _______ .....;...., ___ _ 

IMhiiYle 111e7clUa koyma..tm. 

A wupa ufuklarmda binbir tehlike clo
laeıiluın mevkiimis ne olmalıdD' 7 

M.al riealimiz bu nazik mevzua te
mas eden heyanatlarmda, sırası geldikçe 
..myetimizi açıkça izah etmitlerdir. Bu 
laasasta hiç bir tüphe ve tereddüt noktası 
hırakılmamaşhr. Biz barbm mesuliyet ta
tlCLiunız bölgelere sirayet etnHmıesini 
istem. T emennileriınizi ve gayretlerimizi 
'bu gaye etrafında teksif etmiş bulmıu
Yonu. 

Garp Demokruilerile mubteljf saba· 
lardaki itbirliiimiz, bir emniyet ve mu· 
"Vllzene unsunı olarak hayati menfaatle
rinıizin icaplanna uygun olduğundan bu 
mevzu üzerindeki hassasiyetimiz artık 
hir milli emniyet davası şeklini almışbr. 
Doiruluğuna, isabetine inandığımız bu 
Yolda israrla yÜrÜmemizin sebebi budur. 

Von Papen 
Ansızın 
hareket 

Berline 
etmistir 

Sarbruktan bir çıkış •• 
Almanlar ve Fransızlar arasında 
oldukça şiddetli bir muharebe oldu 
A iman taa.rrozn 
Fransız ilk müdafaa hattı önünde 

tevkif edilmiştir. Almanlar dün 
yeniden taarruzda bulunmadılar 

Genç Türkiye cümburiyeti. devamlı 
bir sulhun istikranm, milletleri harp ve 
taarruz korkusu içinde bihuzur eden zor
balıklara nihayet verilmesini beynelmilel, 
h'IÜnasebetlere hak ve adalet mc'-kUresi
ııin hakim olma'lını, andan arzu eder. Bu 
arzu siyasetimizin mi!li ve insani ohm le· 
aahüratında daima kendini göste~tir. 
Biz hiç bir m 0 mlcl<etin hayati menfaat· 
leri aleyhinde bulunmu, de~z. Nasıl k · 
7Urdumuzun emniyetine teaUUk eden hu-
8'13atta Türk milletinin hakim ve hüküm
l'aıı nüfuzundan batka bir nüfuz ve tesir 
taıun..,.oruz. 

Paris 18 (ö.R) - Fransız tebliii: ileri hareketi kuvvetli topçu ateei yardı
Gece iki taraftan temas unsurlannm mı altında yapılm:ış iscde dütrnLnın h!l· 

fuliye!i kaydedilmiştir. Tuzak kuntlmuş reki.tına ne tayyareler r.e de taraklar İ$
baskınlar yap~u. Düçmsmn ıerisinde link etmenıqtir. Taarruzu yap1ı111 yedi 
yollarda ve ,imendüferlerde çok mikter- fırka bütün kuvvetlerini kulJapmamİt· 

Isumbul 18 (Hususi) - Alın .. nyamn da nakliyat yapılmaktada. lardır. Düşman taamızu FramlS muka-
Ankara büyük elçisi Fon Papen bu sa· Paria 18 ( ö.R )- Ha98S ajanu, Garp vemet hattı önünde derhal dardanl-
bah Ankaradan şehrimize geldi ve ak- cep.besindeki harekat baklanda 'ataiıda- muttut. 

a._ • .• • • • şam ekspresle Berline hareket etti. Al- ki mialamah ..Wor: . Gündüz han çok hDa idi. Bardaktan 
~ova müzakerelennde ~nı ~., !8!,· man sefarethanesinde elç~in 'bu Ani 1e- Mo.ıelin ve Sann ...-bada .Yaanlaıı iki botaıureuma Yalan Yaimura raimei'l 
ld ya nnnak huwaandalri miitküldat yahati hakkında ademi maldmat beyan bQik taammm na.ahinti. bunların bü- faaliyet dnamlı ve ,iddetli olı ıtar. 

-...leketin ananevi bir dostlaia • - edilmektedir. Y~ i'on Papeııiıı Ber- yük bir ..k.t bareketi olma:raP •dece " , muhtelif noktalarda el -
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. ~Musanın Hayatı ŞEHiR HABERLERİ 
Sov yetlerle 
Dostluğumuz 

' --~--&·---
iı.ı. .............................. a.~=ı:ıcımıı: ..... .. 

Jeoloji Muntazam Bir kadın 
müzaherelerfn netice. 
ıenmemiş oımaşından 
miitıeeııir ımıy aııı.,. PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sefer yapan vapurların 
~*şEVKET BILG - 73- Heyeti yarın taşıyacağı eşyalar ... Gayri me~ru çocu. 

ğunu boğdu Bel'um: ''Güzel kad1nlarımızı sa
bahleyin Beni lsrail askerleri 

aras1na salalım,, dedi 

Ankaraya dönüyor Gümrük ve inhisarlar vekaletinden 
Dikili ve Bergama mıntakalarında je- gümrüğe "§ağıdaki tamim gelmiştir: 

olojik tetkiklerde bulunan heyet dün 1 - Muayyen bir tarifeye &öre mun• 
tetkiklerini ikmal etmiş ve şehrimize lazam sefer yapan vapurla • Radosa uğ
dönmüştür. Heyete riyaset eden maden rıyanlar da dahil - nakledilen dahili ti
tetkik enstitil!ıü müdürü profesör Sala- caret eşyası için beyanname aranılma
mon Kalvi ve arkadaşları tetkiklerini yıp manifestolarla iktifa olunur. 
gösteren raporu İzınirde hazırlıyacak- Mahreç gümrükleri, manifestoları al
lardır. Heyet yarın sabah Ankaraya ha- tını iki çi.zgi .ile k?patır ve. tasdik eder, 

Kernalpaşanın Ulucak kByünde bir 
lı5.dise olrnuştur. •H" adında genç bir 
kızın bir şahısla gayri m~ru münase
bette bulunarak hamile kaldığı ve do
ğurduğ u çocuğunu boğmak suretiyle 
öldürdüğü anlaşılnuşbr. Genç kız tevkif 
edilmiştir .. Hakkında tahkikata başlan
nuştır. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
yanan münasebetten üzerinde hiç bir te
sİr yapmamıştı.r ve yapmıyacaktır. 

Neşredilen re•mİ tebliğ dostluk müna
sebetlerimizin değişmez vasfını, iki bü .. 
kümetin sullıu idame bahsindeki müıte
rek arzularını bir kerre dalıa teyid et
miştir. Ber um, hayvanın bu hareketinden 

kendisine bir ihtar gördü. Duadan vaz 
geçti ve geri döndü 

Kar,..ına bir adam çıktı: 
- Ya Bel'um dedi, neden geri dön

diin? 
- Merkebim yürümedi. Bu iııte bir 

ioabebizlik ve :ıer gördüm, vazgeçtim. 
- Sen budala mı oldun Bel' um .. Hiç 

inatçı hir merkebin hareketinden mB.na 
c;akarılır mı? Sen dua et.. Bu asker bu
n.dan çelcils.in, ondan sonra bu halkı aen 
Tanrıya davet edenin. Onlar senin dua
nın kabul eclildjiini ve kendilerini tehdit 

1
eden tehlikeden senin Tannn vasıtasile 
kurtulduklannı böylece görecek olurlar
sa sana daha çabık inanırlar. Tann sana 
peygamberJik verjr. Sen burada bunla
rın içinde hükümdar gibi yaşarsın, hem 
kann senden ayrılmaz, hem bütün bu 
halk sana tibi olur. Amma şimdi böyle 
geri dönecek olursan bunların hepsinden 
mahrum le.alacağın ııibi muhakkak hü
kümdar bdlci aeni berdar eder, öldürür. 

Efsane tarihinin kaydına göre bu söz
leri Bel'uma insan kıyafetine girmi, olan 
Cf"yt&ıu .Öy(emif, 

Bel' um tekrar merkebine binerek dağ 
yolunu tutuyor. Merkep yine yürümeyin
ce Ber um inerek yayan gidiyor, dağı çı· 
kıyor Ye ... Dua ediyor. 

O dua ederken Beni l.rail halkı :ıeh
ria ourlarma lıücum ediyorlardı. itte bu 
eırada lıepoinin aruma bir bozgunluk 
"dilttü. Birden, hücumu ve cengi terkede
rek geri döndüler. Yuşii bu lıali görün
ce lıayrete düıtü. 

Hiç sebepeiz halkın böyle vurutmalı:
tao. feı-ağati ve cenkten yüz: çevirmesi 
glll'İbine gitti. 

Derhal ııecdeye kapandı. Tanrıya yal
vardı. 

- Bwıuıı hikmetini oen bilinin .. Dedi. 
Sen bize rehberlik ettin ve biz buraya 
mıeak senin emrin ve iradenle geldik. 
Şimdi bu halk böyle geri dönüyor. Bu 
ne iştid .. 

Tann: 
- Ya Yuşi. ... Dedi. O kavmin içinde 

bir icİIİ Yar ki bize inanmıttı ve biz ona 
ismiizamı vermittik. O bu isim ile bana 
dua etti ve ben de duasını kabul eyle· 
dim. 

Bunun üzerine Yut&.~ 
- Ya.. ilahi.. Dedi. Ben senden di

lerim ki o kuluna verdiğin iamliz.amı ge
ri aLum .. Ta ki o, bir kere daha bunun 
gibi dua etmiye. 

Tanrı da. Kuranda mezk.Ur olduğuna 
göre ~ cevabı ve teminatı verdi: 

- Hacetini kabul eyledim. lsmii.za
mı. hidayeti, imanı ve clibasi takva> yı 
onun üzerinden aldım. 

Bel"um duadan döndüğü zaman halk 
ve hükümdar, Beni lsrailin kaçıştıl<lanna 
şahit oldular, çok sevindileT, 

Yaş.il. İse, Bel'umun artık: bir daha du
asının kabul edilmiyeceğini öğrenince ka~ 
çı~an Beni lsrailin yanına koştu. Onlan 
~eri dönmer.ıeğe ikna etti. 

Ve tekrar şehir surlarına hücuma geç~ 
tiler. 

Bel' um baktı ki Yuşanın a•keri tekrar 
fehre musallat olmuştur. Bel'um dua etti. 
Falcat artık dua .. makbul olmadı. 

Bunun üzerine de Belkoya: 
- Tann, dedi, benim duamı kabul 

etmiyor. Ben de artık dua etmem. Fa· 
kat öyle bir hile ederim ki bu a•kor bu 
,ehir önünde duramayıp gitsin. 

Belko: 
- Nasıl hile edecek.in? 
Dedi. Bel'um bir müddet tefekkürden 

ıonra: 

- Bizim şehrimizde. dedi, kadınları
mız erkdderden çoktur. Hem hepsi de 
güzel mah!Uklardır. Beni loraü tayfası 
ise avratlara çok düşkün olurlar. Şehir
deki kadınlan oabahleyin surların hari
cine, Beni lsrailin arasına sevkedelim. 
Hiç bir asker yoktur ki harp esnaaında 
zina etsin de muzaffer olsun. Onlar bu 
kadınlara dUııecel<ler. Bu yüzden kuvvet
leri ke!!lilecek. Tannnın da gazabı ÜZeT· 

lerine 2elecek. Baslarına bela vaiacak .. 

Hem kırılacaklar .. Hem günaha girecek- ket ed ktir mevrıd gumruklerı de manifestoların bu 
ler ve hem de bizi terkedip gidecekler. re He t ece. . Dikili takas d daha suretle mahrPç gümrüğünce tasdikli ol-

Hükümdar, Bel'um ne derse yapıyor· b' Y(!dJ.'.'ısı, 1z l l mınd ın a .. masına dikkat eder, değilse sebeplerini 
du. Bu tedbirini de muvafık buldu. kı~ mi;ı =ğ 1 ze f"a{ erb evamınml mum- araştırır ve görülm~ür sözü ile altı ü-
Kadınlara görecelderi vazifeler anla- :un ° u unu, • at u s?rsıntı arın te- gili memur tarafından imza edilir. 

tıld sır yapamıyacagı kanaatınde bulundu- 2 Gayri muntaz f 
ı.. • .. 1 m;o+;. - am se er yapan va- a· "d iki' b k 

Bunlar güzel libaslara büründüler. gunu soy e-..,.~· purlarla ve vapurlardan ba,ka gemiler il' Di:USeVI en UÇU 
Güzel kokular süründüler.. -- ile naklolunacak dahili ticaret eşyası metre kamaş istediler 
Ve ... bir cilve, işve da1tası halinde sur Atatürfı ue moderıa hakkında tatbik edilmekte olan usfıl Kuzuoğlu çarşısında kazmircilik eden 

k.apıs~.d~dülçıkarak Beni rail halkı üze- Tilrlıiyenin yeni ma~!u~~ gibi gemı'lerle nakledilecek Salamon oğlu Avram Sabah zabıtaya 
rıne yuru .. er. çehresi müracaat ederek .sabahleyin diikk&nını 

Aylardan beri kadınlarından uzak .. olan ihracat takas veya lisansa tabi mah- ~çtığı zaman bir tehdit mektubu buldu-
cenkeden Beni İsrail askerleri, kendile- Tanınmış İngiliz muharrirlerinden sQJ ve mamuller için gümrüklere ibraz ğunu iddia etı:n.İf1lr. Mektup okwımUf 

-*--Tehdit mektubu 

Sovyet dostlarımız teahbütleriııııi· 
ze ve politikamızın ana hatlarına bqlı 
kalmak he80nmdaki lıusasiyetimizi el
bette takdir etmi,1-dir. 

Türkiyenin dostluğu kolay kolay feda 
edilemİyecek kadar kıymetli olan dost· 
luldardandır. lloVYet dootlarmuzm bomu 
diğer devletlerde.. daha iyi bildilderioıe 
eminiz. Ve _.. karım ki Moıkondıı 
neticelenemiyen miizak.-elaiıt triinlln W· 
rinde Ankanda netXelenmeei pelc ımlı
temeldir. 

rine dogr· u gelen bir •Kadınlar taifesi• Gerard Tongas tarafından •Atatürk ve olunacak iki nüsha beyannameden biri •~ b •• l. •• '--~'-· 'ki 
d T .. ki . . hr . dlı m h gu" .. ... 1 k 1 diğ . ve me .. ,u u yazan .,....... '"""""'ıne ı F•·- ve'--'''- .. ·.--•_..,., .. _ _, .. __ _ 

ni görünce ellerindeki silahları birer ta- mo ern ur yenın yem çe esı• a a reç mrugunce a ı onu up en buçuk metre kumaş verilmesini istemi.- k - ....,... ,.., ....,....."" .._ 

f b akı k llar açtıl bir eser ne'Şl'edilrniştir. Eser, yeni Tür- mevrid gümrüğüne teslim edilmek üze- tir. Mektupta bir tabanca r-mi ve imza ovada netredilen - -ı teblili 
ıa a ır P 0 mı ar. k' · tar'hi · t h J · d d re kaptana verilir. Mevrid gümrüğü bu ~ memnuniyetle luın·'--·-lardr. 
Bır, •n ı'eın' de bu"tü'n çadırlar bu kadın- ıye.yı ı ve sıyas cep e erın en e. b yerinde '•--n Lu"pen• ı--J•-esı' yazılı· ....._ 

" ' k k d k k 1 eyannamenin numara ve tarihi ile aid ""'"" ""' "·" U-·-M.etle T',..·'y--'- bil'' •--"'--
) 1 d ıd H kes . fil" t tet ı e ere o uyucu arına yep yenı d ··--• ...., """' ......_. 
ara 0 u. er cengı an unu - b' aı · T" k d"' h be olduğu gümrüğün adını ve ihtiva ettiği ır. lngiltere ve Fw dJiw taafta 
muş, bütün karargahı hayvan1 bir ihti- ır ekm, yem •ur 1 unya~ın'. a. r eşyanın cins ve miktarını bir deftere Yapılan talıkilcaUa tehdit mektubu- So~et R., •• ____ ,,• Lt.. k"- - "- , 

h t k t G .. verme ·te ve alakadar arı Turkıye uze- nun, evve'-· m" .. 4 k.iye __ ... ,_ l'- m"- ku:,:_.,, ı.;,.':.....~~. olacaiıa - bnuli..,..nm.-~•. ras ve şe ve asırgası sarmış ı.. un- . i! bb d kt d' luı}•dettikten sonra bu A=anın oraya çı- = _,_ """"" ~a ~ , ,.,... .,_, 

1 .. 1 b" l t' Ş h. h llu rın e tete ua avet etme e ır. ....,, kabilinde be bir rıt l ,..., 
~ ı;e~~ oy t~ ge~:... c .ır. ı::,k Eser Londı..ıda Luzac müessesesi ta- karıldığını tasdiken beyannameyi mü- y;ız pa >von ya .. -ran bedil-nlttw. 
li 

nıl d T' ki~~:'e len. uşmledısınıl - rafından tabedilm~ir. Fiati üç şilindir .. hürliyerek: ve imzalıyarak mahreç güm- s~~~ildiği ,onlu Becepı ""'tan~~ Bcam içiadir lıi Wr l'aırllU ensıı• 
yor ar ı. " uzer enne sa ra ar ve * rU~üne iade edecektir. go an ap mıf~. vuU ·~,. Türle ~ •• Tld. clotdıt-

hepsini kılınçtan geçireler.. - - Mevrid gümrükleri bu beyannameleri aranmaktaıhr. iuııdaa ...,,,......_ çak y..W. .-. 
Yuşa ~e Kıllip ne kadar uğraştılarsa rorbaJI eflli geciktirmek.izin nıahrecine iade etmeye -*- tu cümleleri kullıınnıı,hr: 

da Beni Israilin bu salgın halindeki ipti- hayuan sergi.sL.. mecbur oldukları gibi mahreç gümrük- KAZA KURŞUMU « Geçen harpte Türkiye dü,manla bir-
ıasının_ önüne geçemediler. Torbalıda açılan ehil hayvan sergisi !eri de bir ay için~e iade edilmemiş be- Karaburunun Kapı köyünden 11 yaş- likti, bugiln ise &'arı> devletlerinin dostu 
Yuşa teJc:ar Tanrıya yalvardı. kapanmıştır. Alakadarlara mükafatları yanname _bulundugu takdırde bunları larında Ha.san oğlu Salahettin, Abufaun ııayJabilir. TJlrlıiyeain diitmanWı çok 
Tanrı, silfiln bırakıp kadına sanlan bu tevzi edilmiştir. araştırmaga ve lJll8 sayılı . kaçakçılık Aşağı nı.ahalleWıden Nuri ad•.oda hr müthif l>İrşey ol..,.orı bu- "'" tecrübe-

insanların üzerine t!un illetini gönder- kanununun 1 inci ma.dclesının cB• fık- hs kaza tab k il J !erle u.,en~ik. Fa'·-• T' .... ·'-enln dost--- 1 vfik uk . 1 .şa ı en anca urşunu ı e so u" " ,.... ~~7 

eli.. rasına e an m tezı muame eye za- k 1 dan al t Tahk. 'kat ı1 luğu dÜşmanlığından da daha kuvvetli &"Effl. KDE manında tevessül etmeg· e ve bir taraf. 0 ktaun yar amı.ş ır. ı yap -
O gece çadırında kadınla yatan saba- ., ma dır oluyor. Çünkü buıtiinün Tiirlıh'esi am-

ba sağ çıkmamağa başladı.. Fakat bu su- Sağlılı durunuı tan da merkeze malOmat verıneğe rnec- . -*- lan:a .ı;..,. Otta eai lıeiilaımLln kurtul-

retle de Beni İsrail ordusunun kuvveti gauet ~~sau.a-,, bu;ıurM•ı.~ --<<-..t•l..ıerf, ·-·'-·rıda bil- Sı" 1 a" h a· it 1 na a 11 nan mQJ Ye JllOlfern loir menıW<et olmuttur. 
azalıyordu. Ve bu gidişle bütün kavim " ..... H••r ~-~ 1'=ll~ ,..,... Kemal Atatürk mwtesna olmak üzen:, 
taundan kınlacaktı. Yapılan tetkiklerde :ron aylarda İz.mir- dirilen her iki şekildeki muamelenin ifa- bu şayanı hayret inkılabı başannak İşİn· 

G"·'·- de sağlık durumunun gaye! mUsait ol- sı sırasında baytari •ıhhat f"hadetname- Askeri müteahhitlerin de en bu-yük bı'zmetı• .abket-=• 011111 
v.u=i önünde ölüm tehlike ve tehdi- · · .. tllb' il ~ ·~ 

dini gördükleri halde kadınlara saldır- duğu ve saı1 hastalıltlarm muhitimizde sını ve orman rusumuna t eşya e uka el 1 • b klund adam 4met fAöııi.i'dilr ... • 
hiç bir tesir yapamadığı. aniaşılıruştır. inhisar madd~lerine aiıl. v~ik:tlan .da m v e erı a a •EVKET BİLGfJlf 

maktan usanmıyorlar, çekinmiyorlardı.. Görülen bazı münferit tifo vak'aları ara§tırıp tetkik ederler ve gorduklerıne Ankara (Hususi) - Silah altına da· 'f' 
Musanın kardeşi Harunun oğulların- önünde icap eden tedbirler alınınışbr. dair beyanname veya manifesto üzerine vet edilen .. kert müteahhitlerin ınukıı- ~-tı-

dan Fenhas adında bir yiğit vardı. Güç- Belediyece de mevsim dolayısiyle sağ- şerh verırler. . .. .. . veleleri hakkında Milli MUdafaa vele$.- B h f t 
lii kuvvetli bir adamdı. Her kes ondan Jık teftişleri sıklaştırılmış ve tedbirler 4 - Bu ~at hukumlerı, ~armara Jeti başvekfilet vasıtasiyle Devlet ŞOra- u a a 
çekinirdi .. Fenhas Yuşlinın tesiri ve ay- alınmıştır. havzası dahilinde yapılacak dahili ticaret sından miiJ:aHla istemişti. Silfilı altına 
ni zamanda bu kavmin bu şuursuz ip- -- eşyası nakliyatına da şamil olup 1. 1O.939 davet edilen askeri müteahhitlerin silMı 
nıasını görünce hemen yerinden fırla- cu·. ,..HURi. YET tarihinden itibaren tatbikine başlanacak- altı emriyle karşılaşacaklannı daha ev-
dı. .. Beni İsraildcn birinin çadırına gir- .... tır. vel tayin ve takdir etmeleri ve taahhiit-
di .. Bir eliyle burada bulduğu kadırun Bayramı hazırlılıları -*- )erini vekil marifetiyle dahi yapmaları 
saçlarından yakaladı .. Diğer eliyle ka- Cüınburiyet bayramı münasebetiyle KAÇAK KÖlftJR iuıkılnını görememeleri üzerine bu fuıl 
dının yanındaki erkeği ğırtlağmdan kav- manşetler ve afişler hazırlanmaktadır.. +_ , silah altına davet blidisesinin mukavele-
radı .. Her ikisini de sürüldiye süriikliyc Bu manşetler üzerinde bilhassa on al- u.mir belediy":'İniı! 32~ ~um.arasında \erini fesih için mücbir ""bep t"'lkH ede-
balkın ortasına getirdi ve orada hançeri t C"mh · t b .. kayıtlı Osman og\u lbrahimın kamyonu cegı·· iddiaslyle askeri birlik va müesse-

ıncı u urıye ayramını gosteren · · · d ki k" .. 1 · k k l ak ~ 
ile onları boğazladıktan sonra haykırdı : '16• sayısı büyük harflerle yazılacakbr. ıçerısın e o~ur er":' . aça 0 ar selerine ınüracaatlerl vckfileti böyle bir 

- Tanrının hakkı için bundan böyle C"mh · t b da hr' uh Bayındırdan İz.mire getirilmekte olduğu teşebbüse sevketmiflir Meseleyi evve-
hangi çadırda kadın bulursam hem ka- lifu 

1
:r''(ed abyrlkarnınh t' işe· tın afınn' dte- mahalli belediyesince görülerek yaka- la ŞOra Uçun" cU dairesl tetkik _._,. ve 

dın yer erın e a a ıp en ar an ı t s ı dli ·1m· t' ~~ • ..., 
ı hem yanındaki erkeği bunlar gibi nutuklar söylenecek ve konferanslar ve- annuş ır. uç u a yeye verı ış ır. hazırladığı mazbata ŞOra umumi heye-

boğaı.larım.. rilecektir. -*- tinde ittifakla muslp görülmüştür. 
Fenhasın bu tehdidi taundan daha te- Parti İz.mir vilayet idare heyeti bay- BERGAMADA ZELZELE Umumi heyetin mazbatasını ehemmi-

sirli oldu. ram hazırlıklarını ikmal etmiştir. ' Gece vakti Bergama kazası dahilinde ye~!n" binaen aynen bildiriyorum : 
Bilhassa kadı.nlar can kaygısına düş- -*- UçüncU daire mazbatasında silah al-

tüler ve Beni lsraili terkederek şehre M •• . bir yer sarsıntısı olmuştur. Hasar yok- tına davet edilen askeri müteahhitlerden 
kaçtılar. usa ad esı z tur.. mukavelelerini feshe kıyam edenler hak-

y ıı.şa, Beni İsra ili tekrar topladı. -*- kında yapılacak muameleye dair bir ka-
0 gün cuma idi. sabahtan hücuma Mektep açmışlardı, BİR KADIN rar ittihazı milll müdafaa vekaletinden 

geçtiler. Hücum esnasında miltbiş bir yakalandılar Kocasını ihbar etti talep ed.il.di~i ve gereğinin tetkikinde si-
zelzele oldu. Bu zelzeleden şehrin sur- Birinci Asmalı mescit sokağında 14 lJlh altı emrıyle sarstlacaklarını daha ev-
ları yılaldı. Bu .suretle. Beni İsrail ko- sayılı evde oturan Salamon oğlu Danyel Genç bir kadın zabıiaya müracaatle vekl.eu tayin ve takdir etın.eleri ve taah-
layca şehre gırdiler. Hükümdarı ve Be- ve kızı Perlanın müsaade almaksızın Hacı Ali caddesinde ikamet ettiğin! ve hütlerini vekil marifetiyle dahi yapma
lumu öldürdüler .. Şehir içinde de bir evinde bir çocuk yuvası tesis ederek kocasının adını verdiği başka bir kadın lan irnkAru bulunmıyan ınüteahhitler 
harp başladı. V akıt. ak.şama yaklaşmıştı.. küçük yaştaki çocuklara menfaat ınuka- ile gayri meşru münasebetler tesis ey- için anı silah altına davet JıMbesinin 
Guneş batınca Beıu İsrail halkı ellerin- bilinde Türkçe ve İbranice dersler okut- lediğini bildirmiştir. İki suçlu yakalan- her ne kadar esbabı mücbir~'llen addi 

Yapılacak olan 
lik maçları 

22. IQ. 939 - gliııii Aiunalt
dında yapılacak olan 4 eü hafta bölge 
lik maçlarının ı.Alteoı >'e yan h&keırıleri 
ile saatleri: 

B. Takjmlan: DenıirıpoT - Doionopor 
saat 1 1 de, hlkem Ü8tD11n Öztalan, Ab
bas. 

AteJll)or ik.ind ıUı.ım ik; defa lil< 
maçlarına iştirak etmediğinden b'5lgece 
likJ.,,.d.,.. ihraç edilmi,tir. Bu talı:ıırda 
karşıla eak ola11 tal<ımlar maçı bUknıen 
kazanırlar. 

A T ıılcıwlazı; Dr:mirspor - Doğanspor 
saat 13 de, hakem Mustafa Bayra. Yan 
hakemler: Osman Erenırin, Alaettin. 

A. Ta'kunlan' Ateşopor - Alta:r saal 
15 de, hakem Esat Merter, F<mık lCan
taroil;lu, Alaettin. 

--~-

Dikili 
den siliihlannı bır;ıkacaklar ve ertesi tukları anlaşılmışbr. Suçlular çocuklara mıştır. 1"zıın geleceği düşünülebise de bu gibi 
gün cumartesi oluşundan Tevrat şeriati alfabe okuttukları sırada cürmü meşhut -*- müteahhitlerle akdedilmiş bulunan mu- FelfifıetzedelePine 
mucibince harbetmiyeceklerdi. Halbuki halinde yakalanmışlardır. MVESSİF BİR KAZA kavelenamelerin mahiyet ve mevzuları 
~birde daha dü.~man vardı ve bu düş- -*- Dün Kültürpar' k . . d oto bil itibariyle ayrı ayrı hususiyetler arzede- UİIÔlJellerindzin 

· · k b t ildetl ah ıçınd~ __. masfoal ve cegın·· eve bunlar hakkında fesih talebi- • .-J·-•arı... man erteSı gİJnÜ mU a il hücuma geçe- v-.. ·iu-- b•- ha L t mO 0S S ~Y• t g ,.... __ ...... 
bilirdi .. Yuşıi bunu düşünerek secdeye -"'f _,_ • ..,. u- reHe · t' l e;e m.. ~ b~ır k im e- nin vukuu zamanında taahhüdün alnuş Memn, 18 (A.A) _Dikili ve Berga-
kapandı ve Cenabı Hakka tazarruda bu- Zabıta elim bir müracaatle karşılaş- ~:. ı yo un a mues•ı ır aza o uş- o~uğu ~ ve vaziyete göre, muhase- ına felil:etzedelerl için valiniıı hlmaye-
lundu .. Din tarihlerinin kaydına göre, mış~ır. Ikiçeşmeliğe bağlı. Morahane ca~- Şifa . ahib' B Sül F beı umumıye k:anununwı 136 ıncı mad- mdeki Xlzılay Mersin merkezinden 
güneş 0 gün iki saat ge.ç batb ve bu iki desinde satıcılık eden h.ır. şahsın, sekiz n't Eczaeczanb esı 5 b"yük~. · ,... 11"!..mkim~ e- desine tevfikan her biri için ayrı ayn miitpşek:kil ı..-'-·on L. "~-·-·- ilk -. 

d b kızc - -'"ı.ı.•-· al ak cı aşının. u o,.~ı ya- t·'-1 " da-·eyan olunduğu halde h 0 di- ~' ~ _. saat içinde de Beni Israil kuvvetlerı' yaşın a ır .. agı.zı .u."""""". • na ar ba N t b .ı.___ t 5 30 eALILL ~= " tirdikleri yardım 800 liradır. Bu pıı.nı hastalık aşıladı- bildirilmiştir ger Y eıa eczacı aşı ~ .. saa · · tetldk · b .. "talli 
şehrin i.!,gal ve istilasını tamamladılar. . gı . · raddelerinde kendi hususi otomobilleri senındi üınk"ve labıcail ına •. gihoretlmuiındi.a derhal gönderilmiştir. Yardun ardı ke-

Yine Tevrat ııeriah 'b' d" Zabıta derhal tahkıkata başlamış ve il h f'f b' . 1 . ti kta ser m un o ecegı c e eş - sı'lmeden ~--- emıe'-•--''-. 
mucı ınce uş- I t tulm t e ve a ı ır seyır e gezın yapma d ··-' mahi tt.c b' .. taı•~ """~ .....,...... mandan alınan ganı'met l h d suç u u uş ur. ik 1 . . d . en Ulllllllll ye il' mu ... ~r- E . 18 (H l) D" ma ı aram ır. en yo un vıraıın a fuıi olarak karşısı- din kanwıen imkan v aha! g"rül _ rzıncan, usus - un gece 

islim dininde ise böyle değildir. Kur"an ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• na çıkan ve çok süratli gı·den Kültür e em 
0 

me belediyede valinin riyasetinde bir içti-
h 1 • • G l l G d [ • . . . ' · diği yazılı bulunmuş ve bu karar istinat 

arpte a ınan ganımeti müslümanlara he- : e en er, i en er: parkta motosikletle façı '!?"de numara ettiği mucip sebebe binaen ittifakla mu- komaınıy::'l:~!yU::-=!;~. içhı bir 
lal etmiştir. O zamanda ve Tevrat ahki- •••••• ••• • ._ ••• ••• •••••••••••••• ••,., ••••• yapan bay Cevdet ıdaresinde ve Hasa· . örüln:ıüştür C"~ 
rnına tevfikan düşmandan alınan ıı:ana- Aydın mebusu B. Şakir Şener ve An- nın da rakip olduğu Kültürpark 104 sa- sıp g _· -*-- Ayancık, 18 (Hususi) - Parti ve Kı-
im bir meydana cem olanur ve yak:ılıTdı. kara sıtma mücadele reisi Dr. Asım An- yılı motosiklet otomobil üzerine fuıi ola- MARE l.'AL zılay tarafından iiı; gün.de Dikili fea-
Eğer asker içinde ı:animet malından en karadan, İzmir İngiliz general konsolosu rak bindirmiş ve bu müsademe netice· ., . ketzedeleri ~ 191( lira toplanımitu.. 
ufak bir nesne saklıyan olursa ateş, ee- B. Vaglıen Rosse ve bayanı Suriyeden sinde bay Cevdetle Hasan ağır yaralan- SMIGLİ RIDZ Bu ınikd.ann 1554 lirasını Zingal firb-
medilen malı yakmaz ve bu suretle bir gelmişlerdir. mışlardır. B~ 18 (A.A) _Havas bildiriyor: ti merm.ır ve müstahdemleri venni,&er-
neanenin saklandıjlı a$İkar olurdu. Maliye vekaleti ıni1l1 emlak mUfettişi Yaralılar hastaneye kaldırılınıf ve Şimdiye kadar C..alchiada ilwnet et- dir. 

B. Sadettin Özkaynak Ankaraya gitmiş- tahkikata müddeiumumilikçe el konul- ınekte olan marepl Sınigll Rlılz ikamet- --'&-
tir. muştur. dbını Devaya ~ Eski Polonya •• BİTMEDi •• 

-Annenıin 
Sevdigi Adanı 

Yazan: Üç Yıldız 
-13-

Bunun bir sebebi annemin onlara ka- ni mi? çıJmıı;suı... cünıbur.reisi Moci*i 
bul gü.nleriııde gitmemesi, ikinci sebebi Bunları tahlil ederken vardığım netice Ben, annemi <bana kaıJı bü-az .kırcın, .~iikreş, 18 (A.~) - ~ Polonya re-
de Süleyman meselesi idi. yine aynı netice idi. Ciddt ve samimi de batt1 dargın bul,aı,ağımı zannediyordum. ıs':"~uru Mas.cic!<1 . C~ıavada yerl~ 

Diyebilirim ki bize eve h;ıtta aynı olsa artık bu işin uzamaması lazımgeli- Halbuki çok milffilı: ve tatlı koot~ !Dlitir. Mareşal Sm;gli Ridz yukarı Kar· 
apartımanda olan komşularımız bile pek yordu. tu. patlarda b~ köy olan D.ragoslııvekh 
seyrek geliyorlardı. Evin hemen hemen Birkaç defa eve mektep arkadaşlarını Kendi kendime: y~rleşeeektir. Albay Beck Kostadda 
yeg11ne ziyaretçisi Afife hanımla Mili· gelmişlerdi. Ve bu suretle annemi tanı- - Mubalckalc dedim Silleyınan bu- agır surette hastalanmıştır. Eski Leh hil-
gandı .. Onların ziyaretleri de pek tabii mışlardı. gün gehrıi§tir. Annem ~un!A kat'l bir kümetinin diğer azası Herkulesbadda 

Annemin üzerime çevrilen, ne bileyim 
Meta niyazlli ve istifhamkar bakışları 
karşısında sadece: 

- Anneciğim.. Ihlamurunu içtin .. 
Şimdi yat.. Terle ve ... uyu. Bu meseleyi 
sonra konuşuruz ... 

Dedim. 

* Ertesi sabah annemle yüzleı;ınemek 
için erkenden evden çıktım. 

Hütün gece uyumamış ve düşünmüş· 
tüm. 

Annemin hayatında başlamasını arzu 
ettiğim yenilik böyle ve birdenbire ters 
vaziyet gösterince, bu halin annemin asa
bmda fena tesirler yapacağı muhakkak-

• olarak dedikodulara yol açıyordu ama.. Bunlar da bana: konU§Dl8da bulunmuştur " belkt de bulunmaktadırlar. 
Bizim ikimizin de genç olmamız ve bil- - Muzaffer .. bugün anneni sinemada evlenme kararını vermişlerdir. Hele ba- --'t?--

tibi vazifesi görmesi beni bidayette si
nirlendirınişse de düşündükçe bu nok
tarun birinci nokta kadar mühim olma
dığına kanaat getirmiştim .. 

Birinci nokta ... Yani Süleymanın daha 
izdivaca yana§ınaması. .. Annemle onun 
arasındaki seyyiat o kadar ~ikAr olmuş, 
o derece göze batacak hal almıştı ki, biz
zat Müjgfuı bile bana: 

- Annenin düğünü ne zaman .. 
Diye sormuştu .. Herkesin artık dedi

kodu yapmak üzere oldukları bu sırada 
evlenecek olsalar bu hareketi herkes ta
bii görürdü. Evvelce kabul günlerimiz
de evim.izi dolduran misafirler, tanıdık
lar _yavaş yavaş ayaklarını bizbn çek-

hassa gerek benim gerek Müjgfuıın mu- gördük ... Yanında biri vardı .. Galiba ak.. kalım.. Blr kaç gün daha vaziyete !nti- Arjantin cüınhur 
hitiıniuie bıraktıg"ımız temiz, ciddi tesir rabalarınızdan olacak.. zar edelim. reı"sinin ı·sv-
dedikodu mahiyetinde kınul.danan dille- Derneğe başlamışlardı. Vakıfı arkadaş- Diye karar verdim.. Anneme: J -T 
rin pek ileri uzamasına yer bırakmıyor- larım bu sözleri bir maksadı mahsusla - Sen nasılsın .. dedim. kralına te grafı 
du. söylemiyorlardı ama .. işteki bit yeniğini - Çok şükür eyiceyim. Kırıklığım Buenos - Aires, 18 (A.Al - Arjantin 
Eğer Süleyman izdivaca hemen razı ben bildiğim için bu sözleri: kalmadı .. Fakat boğazımda bir yanıklık cümhurreisi, Stokholm konferansı mil• 

olsa :idi dediğim gibi bütün bu köl:il va- - Bilmiyorsan öğren.. Annen sine· var.·· r>asebetiyle İsveç kralına bir telgraf gÖll
ziyetler düzelecekti. O buna karar ver- malarda yabancılarla dola§ıyor .. Evin ye- - O da geçer .. Bu gece de terlersen dererek memleketin bitaraf bir meınle
mediğine göre vaziyetin düzelmesi için gane erkeği, babanın namusunu koruya- yarın büsbütün eyi olursun.. ket sıfatiyle bu konferansa gösterdiği 
kalan tek çare ayağının bizim evden ke- cak yegane varisi sen değil mislıı... Dilimin ucuna kadar gelen (Süleyman derin a.Lak.ayı bildirmiş ve tesanüdünii 
silmesinden ibaret kalıyordu. Şeklinde gizli bir ihtar telakkt ediyor- bugün buraya uğradı mı) sualini son teyit eylemiştir. 

F .kr. · k .. ı · ı· d anda tuttum. Bu mevzuu, karar verdi- FRAN.,AYA ı ımı açı ça anneme soy ememış un um... ~ 

H '--ld b J b' t- Anne e d" .. k k ğim gibi oldugu· yerde bir kaç gun- bırak-ama.. er ,,.. e o unu an amış, ısse m ~unme zamanını verme Bir mı·ıuon franfı ueren 
mis olacaktı. için o gün eve geç döndüm. mak istiyoroum. .1 

Annem Süleymanı hakikaten seviyor Annem yemek odasında, elinde örgü Gece ne o ve ne de ben ne Süleyman- meçhul zengin 
muydu? i~i beni bekliyordu. dan ne de Müjgi\ndan bahsetmedik. Ko- Faris 18 (Ö.R) - Isrnini ..öyle.ınek ts.-
Sülcymanın anneme karşı mevli ciddi, - Geldin mi Muzaffer .. dedi. Merak nusrnamız havadan sudan oldu. tem.iyen bir zengin Fransız hükümetine 

· ' · -. - -· ··- • • e•ti- --- • • • .,_ .. ahlevin de erken , •• BfrMEDİ - bir milyon frank teberriide bulunmu<-
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19 Dktesrin Persembe 1919 rENI AS'IR 

Ingiliz ve Fransız Şark ordusu 
Komutanları Ankaraya geldiler 

Genel Kurmay temaslarına bügün saat onda Büyük Erkanı Harbiyede 
başlanacaktır. Görüşmeler 21 Birinci Teşrine kadar devanı edecektir 

- BAŞTARAFI l İNCİ sAB1JEDE -

iki hükiimet pıruını te•bit et
f'Üflerdir ki Sovyetler Birliğini ve 
ıTiirkiye Ciimhariyetini alakadar 
eden meselelerin birlikte tetkiki 
~çin iatikbalde de teması muhafa
za eylemek şayanı arzudur. 

HARiCIYE VEKiLIMiZ 
MOSKOV ADAN AYRILDI 

Moskova 18 (A.A) - Tas Ajaruı 
bildiriyor: 

Türkiye hariciye vekili Sükrü Saraçoif
lu refakatinde hariciye vekilei genel sek
reter muavini Cevad Açıkalın, birinci 
dairesi reisi Feridun Cemal Erkin ve bu
ıusi kalem direktörü Zeki Pola olduğu 
Lalde dün ıaat 18,10 da Mo<kovadan 

-
hareket etmi,tir. Milli müdafaa vekaieti binası 

Tirk.iye hariciye vekili İstasyonda Sov- Navikı..>v ve Türkiyenİn Moskova büyük 16,40 da lngiliz ~ark ordusu komutanı millı marşlarını çalml.f ve bir bölük u
,.~ ha.ricİye balk komiseri muavinleri Po- elçı1iği müste.-.n Karabudak ta refakat Ürl,?eneral \Vave1 ve maiyeti ve saat ker ihtiram resmini ifa eylemiştir. Misa
temkin ve Dekanozov, Moskova Sovyet eylemektedir. Sovyetler birliğinin Anka· 16,50 de Fransız şark ordu.su komutanı firler saat 17 den itibaren genel kurmay 
ikinci reia.i. im.ov, hariciye halle komiser- ra büyük elçisi Tirentiev de Türk.iyeye General Veygand ve maiyeti tayyare- ba~kanı Mareoal Fevzi Çakmağı, genel 
1iii ıenel sekreter muavini Sobolev, ba- hareket ebnektedir. lerle 'ehrimize gelmi•ler, ve Türk • lngj- ku;may ikinci başkanı orgeneral A•ım 
riciye halk komİterliğİ protokol şefi Moalı:ova İltasyonu Sovyet ve Türk liz - F" ransız bayrakları ile donatılmış Gündüzü, milli müdafaa vekili general 
Bogkov, Moskova kumandanı general bayraklarile süslenmiş bulunuyordu.Pe- olan devlet hava yolları meydanında ay- Naci Tınazı ziyaret etmişler ve Ankara 
Reviakin, b•..., Ali Haydar Aktay ol- ronda bir askeri kıtı. Türkiye hariciye rı ayrı general kurmay ikinci başkanı vali ve belediye reisine kart bırakmış· 
duiu balda Tadôye biiyülı: elçiliği me- vekilini selinılam,.tır. Orgeneral Asım Gündüz, Ankara gami- !ardır. 
marları, lngiltere biiyük elı;;.i, Fransa Istanbul 18 (Hususi) - Moskovadan zon komutanı Tümveneral Kemal Gö- Bu ziyaretler orgeneral Asım Gündüz 
maslilı•tgÜZllft, ı...n büyük elçisi, Afp- dönmekte olan hariciye vekilimiz H. kel. Ankara merkez komutanı Albay milli müdafaa vekili Naci Tınaz tarafın
nistan büyük elçisi, Romanya elçisi ve Şükrü Saraçoğlunu Istanbula getirmek Demır. genel kurmaydan binbıuıı Aziz dan bizzat ve diğer zevat tarafından 
Bulprlıtan elçisi tarafından selamlan- üzere Güneysu vapuru bu oabah saat UIUl.tn ve mihmandarları ile lnı:iliz, kart bırakılmak suretile iade edilm~tir. 
mlftır. dörtte Odesaya hareket etti. Fransız biı>"ilc elçileri erlcanı ve atesemi- Misafirler 21 birinci tetrine kadar 

Sükrü Saraçoğluy• Sovyet hariciye )iterler tarafın~an karsılanmışlardır. Ankarada kalacaklardır. Yarın saat onda 
halk komiserliği yakm .-rk dairesi tefi Ankara 16 (A.A) - Bugün saat Müzika lnı<iliz. Türk ve Fraruıız. Türk genel kurmay temaslarına başlanacakbr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Harp sürpri le d~ludur 
Avam Kamarasında Çember aynın 

son hafta vaziyetine dair izahatı 
Loııdra, 18 (A.A) - Havas ajansı bil- ruıda yerleşmiş buluruhıklarmı, Fransız kil, Rovayal Air Forsun faaliyeti hak- cavlzdir. 

diriyor : ve İngiliz başkwnandanlık:ları arasında~ kında den1iştir ki : Biliyoruz ki sahille- Taliin daiına böyle yaver olaca,&'Yını 
B. Çemberlayn Avam kamarasında ki anlaş:narun tam mırette mevcut oldu- rimizin üzerinde ilk defa cereyan eden tahmin etmek ihtiyatsızlık olur.. Harp 

beynelmilel vaziyete dair haftalık izaha- ğunu söylemiş ve deniz meselelerine ge- hava muharebelerinde sekiz düşman sürprizlerle doludur. Ve bu sürprizlerin 
tını vermiştir. Başvekil ereümle Fransa· çerek İngiliz deniz ticaretinin zayiatı fa. tayyat'csi tahrip ettik. Almaıılara verdi· hepsi güzel olrunaz. Fakat hiç olmazsa 
ya gönderilen İngiliz kuvvetleriniıı şill!' fil halde bulunan tonajın ancak yüzde rilen zayiat, muhacimlerin kuvvetleri· ~ iyi başladığımızı bilerek mutmain bu
di Fransız batlanndaki mürettep kıtala· yarımı olduğunu tasrih etm~tir. Ba~ve· nin her halde yüzde yirmi beşini müte· lunuyoruz .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tebliğler 
-~

FRANSIZ TEBLİGİ : 

Parıs, 18 (Ö.R) - Akşam Fransız 
tebliği : Cephede hiç bir tebeddül yok· 
tur. Mozel ile Sar arasında siikO.net var
dır .. Sarbrukun cenubu şarkisinde bazı 
çıkıntıların düultibnesi için bazı hare
ketler olmuştur. 

Paris, 18 (Ö.R) - On, on iki.Jtllomet· 
relik bir cephe üzerinde Almanların ye
ni tahşidatı kaydedilmektedir. Bu hazır· 
lıklann tekrar bir taarruz için mi yapıl
dığı belli değildir 

ALMAN TEBLiGi : 

Berlin, 18 (Ö.R) - Ahnan tebliği : 
Fransız kıtaları Rende Alınan arazi

sinde Mozel ile Platüne arasında orman
lık arazide işgal ettikleri noktaların tah· 
!iyesi.ne dc\'am etliler. Almanlar terke
dilen noktaları işgal ederek bir çok esir 
aldılar. 

İngilterenın aokeri lımanlarma hare
ketlere devam edilıni§tir. Skapa Flovda 
limamna büyük ve orta çapta bir çok 
bombalar attlmıştıı'. 16-17 teşrin arasında 
düşman on tayyare kaybetmiştir. Bun· 
lanu beş tanesi Alman toprağı iiurinde 
Alınan avcı tayyareleri tarafından düşü
rülmüştür. Düşürülen tayyarelerin yal
nız bir tanesi İngilizdir. Ayrıca bir ha· 
va muharebesinde üç İngiliz tayyaresi 
dUşürülmüştür. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• : 
Tayyare ~ 

Sinemasında; • 
TELEFON : 36" : 

BU AKŞAM : 
.FRED ASTAİBE . GİNGEB RO-: 
: GERS'in en son ''C en mükemmel• 

bir eseri. • 

BRODVAY 
SERENADI 

AYRICA 
'l'ENCERE YUVARLANDI 

: KAPAliINI BULDU 
: Komedisi ve !llETRO JURNAL 
: SEANSLAR her gün 3 - 5 • 7 ve 9. 
: da. cumartesi, pazar 1 de il.ive sean51: . . •.••........•.......................•.... : 

Almanlar yeni bir harp 
hazırlığı mı yapıyorlar 

Paris 16 ( ö.R) - Almanlar cepheye takviye kıtaatı ve malzeme sevk 
ediyorlar. Havanın fenalı.ğına rağmen baş kumandanlığa malUmat vermek 

üzere üç gündenberi mütemadiyen uçmakta olan hava rasıdları Ren mıntaka· 
sından, ıose ve demir yollara üzerinden bir çok kafilelerin geçmekte olduğunu 
bildirmişlerdir. Bu kafilelerin Alman taarruzunu beslemek için mi yoksa diqer 
bölgelere sevkiyat mı mevzuubahis olduğunu söylemeğe imk.8.n yoktur. 

lngiliz ask~rleri Fransı2lar tarafından yapılan siperlerde sığınakların son 
kısımlarını tamamlamakla meşguldürler. Keşif tayyarelerimiz Sigfrid hattı ge
riııinde tehllffüd etmiş: zuhlı kıtalarına men~up yüz binlerce as.ke-rin faaliyet 

halinde olduğunu keşfetmişlerdir. 

Polon yada 

Londra ltalyan 
sefiri 
-*-- BAŞTARAFI l iNCi SAHİFEDE -

sini verınİ!;tir. Merasimde hariciye nazı
rı Lord Halifaks hazır bulunmuştur. Se
fir nutkunda açıkça demiştir ki; İtalya, 
muharipler tarafından kendisine vuku
bulacak sarih bütün sulh teşebbüsleri· 
r.~ ınüzaheret etmeğe funadedir. 

Roma, 18 (Ö.R) - Nazırlar ınecllsi 
Mussolininin riyasetinde toplanmışbr .. 
Kont Ciano beynelmilel vaziyet hakkın· 
da meclise malumat vermiştir. Faşist 
lejiyonlarınm Romaya girişleriniıı ytldö
nümünde Mussolini siyasi ve mühim 
bir nutuk söyliyecektir. 

Belgrad, 18 (Ö.R) - Romadan bildi
riliyor : İtalyan gazeteleri Balkan mem· Arjantin 

--tr
ingiltereye 200 bill ton 
et göndereli-. 

__ . :r-- le ketleri arasında teşriki mesaiden 
S t • ali ltında ehemmiyetle bahsediyorlar. Yugoslavya 

Londra, 18 (Ö.R) - Arjantin son 
altı hafta içinde İngiltereye 170 bin ton 
sığır ve 30 bin ton koyun eti satmıştır ... 

--·---
Butlerill Avam 
Kamarasındaki sözleri 
Londra, 18 (Ö.R) - Butler Avam ka-

marasında bir suale verdiği cevapta de
ınİ!;tir ki : Lord Halifaks Sovyet Rusya 
tarafından Almanyaya altın tevdi edil
diğine dair olan haberin asıl"z olduğu
na inanmakta haklıdır. 

Sual sahibi a!Akadar memlekete 17,5 
ton mikdarında ilk altın tevdiatınm ya
pılmı~ olduğunu söylemiştir. 

--tr-

Berlinde 
Bir Alman mühimmat 
rabrikasında illfilik 
Bcrlin, 18 (Ö.R) - Bir Alman mü· 

hirnınat fabrikasında bir iştial vukubul
mu.-tur Bes ölü vardır. 

-·tr
Finlandiya muralahcuı 
Cuma günü 
Mosfıovaya gidecelı 
Londra 18 (Ö.R) - Helsenkiden ge-

ll·n habcr1~re göre Fenlandiya murahha~ 
sı cun1a günündr.-n evvel l\1oskovaya. gi
decektir l\:lun1aileyh hi.iküınetinin kat'i 
talimntını ,.~ ı.ı:ltf'ka\ııl tekljflcrinl ha-

' 

ovye qg a VL Yunanistanın İtalyanın yardımı ile 
olan Almanlar Whmin edilmez vaziyetlere karşı koya-
Moskova, 18 (A.A) - Polonyanın bilecekleri ileri sürülüyor. İtalyanın 

Sovyetlerin ı~gali altında bulunan kıs· Londra sefüi Bastanininin Balkanlarda 
ınında ikamet etmekte olan Alınanların yeni bir devletler grubu teşlrili hakkın· 
Almanyaya nakli meselesinin müzakere da hükümetinin niyetlerini İngiliz bükil
edilmesi için Berlinden bir heyet gel· metine bildireceği haber verilmektedir. 
mi~tir. --*--

-.';,
İNGİLTEREDE 
YENİ BİR ALARM 
Londra 18 (Ö.R) - Ingilterenııı şark 

sahillerinde bir alarm verilmiştir. Alar· 
trun verilmesinden b.i.r saat sonra Alman 

İNGİLTERE • SOVYET 
Ticaret görüşmeleri 
Londra, 18 (Ö.R) - Taymis, İngiliz 

Sovyet ticari müzakerelerinin Londrada 
başlaması yakın olduğunu bildiriyor. 

tayyareleri Wiltcsc şehı·i üzerinden uç-1l'murııaı••rıa••••••••~!1 
mu,;lar fakat bomba aımamı.şlardır. 

----1·--

Bir Hint mihracesi 
ingiltereye bir milyon 
dolar hediye e"L
Londra, 18 (A.A) - Saravak mihra· 

cesi Macdonalda bir mesaj göndererek 
harp masrafı olarak İngiltere hükümeti· 
ne bir milvon dolar hediye ettiğini bil
dirmiştir. 

Macdonald hu alicenabane yardımı 
memnwıiyetle kabul ettiğini müş'ir bir 
t..'CVap \'erıniştil'. 

--&-
Macaristan da 

Meydana çıkarılan bir 
komünist hareketi 
Budaı-.te, 18-(Ö.R) - Eski belakom 

taraftarlarıran teşviki ile Macaristanda 
1 ir komünist hareketi meydana çıkan!· 

, 

KARŞİYAKA 
YALI CADDESİNDE 

Melek Sineması 
Gördüğü büyük rağbete karşılık 

olarak yine bu ha!ta 

iki büyük Cilim takdim ediyor .. 

l ·· TARZANIN 
İNTİKAMI (TÜRKÇE) 

Sözlü büyük macera filmi 
2 - KADIN KALBİ 

Hissi, ahliki heyeauılı dram 
OYNIYANLAR : 

BARBARA STAMVİK 
VE JOE MAC CREA 

SEANSLAR : Her gün 2.30 - 6 • 9 
Cumar\t'Si, pazar 1 Ye 2.30 da 

ilıivc seansı 

• 
:SAHIFEJ 

Erzurum yolu 
Yarın açılacak demiryolu hattı için 

Veklller ve davetliler dün 
Ankaradan hareket ettiler 

.\nkara 18 (Hususi) - Ayın yirmi'1nde (Yann) açılacak Erzurum battı 
n1eraaimine iştirak edecek dB.vetlileri ham!I üç tren bugün Ankaradan Erzu
ruma hareket etmiştir. 

Saat 1O,5 O de hareket eden üçüncü trenle Nafıa, münakalat, adliye, ilı:bsad 
ve maarif vekilleri ile riyaseti cümhur umumi katibi ve parti genel sekreteri. 
Eı:zuruma gitmicı:lerdir. 

Sümcrbank 
işletmeleri 

ve 
• 

yenı 

Eti bank 
kanunu 

Ankara 16 (Hususi) - Sümer bankla Etibankın işletmelerinde alaca.idari 
yeni eekle dair huırlanan kanun layıha .. nı hükümet yakında büyük millet 
meclisine tevdi edecektir. 

Ebedi Şef Atatürkün 
ufulü yıldöniimü 

lstanbul 16 (Hususi) - Ebedi Şef Atatürk"ün ölümünün yıldönümüne ' 
rastlıyan 1 O ikinci teşrin Cuma günü bütün memlekette büyülı: ihtifaller ya
pılacakbr. Hazırlanan programlara göre Ebedi Şefin muazzez ruhunu teslim 
ettikleri anda bet dakika huıula ayakta durulacaktır. Şehrimizdeki sinemalar 
da o &iin müeeeeselerini kapayacaklardır. Ankara radyosu da o gün yalnrz 
haber netredecektir. 

Yedi Alman tayyaresi 
lngiltereye hücum etti 

lngiliz avcı tayyareleri bunların 
dördünü düşiirdü 

Londra 16 (ö.R) - lngiliz gazeteleri Orkneys adaları üzerine yedi Alman 
tayyaresinin hücum ettiğini bildiriyorlar. Peutland kanalına bombalar düt· 
mii,ştür. lngiliz avcı tayyueleri dötr Alman bombardıman tayyaresini dütiir
müşler, bir tanesini de hasara uğratmıılardır. (ngiliz tayyueleri hiç bir zarar 
gij.rmemişlerdir. 

Londra 18 ( ö.R) - Bahriye nezareti bildiriyor: Rov•yal Oak mürette
babndan kurtUlan1ar hakkında netredilen en aon liste şudur: Gemide sekaeo 
bir subay, 1153 nefer vardı. Yalnız 5 7 ıubay ve 367 nefer kurtulmut, 24 .... 
bay 780 nefer boğulm111tur. Boğulanlar arasında bir Kontr Amiral da mev• 
cuttur. 

ltalya ile Almanya 
arasında ihtilaf mı? 

Londra 18 ( ö.R) - Niyuz Kroııikl gazeteoinin diplomatik muhabiri bil
diriyorı ltalyan hülı:ümeti ricalinden büyük bir kısmının Almanyanın Polon
yayı isti!& etmeainden ıon derece münfail olduklarına arblc şüphe yolı:tur. Mu· 
habir bundan ıonra fU ma!Gmab ili.ve ediyor: 

Hafa sonuna doğru muhtelif .alihiyettar kaynaklardan Londraya gelen 
haberlere göre Hitlerln Polonyayı istiluı arefesinde Mu11olininin bal'l§Çı dip.. 
lomasiaine karıı gösterdiği tam bir istiğna ltalyan ricalinden bazılannı derin 
surette müteessir etmiştir. Bunlar bu hareketi sadece Roma • Berlin mihveri· 
nin ruhuna ihanet deği], ayni zamanda ltalyanın Alman askeri faaliyetinden 
halen ve atiyen ayrılmuına klfi bir eebep telakki etmektedirler. 

ltalyan hükümetinin bazı ricali yakın zamana kadar diplomasi ortakları 
olan Almanyaya kllrJl bubi bir temayül bealiyebilirler. Lakin Almanyantn 
umumi vaziyetinde derin karışıklıklar vukubulmaımı çok muhtemel gören 
kuvvetli rakipleri vardır. Roma efkirının f'kseriyeti şüphesiz bu mCTkez

dedir. 

Sovyet Rusya'nın Çinlilere geniş 
yardımda bulunduğu bildiriliyor 
Londra 18 (ö.R) - Muhtelif kaynaklardan gelen haberler Ruı Türkiatanı 

ile Çin hududu üzerinde büyük motörlü k~filelerin hareket halinde olduğunu. 
Sovyetlerin Çinlilere ber zamandan daha büyük maddi yardımlarda bulun· 
duldannı, Rus - Mongol ve Japon • Mançu vurusmalarının genişlediğini bil, 
diriyor. 

lngiliz mareşalı Gort 
Müttefik ve bitaraf memleketlerin 

gazetecileri şerefine ziyafet verdi 
Londra 16 ( ö.R) - lngiliz orduları bat kumandanı Mare1&l Gort umu· 

mi karargihında müttefik ve bitaraf gazete muhabirleri şerefine bir ziyafet 
vermiştir. Mareşal lngiliz ordusunun güzel ananelerine tam bir liyakat göste
rerek muzaffeı olacağ'lna sarıılmaz bir iman beslediğini söylemiştir. Mareıal 
bütün .bitaraf memleketleri ve bu meyanda Bay Ruzvelti selS.mlamıştlr. 

Sovyet Rusya - Irana mı nüfuz 
etmek isti~ or ? 

Nevyorlc 18 ( ö.R) - Nevyorlc Taymis >azetesinc g5re diplomasi mah
fillerinin kanaati şudur: Sovyet Rusya emellerini yakın '3-rka tesmil ediye1r. 
Sovyctlerin ticari mübadelelerle şimali Iranda eski nüfuzlarını yeniden yarat 

mak gayesini takip ettikleri, bazı inhisarlar elde etmcğe çalıştıkları öğrenilmış 
tir. Ayni mahafibn n1ütali.asına göre bu nıahıyette inhisarcı ve nüfuzcu Sav 

yet iddialan istiklaline çolc kıskanç olan lran tarafından reddedilecelctir. 



UJlrASIR 19 tlktesrın Persembe 1939 

Stokholm r ia o R 5 A' 'I Ankara Radyosu p.!~T$)D.UN"'"ol 
konferansında - p '. DALGA V~VNLVOV ... ~ ~ toı $ @k .sK il 

- BAŞTARAFI 1 lNct SAHİF'EDE - ara Borsası BUG'UH arpte ye"!e 
sındaki münasebat bozulursa yeni bir COllHuRtYET MERKEZ BANKASJ -·- meıelesı 

Atitifikifii%~--W'C 
~ 

=Son günleri muharebe vaziyeti tesbit edecektir. Bu 
mesaj teatisine, şimali Avrupa vaziye- KLEARİNG KUBLARI 1139 m. 183 Kca./120 Ww --*-
tinde Ruzvelt taafından başarılmış bir SterJ..inıten cayriai bir Türk liruuım T. A. P. 3L70 m. N65 Kc:s./ ZO Ww. YAZANı Dr. G. A. 
merhale nazarile bakılmaktadır. nıubbilidir- T. A. Q, 19.7' m.15195 Kes./ !O Ww. 

Stokholm 18 (A.A} - Hariciye nazırı Bu harpte tayyarelerin ve tanklnrın 
ilıdamdan nalılen : YAZAN : Ralunl Yağız 

7 -
B. Sandler Havas muhabirine yaptığı . Alı§ Sa~ 12.30 Program ve memleket saat ayan ehemmiyeti şüphesiz olmakla beraber, 
beyanatta beş şimal memleketinin istik- Sterlin 521. 624. 12.35 A?ans ve. y ~eteoroloji haberleri... yemek meselesi de pek büyük yer tu-
l.al ve bitaraflıklarını muhafaza etmek Dolar 76·71 77·16 12.50 Türk müzigı.. . tuyor. Harp pek uzun sürecek denildi-
arzularını tebarüz ettirmiş ve Stokholm ~elga f ~3~~8 3~:~ MahrnHulkt Karturınkül~aş ive Sadi Yaver Ata- ğine göre, hangi tarafın erzak.ı daha bol 

Dolmabahçeye dönüşten itibaren Ebe- - Kaptan Sait Özege .. Savarona yatı 
'eli Sef 21 günlük bir hareket devresine süvarisi. 
girmişti. Yat, 3 Haziran Perşembeden Majeste Karol tazime mukabele etti. 
24 Haziran Perşembe günü öğleye kadar Bu ara Ebedi Şef, misafirinin elini sıka
ıamandıraya bağlı olarak bulunduğu rak Fransızca: 
mevkii muhafaza etti. - Hoş geldiniz! 

Bu müddet zarfındaki meşguliyetler; Dedi .. 
Atatürkün rahatsızlıklarını tedavi husu- Karol da hoşnutluk ifade eden cümle-
eunda müdavi doktorlarla Fransanın lerle Atatürkü selamladı, birlikte iskele 
Monpeliye hastanesi dahiliye mütahas- koridorunu yürüdüler, doğruca Riyase-

hfıi prf F" · ticümhur dairesine gittiler. 
ısısı beynelmilel şöhreti 'z · ıssın- Atatürk misafirini yalnızca ağırlamış-
genin lstanbula gelişi, Ebedi Sefi ikinci tı. RiyaseticUmhur dairesinde iki devlet 
Üefa muayene ve kat'i teşhisile tedavi reisinin mülakatı tam bir saat 10 daki
aisteminin tayini ve bir de idari ve siyasi ka sürdü. Saat 13 ü 10 geçe Atatürk, 
jJ}CSelelerin alakadarlarla görüşülmesi, yühek misafiriyle birlikte daireden çık.
Ebedi Sefin direktif vermeklerile hüla- tı. Doğruca merdivenin bulunduğu ic;ke
h edilebilir. le tavasına yürüdüler. Majeste Karol 

Yalnız. 19 Haziran Cumartesi günü tekrar protokola dahil zevatın ellerini 
fiİyasi ehemmiyeti haiz olan bir hadise, sıktıktan sonra Acar motörüne binerek 
Romanya Kralı Majeste Kuo'lun Nahlin 13,15 tekendi yatına avdet etti. 
yatile lstanbula gelişi ve Ebedi Sefe mü- Nahlin hemen demir aldı. Yatların 
lalü oluşu ile hususi ehemmiyeti haiz bir birbirlerini selamlamaları arasında ha
gün halinde imrar edilmişti. rekete geçti. Marmaraya doğru ufukta 

MAJESTE KAROLUN İSTANBULA süzülerek uzaklaştı. 
CEUSJ Ertesi gün gazetelerde inti§ar eden bir 

19 Haziran Cwnarleıi: havadis Rumen kralı Majeste Karoliln 
Savaronanın Istanbula geliııinin ve Bergama ve Efes harabelerini ziyaret 

Ebedi Sefin maiyet erklinivle birlikte sa- maksadiyle bu seyahate çıktığını bildir-
raydan vata nakledişinin 19 cu günü. diler. 

Aynı p-ünü sabahı verilen bir tel~raflıı Bir saat 10 dakıika süren mülakatta iki 
Majeste Karolun Köstenceden Nahlir memleketin müşterek menfaatlerini al~
yatile bir akşam evvel Karadenize açıl- kadar eden siyasi mevzular iki memle
(J1ğ1, J41tanbula gelmek arzusunda bulun· ketin Şefi tarafından mil§terek bir nok
"duğu bildirilmiş. Atatürk hu komşu ve tai nazarla görüşülmilş, Majeste Karol 
<Jost memleket Kralını lstanbulda istik- bir hafta süren Marmara seyahatinden 
hal etmek ve görüşmek üzere Savarona- avdette Istanbuldan gece geçmiş, doğru 
CJa ha71rlık yapılmasını emretmişti. ~ouş::~~~ce tarikiyle memleketine dön-

Ebedi Sef, merasim protokolünü biz-
zat hazırlamıştı. Protokole göre şu for- Bu hlıdisenin şu formalite tarafını öğ-

rendikten sonra asıl mevzuumuzu aHimalite cereyan edecekti : 
Nahlin yatı Dolmabahçe önüne gele- kadar eden bir noktaya avdet etmek 

mecburiyetindeyiz. 
cck. Savaronanın bir az ilerisinde demir- Ebed• Şef d st ••tt f"k · f" . · 

ı o ve mu e ı mısa ırını 
)iyecek. Acar motörü dost ve müttefik 
Rumen Kralını kendi yatından alarak 

Savaronada karşılaştığı 1..aman dik du
ruşuna ve ölçülli hareketlerine rağmen 

Savaronaya getirecekti ceketin altında, batın kısmında göbek 
Savaronadaki istikbal merasimi de ay- şeklinde bariz bir çıkıntı herkesin dik-

nı protokole göre !!Öyle olacaktı: kat nazarını celbetmişti.. 
Savarona süvarisi kaptan Sait Ö7eı::e . Siroz adı verilen karaciğer iltihabın-

gemi süvarisi sıfatiyle yüksek misafiri da had ve müzmin şeklin arızalarından 
yntın ;skele tavasında önce karşılayacak. sayılan bu şi§kinlik, batın kısmında su 
kendisini takdim ile tazimlerini arzrde- toplanmasının delili idL 
c.ek. aynı mahalde bulunacak olan Ehe
Öi Şef te Türkiye Cümhurreisi ve dost K I SACA : 
bir devlet Sefi sıfatiyle Majeste Karola • • • • • • • • 
beyanı hoşamedi edecek .. Riyaseti cüm
hur maiyeti erkanına ve protokole dahil 
bulunan zevat ta bir adım geride resmi 
kıyafetlerile safta bulunarak misafiri se
lamlıyacaklardı. 

Hitler 

YAZAN: Eczacı K. Kamil Aktaş 

Atatürk protokolü tanzim ettikten 
gonra alakadarlara hareket tanlanru da Türkçemizde nihayetlen (ler}, {lar} 
bir emirle bildirdi. Yatta hazırlık baela- ile biten kelimelerde bir çokluk, (cemi) 

lik ifadesi vardır. 
Öı. Saat lam 1 1 de Nahlin yatı Dolma- Bundan on sene kadar evvel Alman
bahçe açıklarında belirdi. Bir kaç daki· yanın içinden gelen { Hitler) İn seaini 
kR sonra da Savaronaya yaklaşarak her duyduğum, bu kelimeyi gazetelerde oku
iki yat birbirini sancakla selamladılar. duğum zaman bunun bir has isim değil, 
Nahlin geldi, Savaronanın 1 00 metre fakat cemilendirilmi:ş alelade bir isim 
Uerisinde, provası lstanbula dönük ola- olduğunu zannetmietim. 
~ak demirledi. - Muhakkak, diyordum, Almanya-

Bu sırada Majeste Karol deniz kıya- da (Hit) diye bir parti vardır ve (Hit) 
f etile yatın iskele bordasında bulunuyor. ler, bu partiye mensup olan1ardır. 
Sevaronaya bakıyordu. Gel zaman, git zaman bu ismin cemi 

Saat 12 ye kadar Savaronada proto- değil, müfred, ismi cins değil, ismi has 
kole göre karoılama merasiminin hazır- olduğunu öğrendim. 
lıklan tamamlandı. Tam 12 de Acar mo· Nihayetleri (Ier) le biten yabancı ke
törü dost ve müttefik hükümdarı Nahlin limelerden birinin ,ahidi olduğum garip 
den aldı, Savaronaya getirdi. macerası dn Hitler vesilesile hatınma 

konferansının neticesi hakkında nikbin- ransız rangı ınan : a er .. olup ta karnını daha eyi doyurabilirse 
lik göstermiştir. Pezı:tas 7.6577 7.6993 ÇALANLAR:'Vecihe, Fahire Fersan R-e o tarafın harbı kazanmakta şansı o ka-

Paris 18 (Ö.R) - Istokholınden bildi- Florın 1.431 1.440 fik Fersan.. dar büyük olacak gibi görünüyor. 
riliyor: Isveç payitahtı bugün dört şimal tsveç frangı 3.3931 3.4l27 Bundan dolayı, Belçikada Luven üni-
memleketinin renkleri ile süslenmiş bu- Isveç kronu 3.1870 3.2054 OKUYAN : Mefh~et Sağnak.. versitesinde profesör Bodüen Almanya-
lunuyordu. Norveç kronu 3.339 3.359 1 - Mahur peşrevı - Rauf Yekta bey .. da adam başına verilen tayına göre hasıl 

NASIL KARŞILANDILAR? Çekoslovak kronu 23.09 23.20 2 - Rahmi bey - Mahur şarkı (Esir et- olacak kalorileri hesaplamış. Orada ln-
lstokholm 18 (Ö.R} - Bu sabah iki Dinar 35.22 35.40 tin beni el dilpesendim) 3 - Faik bey sanların cüsseleri ve memleketin iklimi 

kral ve bir Cümhur reisinin gelmesi do- Leva 64.86 65.22 Rast şarkı (Jaleler saçsın) 4 - Rakım göz önüne getirilerek, adam başına ıror-
layısiyle şehir bayraklarla donanmıştır. Ley 82. 83. Hüzzam şarkı (Aşkın bana bir gizli mal zamanlarda günde 2700 kalori JA-
Fenlandiya Ctimhurrei.cıi Kalyo, refaka- Rayşmark 1.97 1.98 elem oldu} 5 - Gillizar şarkı (Gözle- zım olduğu halde, bu harp zamanında 
tindeki zevatla Istokholm hava meyda- Liret 15.20 15.29 rimden gitmiyor) 6 - Mustafa Çavuş verilen tayınlardan ancak 2100, nihayet 
nında iruniş, burada kral, veliahd, nazır- Drahmi 103.97 104.50 Bayati şarkı (Canını tezdir sabredemem 2400 kalori hasıl olabilecek.mi§. 
lar ve Fenlandiya sefaret erkanı tara- Zloti 4.2159 4.2373 7 _ Saz semaisi.. 13.30 - 14.00 Müzik Bu hesap, tabii, muharebeye giden as--
fından karşılanmıştır. Kral ve Cümhur Pengo 3.6807 3.6984 (Karışık progrram _ pl.) 18.00 Program kerler için değildir. Muharebe eden as-
reisi saraya giderken halk tarafından te- ANKARA BORSASI 18.05 Memleket saat ayarı, ajans ve me- kerlere bulup, buluşturup lüzumu Jca-
zahürat yap~tır. Kral saat 9.50 de kapanış teoroloji haberleri .. 18.25 Müzik (Radyo dar ka1ori temin edecek gıda verlleceii 
Norveç ve Danimarka krallarını karşı- Londra - Sterlin l 5.24 caz orkestrası) .. 19.00 Konuşma (Ziraat şüphesizdir. Halkın yiyeceği gıdanın 
lamıştır. Bunu müteakip üç kral saray- Nevyork - Dolar 100 130.025 saati) .. 19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti) tahdit edilmesi de askerleri doyurabil-
da Cümhur reisi Karliyoya mül~kt ol- Paris - Fransız frangı 100 2.96875 20.15 Konuşma (Doktorun saati) .. 20.30 mek içindir. Belçikalı hocanın kalori he-
muşlardır. Milano - Liret 100 6.675 Türk müziği.. sapları muharebeye gitmeyen başıbozuk 

lskandinavya konferansının ruzname- Cenevre - İsviçre Fran. 100 29.0570 ahali ilzerindedir. 
si berveçhi atidir: Amsterdam - Florin 100 69.5425 ÇALANLAR : Vecihe, Fahire Fersan, Bu kadar kalori Almanya gibi olduk-

1 - Bi~aflıkla al~~uiar meseleler Berlin _ Rayşmark 100 Refik Fersan.. ça şimalde ve soğuk bir iklimde otumn-
ve Fenlandıya meselesı, Brüksel _ Belga 100 21.87 yan ve Almanlar kadar çok yemeğe alJ§-

2 - Bitaraflığın iktısadi cephesi ve Atina _ Drahmi 100 0.97 OKUYAN : Semahat Özdenses.. mamış bir memleket ha1kı için pekte az 
muhariplerle iktısadi münasebetler, Sofya _ Leva 100 1.5975 1 - Bayatiaraban Peşrevi.. 2 - Lemi gıda sayılmaz. HattA sıcak memleketler-

3 - Beynelmilel işl~rle alakadar me- Prag _ Çekoslovak kr. 100 Bayatiaraban şarkı (Bakasız hüsnün gü- deki cılız insanlar için pek bolluk deni-
seleler... . . Madrid _ Peçeta 100 13.1825 venme anına} 3 - Refi Fersan - Hicaz lebillr. Fakat Almanların çoğU zaten iri 
Isto~olm mahf~le~~.e mev~ut k~- Varşova _ Zloti lOO şarkı (Geçti rüya gibi) 4 - Şemsettin cüsseli oldukları gibi, memleketleri so-

naate gore muhtelif hukumetlerın vazı- B d t _ p .. 100 23.425 Ziya _ Hicaz şarkı (Olalı ben sana ben- ğuk, kendileri de dalına faaliyette olduk-
yetleri nazarı dikkate alınarak bcynel- B~peş eLe engu 100 0.9525 de} 5 _Refik Fersan - Tanbur taksimi ]arından bu kadar gıda onlara yetişmez. 
milel bdarı.şınb.yeniden i~desi içiknl k~~- Eelgr:~ -- Dinar lOO 2.495 6 _ Mustafa Nafiz - Hüzzam şarkı Harp başlamadan önce bile karınların:ı: 
rans sa ece ır temennı yapma a ı a y, k h y 100 30.6125 (Gönlüm nice bir senden uzak günleri layıkiyle doyuramadıklarından harp za-
edecekür. St~~o~~ lsve~nkronu 100 31.19 saysın)... manındaki tayınları büsbütün az gele-

ILK IÇTIMA • cektir. 
Istokholm 18 (Ö.R} - Bugün şimal Moskova - Ruble lOO OKUYAN : Melek Tokgöz Bundan başka. gıdaların cinsleri ara-

devletleri rcıs· !erinin konferansı kral sa- NOT : Hizalarında rakkam bulunmı- sında ıu··zumlu olan muvazene de yoktur. 
d.. · 1 · · fi t cil dil · şt · 1 - Rahmi bey - Hisarpuselik şarkı r~yında ilk içtiınaını yapmıştır. Bu içti- yan ovız er ıçın at ı;s e memı ır. (B' · } 2 Rahmi b H" Adam başına günde 1.100, en aşağı 75 

f k ESHAM VE TAllVIL.ı\T • ır nevcıvansın - ey - ı- lb'' . lA- ld w hald . mada Ruzveltin yolladıgwı telgra o un- • · 1 k kı (D ld tık kalın d) gram a umın ı:uun o ugu e cnn-
1933 Türk borcu 1 Pecin 19 70 sarpuse i şar i e ar a 1 

•• diki' k 50 bü.'" r;,.uc;tur. Bu telgraf, Amerikanın bitaraf · :. · 1 K v kı (K lb" tayın anca gram vere ıyor-
1938 yüzde 5 F. ve ikramiyeli 19.53 3 - Se · Pınar - arcıgar şar a ı- y • t ı·· dan '-devle~~in takip ettikleri bitaraflık mi ayağına atsam} .. 4 _ Osman Nihat muş.: ~gın za e~ ~zumun ~.ıı.. az 

prensibi Sİ.)'asetine karşı olan sempati- K'" d.1. kı (K 1 .. egıY•m oldugu otedenberı soylenmektedır. Va-
sini ve tam miizaheretini bildirme te ır. • 21 15 M"' .k (K .... k k tr ş f . Ne- ıcı manya patates a a o mı.ıı..tar-k d . A k d ur ı ı şar aç yı yur .. k !! Al da h lA b 1 "'-
Konferansın toplandığı saray önünde ffi e 1) a a .. A ·kıuzı uçu or es a e . da bulunuyorsa da onun vereceği şeker-
halk iki biiyiik tezahi.irat yapmı.42tır. • cıp ş n.. li ve unlu maddeler ancak bir müddet 

MANEVi MVZAHERET Vatansızlara yardım 1- Monti Ga:daş yağla albominin yerini tutabilirler. 
Brük•el 18 (iJ.R) _ Daha yir- Vaşington, 18 (A.A) - Bir hitabe ira- 2 - Rachmanınov - Serenad Gıdaların cinsleri arac;ında bu lüzum-

A k k deden rcisicümhur Ruzvelt harpten ev- :; - Erns Arno Naundorf : Arzu (Vals) lu muvazene bulurunayınca viicud bir 
mi meri a cümhuriyeti lsto - vel de mevcut olan 300 bin vatansıza 4 - Robert Leuschner: Mazurka (f~nt) zaman, bir cinsin yerine başka bir cins 
holm konferansının mesai•ine ma- yardım edilmesi için lfiı.ım gelen gay- 5 - Franz Abt : Ormanlarda, ve nınnı .. gıda kullanarak hayatın işlemesini temin 
nevi müzaheretlerini bildirmişler- retlerin sarfedilmesi lüzumundan bah- G - Keler Bela : Kelebek avı (Balet M. eder. Fakat zaman geçtikçe vücudun bu 
dir. setmiştir. Mumaileyh vatansızlar mese- 22.00 Memleket saat ayarı, ajans haber- mühim marifetini göstermesi güçleşir. 

Belçika siyasi mahlillerinin ka- lesinin harpten sonra <,.'Ok daha vnhim kri, ziraat, esham, tahvilat, kambiyo, Muvazene bozukluğundan gelen türlü 
naatine göre Jstokholm konleran- bir şekil alacağını ilfıvc etmiştir. Ruzvelt nukut borsası (Fiat) .. 22.20 Müzik (Kü- türlü hastalıklar meydana çıkar. 

demiştir ki : çük orkestra - yukarıdaki programı de- Bir taraftan da vücudun işlemesi için 
aında toplanan devletlerin •arih Afrikada Amerikada ve Avusturalya- vamı) .. 22.35 Mü7.ik (Cazband - pl.) .. lüzumlu olan kalori bulunmayınca vü
bir m lh lefebbü•ünde bulunacak- ela bu mültecileri yerleştirmek için ge- 23.25 - 23.30 Yannki program ve kapa- cud kendi kendini yiyerek eritmeğe baş
ları zannedilmemelidir. niş sahalar mevcuttur. nış.. lar .. Hele bu kalori eksikliği Almanların 

çokça yemeğe alJ§ık oldukları ve kendi
lerinin enli vücutlannı teşkil eden amin
li asitlerini temin edecek et yemekleri
nin azalmasından ileri gelince vücudun 
daha çabuk. eriyeceği şüphesizdir. Yağ
dan şi§man adam eriyince, vücudu bel
ki daha güzelleşir, fakat etten güzel en
damlı vücud eriyince acınacak hale ge-
lir. 

, - t.: . ~ ~ ' ,.. ' ·~ . . ... 

Balıkyağı içemiyenlcr 

Hilil Eczanesine 
1939 senesi NORVEÇYA balıkyağuun başmahsulü .• 

Kemal Kamil 

Daha ziyade acınacak olanlar çoculc
lardır. Onlar kendilerine verilebilen ta
yınlardan erimeseler de büyüyemiye
ceklerdir. Büyüyememek, cüssece küçük 
kalınak ta belki ehemmiyetli sayılmıya
bilir. Fakat büyüyemiyen çocuklar her 
türlü bulaşık hastalıklara, onların a•
sında en ziyade acıklı olan verem has
talığına daha ziyade müstaid olurlar, 

Görülilyor ki harbın devamı insanların 
atisi için pek acıklı bir şeydir. 

Savaronada ,öyle tertibat alınmıştı. geldi. 
Ebedi Şef, blö maren ceket. beyaz lzınir Ticaret mahkemesinde entere-

flanel pnntalon açık yakalı beyaz spor san bir dava görülüyordu. Davanın mev
gömlek ve beyaz iskarpin giymiş oldu~ı· zuu tüccarların imza ve salahiyetlerini 
halde yatın iskele tavasında mevkiini al- tamim eden bir « Sirküler> üzerinde 

Balıkyağı adiyle tevzi ediliyor Senegal 
C!ı. Süvari kaptan Sait Özege Atatürkün idi. 
sağında , tam merdivenin başında dur- Kalabalık dinleyiciler arasında ben de 
d vardım. 

uEbedi Şefin bir adım solu gerisinde Bir aralık davacılardan biri hakime: 
umumi katip Hasan Riza, Hariciye Veki- - Efendim, dedi. bu hususta benim berrak 

olduğu gibi daima beyaz. ve 

sise/er icinde altın sarııı 
.. .. J 

li Dr. Aras ve diğer protokole dahil ze- (Sirkü)m var. 
vnt, yatta hazır bulunan Vekillerle meb- Hakim de, avukatlar da hayretle bir-
uslar bir sıra te kil ettiler. 1 2 yi 3 daki- birlerine baktılar. 

rengiyle mahiyet ve safiyeti, dı§ına 
ka geçe Acar motörü Snvaronanın mer- Sirki.i ne demekti? Yoksa bir şahit 
divenine yanaştı. Deniz kıyafetinde bu- veya bir vesika İsmi mD 
lunan Majeste Karol Kraliyet yaveri ve Mesele biraz sonra anlaşıldı. adamca
refakatlerine memur maiyet erkanı ile ~ız meğer Sirkülerim var demek istemiş. 
merdivene ayak bastılar. . . Fakat cemi yapmak hatasına düşmek 

vuran, 

yükıek 

vitaminleriyle gıda kuvveti 
ıçımi çok haf il bir şaheserd;r 

Kral da deniz spor kıyafetındeydı.. korkusu ile kelimenin nihayetindeki 
Yalnız kasketi sol elinde bulunuyordu .. (ler)i atmış, (Sirkü) demiş. 
Merdivenleri çıkar çıkmaz kaptan Sait Grameri zayıflara sözüm yok .. Dedim 
özege tazim vaziyetiyle kralı selamladı, a ... Ben bile Alman devlet reisini vaktile 
kendisini takdiın etti: c cemi > sanmıştım ..... -U./7.ZZ:/Z7..7.7_;;.Zl[L7I/ZYLLX/./ ... Z7.L7 ... ZLZ/..7Z/.ZX:i&O"~rT..bWJ3("/ff...:Ö!;Jfelak;tten kurtarmış olu;-d-;,---

DEMiR MASKE 
- Dadı .. Mösyö $atöfodan hala ha

ber yok. Mösyö Faribol mektubu götü· 
reli bugün tam on altı gÜn oluyor . 

- Kim bilir belki de hemen sevgili
nizi bulamamıştır. 

Büyük tarih ve macera romanı 
(1KJNC1 KISIM) 

- Şimdi artık gelse bile geçkalmr 
olacak. Çünkü ben bu gece dük'ün res
men ve dinen kansı olacağım, 

Kızcağız tek.Tar hınçkırdı: 
- Ah.. Bu adamdan nefret ediyo-

rum ..• 
Birden ikisi de titrediler. 
Bir çıngırak sesi duymuşlardı. - 60 --

Mü&ezenin genç kumandanı tekrar: 
- Dur ... 
Emrini verdi. Yanına bir onba ı ala

rak şatonun kapısına doğru yürüdü. 
Ayni saatte, <Jatonun bir odasında 

madmazel Vrinycs ağlıyarak siidnenesi
nin kolları arasınn atılıyor ve hınçkırıyor· 
'du : 

- Dadı ... Dadıcığım .. Artık her şey 
bitti, mahvoldu. Amcam benim bu gece 
ihtiyar diik ile mutlıı.ka evlenmemi isti-

doğru sıkarak dişleri arasından söylen- Bu çıngrak, tatonun büyiik kapısının 
di: önündeki köprünün indirilmesine müsa-

- Ah alçak adam.. Haydut, kalpsiz ade eden, yani şatoya bir yabancının 
amca... geldiğini bildiren ioaretti. 

Bu güzel ve körpe kızcağıza nasıl kı- Şatoyu fırdolayı çeviren geni~ hen-
yıyorsun vicdansız sefil herif.... değin üzerine atılmış bu köprü ancak 

Sonra genç kızın kulağına eğildi: müsaade ile İnerdi. 
- Yavrum, dedi, bilirsin ki ben kim- ikisi de heyecanla pençerede gelenin 

seye fenalık yapmadım. Kimseye bed- kim olduğunu anlamak için beklediler. 
dua etmedim. Fakat Faribol efendinin Kapıdan şato avlusuna kısa boylu fa
dük•ü neden öldürmemiş olduğuna ca- kat geniş omuzlu genç bir zabitin girdi
nım sıkılı or. Bö le düşünmenin fena ol- ğini ve pto uşaklarından birinin refaka-

Bu delikanlı Jan Kavalye idi. 
Dudaklarında esrarlı bir tebessüm 

kont dö Servasın nezdine gidiyordu. 
Kont dö Servas, kral ordusuna men

sup hııkiki bir yüzbaşı zannettiği gömlek
liler oefini yanında dük dö la Tur oldu
ğu halde kabul etti. 

Jan Kavalye, hürmetle selamladıktan 
soma: 

- Kont cenapları, dedi. Şatoya bir 
fersah uzakta, Uzes yolu üzerinde mai
yetimle beraber gelirken bir asi protes
tan çetesile karl}ılaştım. Ve taliim bana 
bu çetenin hakkından gelmek fıraahnı 
verdi. 

Kont dö Servaa: 
- Siz.i tebrik ederim yüz bal}ıefendi, 

dedi. 
Jan Kavalye devam ettiı 
- içlerinden yedi kişi de esir aldım. 

Yalnız, benim maiyetimde sadece otuz 
kioi var. 

Haber aldığıma göre protestanlann 
oefi Jan Kavalye bu civarda dolaflyOT
muo. Tabii onun elinde benim kuvveti· 
me faik kuvvet var. Gece bir baskına 

daha kırk sekiz saat evvel herifler, hem 
de güpegündüz bumumu7.un dibinde bu
lunan bizim Servas köyünü basmışlar. 

- J~te bu sebeple size müracaati ve 
aldığımız esirleri bu gecelik şatonun zın
danında muhafazayı düşündüm. 

Yarın sabah onları doğruca kararga
ha sevkedeceğim. Adamlarım da, eğer 
müsaade ederseniz size hiç zahmet ver
meden şatonun avlusunda sabahı eder
ler. 

- Yüzbaşı efendi. Düşünceniz çok 
yerinde ve çok makuldür. Haydi, hemen 
gidip askerlerinizi ve esirlerinizi buraya 
getiriniz. 

Kont, böyle söyliyerek protestan şefi
ni odanın kapısına kadar teşyi etti ve ka
pının önünde sordu: 

- Affedersiniz.. Iamini7.İ sormağı 
unuttum. 

J an Kavalye, sükunetle cevap verdi ı 
- lsmim Jan Sen Jülyen. 
- Ala Mösyö Jan Sen Jülyen ... 
Madam ki mesud bir tesadüf ıizi bu 

gece Servas ptosuna getirdi, ben de bu 
tesadüften istifade ederek sizi bu gece 

Fransaya IJir milyon 
aslıer verecelı •• 
Paris, 18 (A.A) - Senegalli mebus 

Diuf bir nutuk söyliyerek Fransız müs
temlekelerinde çok mikdarda askeri 
malzeme bulunduğunu ve garbi Fransız 
Afrika.sının bir milyon asker çıkarabile
e:eğini söylemiştir. 

Müstemlekat nazırı Mandel Fransız. 
müstemlekelerinin iki buçuk milyon as
ker ve 500 bin işçi çıkarabileceğini be
yan etmiştir. 

1ZM1R ASLtYE 2 inci HUKUK HA
K1ML1CtNDEN: 

lzmir ikiçt!§melik caddesinde 314 no1u 
fırında pazarlı kasım oğlu salim saatçı 
tarafından pazar kazasına bağlı gUnan 
köyünde germak oğullarından mecit kı
zı hanife aleyhine açılan boşanma dava
sına mi.itednir arzuhal suretile davetiye 
varakası mübaşir tarafından bilu tebliğ 
iade edilmiş ve zabıtaca yaptırılan tah
kikatla da ikametgahı taayyün etmemiş 
olduğundan tebliğatın ilanen ifasına ve 
bu baptaki muhakemenin 3-11-939 cu
ma günü saat 10 na talikine karar veril
miş ve arzuhal suretile davetiye vara
kası mahkeme koridoruna asılmış oldu
ğundan müddeialeyha hanif enin tayin 
olunan gün ve saatte mahkemede hazır 
bulunması veya bir vekil göndermesi 
aksi takdirde hakkında muamelei gıya
biye icra kılınacağı tebliğ makamına ka
im olmak tizere ilan olunur. 

3865 (2140) 

IZMIR BELEDIYF.SlNDEN: 
51 inci adanın 12,25 metre murabbaın

daki yol fazlasının satışı başkatiplikteki 
şartnamesi veçhile açık artırmaya ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 306 lira 
25 kuruş olup ihalesi 3-11-939 cuma gü
nü saat 16 dadır. Iştirak edecekler 23 li
ralık teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzile enci.imene gelirler. 



19 Dkte$rill PeqemDe 1939 
1ZM1R 3 üncü ICRA l\UMURLU

CUNDAN: 
Bir borcun temini istifası için Izmi

rin değirmen dağı selimiye mahallesi 
filibeli salim sokağında ada 505 parsel 
~ kapı 39 No. lu 1500 lira kıymeti mu
hammineli bir bap hane aşağıdaki şart
lar dairesinde satışa konuldu. 

1 - Muhammen kıymeti yüzde 75 
§ini bulduğu takdirde 20-11-939 pazar
tesi günü saat 11 de Izmir üçüncü icra 
dairesinde dellal maı·ifetile üç defa ni
da ettirildikten sonra en çok artırana 
ihale edilir. Aksi takdirde en son ar
tıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
5-12-939 salı günü saat 11 de yine ay
pı dairede en çok artırana ihale edilir. 

2 - Artırmaya i§tirak edenlerin mu
hammen kıymetin yüzde 7 ,5 nisbetinde 
pey akçası veya milli bir bankadan te
minat mektubu ibraz etmeleri. 

3 - Ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı sahiple
ı-inin gayri menkul üzerindeki hakları
nı hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
lddialannı işbu ilan tarihinden itiba
ı-en 20 gün içinde evrakı müsbiteleriy
lc birlikte memuriyeti.mize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde haklan tapu si
cilleriyle sabit olmadıkça satış paylaş
masından hariç kalırlar. 

4 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde parayı vermezse ihale karan 
fe:.iıolUDarak icra ve iflas kanununun 
133 üncü maddesi hükmil tatbik olu
Dur. 

5 - Şartname 25-10-939 çarşamba 
gününden itibaren 39-1054 Nolu dos
ya ile memuriyetimiz.de açık bulundu
nılacaktır. Daha fazla malumat almak 
lstiyenlerin mezkur dosyaya müracaat-
ları il!n olunur. 3867 (2138) 

tZM1R SULH HUKUK MAHKEME
StNDEN: 
ı Bekir ile Ismailin şayian mutasamf 
oldukları Izmirde birinci aziziye mahal
lesinin kırını sokağında kain 32 No. taj
lı bir odalı ve 100 lira kıymeti muham
meneli evin mahkemece verilen izalei 
§UYU kararma istinaden 20-11-939 pazar
tesi günll saat 15 de Imıir sulh hukuk 
mahkemesi salonunda satışı yapılacak
tır. Bu artırmada tahmin olunan bedelin 
yüzde yetmiş beşi nisbetinde bedel ve
rildiği surette talibine ihalesi yapılacak 
aksi takdirde satış 15 gün daha uzatıla
rak ikinci artırması 6-12-939 çarşamba 
'giinU saat 15 te yine dairemizde yapıla
caktır. Gayri menkul üzerinde hak ta
lebinde bulunanlar ellerindeki resmi ve
saikleriyle birlikte 20 gün içinde daire
mize müracaatlan lhnndır. Aksi takdir
öe haklarında tapu sicilli malClm olına
fükça paylaşmadan hariç kalacaklardır. 

Clllw hi u:v' z:.azazın: * ,,. ı W. F. Henry Van der Zee SPERCO VAPUR 
Alsancak ve ~kAsı ACENrAsı 

İstasyonu Karşısında yeni açılan --· ..fr~--

E G E Al\IERİCAN EXPORT LİNES iNS. ADRİATİKA SOSYETA ANONt'WA 
N E V - Y O R K İÇİN: Dİ NA vfGAZYO:NE 

HUSUSİ HASTANESİ EXPORTER vapuru 27 ilkteşrine QUİRİNAL vapuru 15/10/1939 tarl-
doğru bekleniyor. b d b kl k ı d S A H i B i · · lk . d ~ in e e enme le o up A iryatik li-

ö EXIRIA vapuru 29 i teşrme ogru manları irin yük alarak hareket edecek-DOKTOR OPERAT R bekleniyor. :ıı 
Ad·ı e· ARMEMENT DEPPE, ANVERS lir. .. .. . . 

1 1 r \ ANVERS İÇİN : CALDEA motoru 25/ 10/ 939 tarihi~-
İzmirin en büyük ihtiyaçlarından bi-~ ESPAGNE vapuru son teşrin başlan- de beklenmekte olup Cenova ve Marsil-
rine tekabül etmek üzere hazırlanan gıcında bekleniyor. ya }~anları için yük alarak hareket ede-
ve her türlü fenni tekamülat, kon- D. T. R. T. KUMPANYASI cektir .. 
foru ve kalorifer, rontken ve elektrik :S TUNA LİMANLARI İÇİN İTALİA S. A. Dİ NA VİGAZİONE 
tedavileriyle mücehhez olan EGE TİSZA motörü 19 ilkteşrine doğru VULCANİA motörü 20/10/939 tari-
hususi hastanesi Alsancak istasyonu bekleniyor. . hinde Triyesteden Nevyork limanı için 
karşısında açılmıştır. DUNA ınotörü sonteşrin başlangıcın- hareket edecektir. 
Her şubeye ait hastalar kabul ve da bekleniyor. SATURNIA motörü 1/ 11/939 tari-

ınütahaı;sıslan tarafından tedavi edi- KASSA motörü son teşrin yarısında hinde Triyesteden Nevyork limanı için 
lir. .. ~ bekleniyo_r. . . hareket edecektir. 

Muessesedc her :r.:ıman doktor bu- :..; SERViCE MARITll\fE ROU~IAİN R E X motörü 1/ 11/ 1939 tarl-
lunur.. ~ B U C A R E S T hind T · d N k ı· · · 
FİA TLER • KÖSTENCE - GALAS VE TUNA e rıyeste ~n evyor ımanı ıçın 

• • LİMANLARI İÇİN hareket edecektır. . 
llıi lıradan başlar .. · ~ OİTUZ vapuru 2 sonteşrine doğru OCEANIA motörü 16/10/939 tarihin-

. TELEFON : 2918 bekleniyor de Triyesteden Cenubi Amerika liman-
:X/d"'~ZZ/.Y,Z/..7-"L/Z~.LZZ- SOCIETE COMMERCİALE BULGARE ları için hareket edecektir. 

DE NA VİGATION A V APEUR NEPI'UNIA motörü 19/11/939 tari-
i777:7.7zk7777!JtF&?'i?'l7/zJ»!:2Y.J;J HAlF A - İSKE~'l>~R.İYE VE PORT hinde T~i~esteden cenubi ~erika li-

DOKrOft ~ SAIT iÇiN ınanları ıçın hareket edecektir. __ 
BALKAN vapuru halen limanımızda- N O T : 

Is mai 1 Hak k 1 1 dır.. . İl.Andaki hareket tarihleri ile navlun-
ARME..,IBN TEVFiK lUABRO J rdaki d • · "kliklerden d ]a ta 

BEYRUT VE İSKENDERİYE İÇİN a e~ı 0 yı acen -Akar çay LESBOS vapuru 18 ilkteşrine doğru mız. rn~ıyet kabul etmez. Daha fazla 
• ... • ... bekleniyor. tafsilat ıçın İKİNCİ KORDONDA FBA-

Dalıılı ue tenasülı has· Vapurların bim ve tarihleri hakkında TEl~LI SPERCO l'apur acentasma mO-
talılılar mütalıGSSISI lıic bir taahhüt alınmaz. racaat edilmesi rica olunur. 

Cürnhuriyet caddesi (2 inci Kordon Vapurlann hareket tarihleriyle nav- TELEFON : 2004./!005 
Alman konsoloshanesi arkasında) tunlardaki de~ikliklerden aceota me-
206 nnmarnh muayenehanesinde heri suliyet kabul etmez. 
gün saat 13 ten itibaren hastalarım Daha fazla tafsil!t için ATATURK 
kabul eder_ TELEFON. 

3458 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 

UMDAL 
-.z:;..-

V'JV/LX~iQQ:SQ~...Lr"...G'J~/LV.n Zee ve !$sı . Vapur acentalığına mUraCR-
UMUMİ DENİZ ACENTALifil LTD. 

BEIJ.EN1C Lims LTD. 

~C'iliZ2:21%Z~~7/.J"..ı::z,;7~~ 

OPERArOR 
DOKTOR 

Cevdet Mustafa 
Gönenden 

Memleket hastauesi Baş Tabibi ~ 
ikinci beyler sokak fınn karşısı ~ 

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

TELEFON No. : 3125 
_.,LZf!l1G!7"Q"r~~ 

ı-ıt edilmesi rica olunur. 
TELEFON : 2007 /2008 GRİGORİOS C. Il vapuru 23 birinci 

SS ACHAI.A . SS MOREA teşrinde beklenilmekte olup Anversa ve 
. • " \ c . " • Rotterdam . . yük alacaktır 

Bu vapurlara ait konşmento hamilleri ıçın · B 
"f' bu va urlarda e~ası olan müessese- ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTO 
ler yapa:akları ınu~ele hakkında ma- FLORİDA vapuru 20/22 birinci teş
lumat edinmek üzere acentemize müra- rin ar~da beklenilm:Jrle olu~ Yugoe
caat etmeleri il!n olunur. lavya limanları ve Triyeste içuı yUk 

alacaktır. 

........... ••••••••••••••••• .. ••••••••11 •11• LOVCEN '-apuru 12 birinci tepinde 
OLİVİER VE ŞÜREKASI LTD. 

VAPUR ACENT ASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız ~eler yapacaklardır. 

limanımıza gelerek ayni gün Köstence 
ve Varna için yolcu ve yük alacaktır. 

LOVCEN vapuru 19 birinci teşrinde 
limanımıza gelerek 20 ikinci teşrin saat 
12 de Pire - Arnavutluk limanlan - Ko
tor - Dubrovnik - Split - Triyeste ve 
Şu.şak için hareket edecektir .. Yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

•••••• 5 

BIÇAGI 
fn serf .sallalları 

~enec 

ve, ~ 
umu~aiır 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütdıaamı bay ömer 

Lütfü Bengü'dir. 
Briatol oteli elli odah her odada toiuk ve ıı.cak akar ıulan, banyoları 

tye bloriferi nrdır. Dahili Te harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
aaamörii ve buıusi lokantan vardır. 

Bütün uri konforu haiz olan bu otelin Haliç Te Marmara denizine 
:.e btanbul cihetine de nezareti f evb.lideye maliktir. 

Bütün bu mükem.meliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet bbul etmi
:yecek derecede ucmdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik müteba111A 
bay ömer Lütfü Bengiinün idareaindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
•:rdana koyar. Ban.un için bütün Egeliler, kendinin tabb uticarmda 
bulunan otellerde bulQfmlar. 

.. ................... - .................. '21 ..... 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 
Cimi Mik. MuhammenB. % 7,5 teminah Ekailtme 

Lira K. Llra K Şdcli Saati 
Müzayedeye ~tlıak etmek istiyenler 
kıymeti muhammenenin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde pey akçası veya milli 
hir banka teminatı irae etmeleri lhım- Kiralık daire 

JADRAN'SKA PLOVİDBA D. D. Şarap galon mantarı 
. SUSAK 26X .. 5 eb'adında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
125.000A.Sif 1250.- 93. 75 Pazarlık r 4 . 

~ v 

PREDSEDNIK KOPAJTİC vapuru Şarap oi,esi mantan 
30/ 31 birinci teşrin arasında beklenil- 24X45 

Messageries Maritimes 
600.000 c < 5724.- 429.30 < 15. 

Şartname ao-10-939 tarihinden itiba- ve maga za 
ren herlcesin görebilmesi için açıkta ve a 

KUl\IPANYASI ınckte_o~up !ugoslavya limanları ve Trl- Likör mantarı 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru :reste ı~.ın yuk alacaktır. 23X35 200.000 c c 1879.50 140.96 < 15.30 

gayri .menkulün e'V!laf1 da şartnamede Resmi ve hususi daire ve yazıhane 
yazılıdır. olmağa cJvcri~li Gazi bulvarında Zi· 

Gayri menkulün vergi ve sair .kanuni raat Bankası yanında 18 şayılı De
mükellefiyctleri satıcılara ve yüzde i1tl ,wireJli ham .. 

<ya ait olup ihale bedeli defaten ve peşi- bankası arkasında 88 sayılı dairede 

Her türlü izahat ve m:ılftmat ftin Bi- GOULANDRİS BROTHERS LTD. 
rinci Korüonda 156 numarada LA U- PİRE 
REI\'T llEBOUL ve ŞER1Ki vapur attn• 
tasma müracaat edilmesi rica olunUI'. 

TELEFON : Z 3 7 5 

•NEA HELLAS• 
Lüks transatlantik vapuru ile Pire buçuk dellfiliye ve ferağ harçları alıcı- İstiycnler : İkincikordon Merkez~ 

nen ödenecektir. diş doktorınta baş vursunlar.. ---------------
ihaleyi müteakip mil§teri ihale bede- 1 - 26 (2131) ~..ı:?.'T/'n"'/J&7ff.A'J'7/7..:r.7-7.K'"/AJ 

Nevyork hattı ... 
Pire - Nevyork sey'ahat müddeti 12 ı:ün 

Pireden hareket tarihi 
ifnl vermed~i veya veremediği surette im!-------Zttıe.W ti Diş r ABiBi 
gayri menkul tekrar 15 gün müddetle 18 -11-1939 
nrtırmaya konulup bu artırmada en çok 1\zra DemirfLlli 
bedel verenin üzerine ihalesi yapılacak 1ZM1R StClLLl TİCARET MEMU&-

Gerek vapurlnnn muvasa!At tarlhlerl, 
gerek vapur ~imleri ve navlunları hak
l~ndn ncenla bir teahhilt altına giremez. 
Daha fazla tafsilat a!mak için Birinci 
Kordonda 152 numarada sUMDAL• 
umumi deniz A°"ntalığı Ud. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

ıırada tahakkuk edecek ihale farkı hiç LUCUNDAN: • ller gün hastalarını İkind Kordon " 
L!_ hülmı' e hacet kalnia'---- vAIO:'--''-' rd · · Cüınhuri .. ·et caddesi l\lerkez Banka- ~ OU" &.:>lLlll """""~u 17.mi e yenı m:ınüaturacılar çarşısın- "' 
i&. etmiyen müşteriden tahsil olunacak- da Saffet sokağında 3 numarada komis- sı arkruiındaki 88 numaralı muaycne-
tır. Daha fazla malfunat almak istiyenler yonculukla uğraşan (G. D . Giras) tara- hanesinde kabul eder. 
dairemizin 939-1633 sayılı d~asma mü- fından Nicki Vintcrhaltere verilmiş olan Mesai saatleri : 10 dan 12 kadar .. 
racaatlan lUzwnu i1An olunur. sıfat~ vekalete nihayet verildiğine mü- 3 ten altıya kadar ... 

38.59 (2!41) tedaır beyanname ticaret kanunu hü- TELEFON : 3287 
kümlerine göre sicilin 2583 numarasına ~T//"E/T/.T/.ZT-/L7Zl"/Z77J 

Telefon : 4072 Müdilriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

1ZM1R 3 ncü 1CRA VE 1FLAS ME
MURLUCUNDAN: 

lmyt ve tescil edil<W•i ilan olunur. 
c ~~----~~ 

iz.mir sicilli ticaret memurluğu resmi ·~---.. •••ı•••w..ım•••Kıllli•••••••••• mührü ve F. Tenik imzasl. = F=runi! '" ., 
25 Mart 931 tarihinde iflasının açılma

sına karar verilen Müflic; süleyman Ali
nin tasfiyesi hittjğinden iflasının kapatıl
masına Izmir ticaret mahkemesince 29-
9-939 tarihinde karar verildiğinden key
fiyet icra ve iflas kanununun 166 ncı 
mad<lcsi mucibince ilfuı olunur. 

3868 (2137) 

!ZMtR 3 ncü 1CRA MEMURLUCUN
DAN: 

55 lira kıymetinde yazıhane. masa, 
dosya dolabı, soba gıöi eşya telgrafhane 
yanında doktor HulOsi B. caddesi 58 no 
yazıhanede 23-10-939 pazartesi günü sa
at 11 de muhammen kıymetin yüzde 75-
şini bulduğu takdirde satılacaktır. Aksi 
takdirde 25-10-939 çarşamba günü aynı 
yer ve saatte her ne fiat verilirse verilsin 
satılacağı daha fazla malumat almak is
tiyenlerin dosya no ile memuriyetimize 
müracaatları alıcılann yüzde 7.5 pey ak
çasile mahallinde memura müracaatları 
lüzumu ilAn olunur. Dosya 939-1027 

3866 (2136) 

1: Beyanname 
BEYANNAME 

İzmir ikinci noterliğinden musaddak 
4-3-935 tarih ve 2104 sayılı ve bımdan 
sonra Beyoğlu altıncı noterliğince mu
~ddak 2Ş..7-!>38 tarihli ve 5955 numara
lı umumt vckAletnameler mucibince Iz
mirde Yeni manifaturacılar çarşısında 
Saffet sokağında 3 No. da kain (G.D. 
Giras) unvarilı ticarethanemin alelumum 
muamelatunın tedviri hususunda en az 
ikisi birlikte imza etmek üzere ticaret
hanem memurlarından Nicki Vinterhal
tcr, Albe.r Franco ve Rudi Gassandoyu 
umwnt vekH ve tüccari milmessil tayin 
etmiştim . 

Bu kerre .Alber Franco ve Rudi Gas
sarıonun kemafissabık müştereken ifayı 
muamele ebnek uhdelerindeki salahiyet
ler baki kalmak şartiyle Nicki Vinter 
Halterin sıfatı vekaletine nihayet veril
miş olduğu cihetle keyfiyetin ticaret ka
nununun :l5 ve 94 üncü maddeleri hük
müne tevfikan tescil ve ilanını rica ede
rim. 

25 kuru~luk pul üzerine 
13 T. Evvel 1939 tarih ve imza 

1ZM1R 1CRA HAK1ML1C1NDEN: okunamadı 
Izınirde pcştamaleılarda 46-1 sayılı Galatada Taptas hanında yazıhanesin-

mağazada kazmirci hacı Ali zade abduI- de mukim G. D. Girras. 

Umumi mağazalar 
iz ir şubesİriden: 

T. A. Ş. 

Şirketimizin lzmir ıubeai ikinci kordonda 84 numaralı binada 
çılmıım. 

!'IC: nevi .ticaret ve zirai qyayı ıimdilik serbest depo suretı1e ve en 
~';'saıt §erartle aniyelerimize kabul edeceğimizi sayın tüccara bildi
nnz. 

Alakadar müessesatm bu hususta her türlü tafsilib mesai saatleri 
dahilinde şubemiz muamelat servisinden alabileceklerini arzederiz. 

5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 3669 (2038) 

Devlet Demir yollarından: 
idaremizin muhtelli yerlerinde jstihdam edilmek üzere kısım hekimlerine 

ihtiyaç vardır. Verilecek. ~aş 1 7 7 liradır. 
Ayrıca mesken veya mesken bedeli verilir. 

Serbest bulunmak ve yaşları 45 den yultan olmamak üzere. uliplerbı dev
let demir yolları zat işleri müdürlüğüne müracaatları. 17, 19, 21 3799 (2118) 

Bo"öreklerden icirar torbasına \:.adar 
yollardaki hasta.lık1a.nn m.ikropılanm kö
künden temizlemek için HELMOBLÖ 
kullanmız.. 

Helmoblö 
lah alacaklılara konkordato talebinde Mahallinde okunup anlatılan bu be
bulunacağından mühlet istemesi üzeri- yan.name. altındaki imzanın. şahıs ve hü
nc kendisine icra if!As kanununun 288- viyeti dairece malum bulunan G. D. Gi.r
nci maddesi mucibince 16-10-939 tari- rasın olup bizzat memurun yanında im
hindcn muteber olmak üzere Izmir icra uıladığını tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
tetkik merdinin 17-10-939 tarih ve 2935 otuz dokuz yılı birinci Teşrin ayının on 
snyılı karariyle iki aylık mühlet verildi- üçiincü cuma günü. 13 Biıincitcşrin 1 -cıa~~;ı. 
ği ve Izmir barosunda kayıllı Salim Ze- 1939. 

ıırNr~-~ BöbrekJer!n çalışmak: kudretini artı-
6~~-\ rır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, es

:rin komi er tayin e<li1diği illbı olunur. Harç pulları daire niliJıasına yapış-
3864 (2139) tı. 

Asahiye Mütalaassuı 
Doktor Cahit Tuner 
, Her :Ü!I ~nat :J ten ~ra Şamh ~ 
sokak (Ü(iimü Beyler) N•. 1' da 
hnsta kabtd \'e tedui cdft'. F.lektrik 
lNfavileri tatbik eder .. 

Istanbul Beyoğlu altıncı noteri resmi 
mühril ve Jsmail kontcr imzası. 

Umumi Na. 5076 Hususi No. 3-80 
Işhu beyannamn suretinin görülen a.

lma ve dosyamızda alıkonulan ve ınüb
rczi tarafından im:zalı bulunan suretine 
mutabııkn.tıru tasdik ederim.. Bin dokuz 
yüz otuz dokuz senesi tc.."rİn evvel ayı
nın on sekizinci çarşrunba günü_ 

18-10-939 

ki ve yeni bels~~uğunu, mesane ilti
habrm, bel ağrısını, S?k Slk idrar bozmak 
ve bo7.arken yanmak hallerini giderir. 
Bol idrar temin eder. Idrarda kumların 
\'e mesanede taşların te,?ekkülilne mani 
ohır. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı te
ınizliycrek mavileştirir .. 

Sıhhat vekaletinin 14-7-932 tarih ve 
2:27 numaralı ruhsatJnı haizdir. 

Rah nıantan 
20X25 eb'adında 

10.000.000 < c 35000.- 2625.- 16. 

f - Şartname ve kalite nümuneleri mucibince yukarıda cina ve 
miktarı yazılı mantarlar pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme şart
ları hizalarında yazılıdır. 

lII - Pazarlık 23/X/939 pazartesi günü Kabataşda levazun ve 
mübayaat şubeaindelci ahm komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Rakı mantarı şartnameleri her gün levazım şubesi veznesin
den ve lzmir, Ankara baş müdürlüklerinden f 75 kuruş mukabilinde 
alınabileceği gibi diğer şartnameler parasız mezkur şubeden alına
bilir. 

V - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde yüzde 
7,S güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gel
meleri ilan olunur. c:7863> 

3, 8, 14, 19 3613 (2016) 
, -

_,,,,. . . ,. . .. 

T. iŞ BANKASI'nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye PJanı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağuıt<>&, 1 EylUI, 1 lkincitqrin 
t a r i h ! e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. . 

li xzw Ik rami yele ri: rzrLJZT.L7'2V.z:.rzyz-LL7.Z.1' 

ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
g n 1000 liralık ••• s.ooo Lira 
8 u SOO liralık ••• 4-000 Lira 

16 H 2SO liralık ••• 4-000 Lira 
60 n ıoo liralık ••• 6.000 Lira 
95 n 50 liralık·- 4.750 Lira 

2SO n 2; liralık ·- 6.250 Lira 
-·-- -·- 1 435 32.000 

~~~ .......................... !llml ... ~f/Zl~ 
T. it Banh .. pua yahnnalda, yaLuz para biriktinnit olmaz, 

ayni zamanda taıa.inizi ele denen. ohınunuz. 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevüm dolayıaiyle yeni çıkardığı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulah tercih edin 

lllSATIŞ YERifll 
Birinci Kordonda 186 numarada 
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SAHiFE~ 

Majino hattı asla aşılamaz 
Hitler, büyük insan zayiatını göze alarak bu hatta gedik açmak ve 
Alman maneviyatını takviye etmek istiyor, buna muvaffak olamıyacak 

1914 -1939 harpleri farkı lngiliz Avcı Tayyareleri 
O zaman kitle halinde ölüme sevke- iki Alman tayyaresine hücum ettiler 
dilirdi. şimdi tek neferin kıymeti var ve ikisini de denize · düşürdüler 

Garp cephesinde fa-0liyeıte !nılııııcm toml..ardıınan tayycıreleri ve Hitlerle Ribbentrop, ii~erlerine yiiklnnen ağı~ 
mesıtliyeti hissetmiş gibi harp sahasında dola§ıyorlar 

Londra 18 (A.A) - Gaı-p cephesin
deki son inkişaflar hakkında tefsirlerde 
bulunan Royter ajansının askeri muha
biri şöyle yazmaktadır: 

Geçen harple şimdiki harp arasında 
esaslı bir fark vardır. Şimdiki harpte ta
biye ehemmiyetleri ikinci derecede olan 
mevz.ileri müttefikler her ne pahasına 
olursa olsun müdafaa edilmesi lazımge
len bir arazi mahiyetinde tel.akki etme
mektedirler. Bu prensip anlaş11amadığı 
jçin yüz binlerce insan ölmüştür. Şimdi
ki harpte müttefik kumandanlar her 
şeyden evvel insan hayatını korumağa 
ehemmiyet vermektedirler. Binaenaleyh 
Sar mıntakasının büyük bir kısmının 
.ı\lmanlar tarafından istirdadı bir Fran
sız hezimeti mahiyetinde telakki edilme
melidir. Müttefikler Hitlerin askeri şef
lerin mütalaası hilafına olarak Majino 
hattına yapılacak büyük bir taarruzun 
husule getireceği manevi tesirin böyle 
bir hareket için yapılacak fedakarlıkları 
telafi edeceği kanaatini beslemektedir. 
Majino hattında açılacak bir gediğin ma
neviyat üzerinde pek büyük tesiri ola
cağı muhakkaktır. Yalnız müttefikler 
böyle bir şeyin imkansız olduğunu bil
dirmektedirler. Böyle bir şey olamaz. 
Çünkü Majino hattı da Sigfrid hattı gibi 
elastikidir. Maji 10 hattına çok miktar
da insan ve malzeme feda etmek suretile 
r;irilebilirse de bu noktaya kadar gelebi
len diişman mecalsiz kalm~ olacak ve 

hattın gerisinde bulunan büyük mütte
fik ordularının mukabil taarruzuna uğ
rıyacaktır. 

Paris 18 (ö.R) - Gazetelerin bugün
kü mütalaalarından müttefikan çıkan 
mana şudur: Barış taarruzuna mi.ivazi 
olarak yapılan ilk harp taarruzu Fran
sız tabiyesini değiştirmemiştir. Fransız 
kıtaları Alınan toprağında ve Majino 
hattının çok ilerisinde harp etmektedir
ler. 

Pöti Pariziyen diyor ki: Cephenin sa
bahki vaziyeti değişmemiş bulunuyor. 
Fransız başkumandanlığının tahminleri 
teeyyüd etmiştir. Unutmıyalım ki Alman 
toprağında ve Majinonun çok ilerisinde 
bulunuyoruz . 

Ekselsiyor, cephede hiç bir tank gö
rünmediğini ve çok ağır olan Alman 'za
yiatının bundan ileri geldiğini yazıyor. 

Övr şunları yazıyor: 
Fransız askeri cesurdur. Kendisinden 

herşey istenebilir. Fransız askeri bunu 
sayısız engellere ve arazinin manilerle 
dolu olmasına rağmen Polonyalılara yar
dım için ileri hareketine geçtiği zaman 
ispat etmiştir. 

Yine Ekselsiyora göre askeri harekata 
deniz ve hava taarruzlarına bakarak Al
man barış taarruzunun nihayet buldu
ğunu zannetmek hata olur. Almanlar yıl
dırma manevrasını eUerinden bırakma
mı.cılardır. DiğN· taraftan Hitler daima 
Bolşevizm heyulfısını dalgalandırmakta-

dır. 
Jan Faber diyor ki: Almanya bitaraf

lara başka bir mesajla hitap ediyor: 
«Fransa ve Ingiltere barı.s teklifini red
dederek sizi Bol~evik ihtilfiline teslim et
tiğini görüyorsunuz.~ 

Hitler bitaraflara ihtilalden sakınınız .. 
diyor. Halbuki ihtilali tahrik eden ve 
Almanyayı Bolşevinne teslim eden odur. 
Dünyanın selameti Fransız ve lngiliz za
ferindedir. 

Londra 18 (ö.R) - Deyli Tclgra! as
keri muhab!ri, Alman taarruzlarının hiç 
bir netice vermediğini kaydeden yazısı
nı şu cümle ile bitiriyor: Acaba bu taar
ruzu daha büyük bir hareket takip ede
cek miydi? 

Deyli Ekspre~e göre de Alman taarru
zu mevzii bir hareket mahiyetini geçe
memiştir. 

Taymise göre şimdi Alman erkfuııhar
biyesini bikraf memleketler üze.,.·nden 
bir cevirme hareketi hazırlamağı düsün
mekle mesgnldur. Tiyoz Kronik], Maji
no hattındaki Fransız ordusunun mane
viyatırun Majino kadar sağlam olduğu
nu, Fransız ve Ingiliz teşriki mesaisinin 
tam bir şekilde kendini gösterdiğini kay
dediyor. 
Diğer In ~iliz gazetelerine göre de Hit

ler bir mi1yon askerle birden yapacağı 
taarruzda Fransız cephesini yarmak ka
bil olacağını söylemiştir. 

Sarbruktan bir çıkış .. 
Almanlar ve Fransızlar arasında 

oldukça şiddetli bir muharebe oldu 
- ~AŞTARAFJ 1 İNCİ SAHİFEDE -
ğa çalışmıştır. 

Almanlar Sarbnıktan kuvvetli bir çı
kış yapmı~lardır. EJ bombalan ile oldu'<
ça şiddetli bir muharebe olmuştur. Fran
sız müdafaa mevzileri öni!ne kzdar ge
kr~k tevkif edilen Alntan kıtalan arnz! · 
ternizlcmeğe çalısmakt:ıdı~lar. 

Londrc1 18 (ö.R) - Gazetelerin harp 
muhabirleri bildiriyorlar: 1 

fogllız kuvvetleri mürettep olan bJl
gdı::rind yer al:ı aktadırlar. Salahiyet- 1 
tar In0 iliz askeıi makamları diyorlar ki: 
Dü nan ne zaman isterse gelebilir. Bu: 
kuvvetler diismanla kar.sılac;mn.ğa hazır-
dı~ . 1 

Fransız askerleri cephede .. 

Deyli Ekspres diyor ki: lngiliz tayyareleri artık A lmanlar 
iistüne beyanname atmak planına nihayet verebildi 

Londra, 18 (A.A) .- Alman tayyare- &hilinde inceden inceye araştırmalar bahiri aydınlatmakta ve denizaltı bom
leri tarafından dUn lngiliz sahiline ya- yapılmakta bulunduğunu ilave etmiştir. baları patlamakta idi. 
pılan akından sonra İngiliz muharebe Nazır sözlerini şöyle bitirmiştir : BATffilLAN İNGİLİZ KARGOSU 
tayym:l~ri sahilin sim::ıli .ş~.kisi açıkla~ . ~ir kaç. gün içinde Scapa ~lov ~_?r!e- Londra, 18 (Ö.R) _ 6000 ton hacmin-
rmda ıki Alman tayyaresı gore;:-ck bun- zının tehlıkede olup olmadıgıru ogren- d c·t f M"tt 1 dlı ın· a·liz k b" 
1 t t · 1 ikis' · · d d · · 1 - ç·· k .. Alnı d . 1 e ı Y o ı e a 0 1 argosu ır 
ara .. a~rru~ e mı.ş er Ye ·ını e enı- ~~.o acagız. un . °: an emza.~ .~e- Alman tahtelbahiri tarafından batırıl-

ze duşurmuşlcrdır. Bu tayyareleı·den mısı hava almak ıçm ya suyun yuzune t 
bit:inin mürettebatı kurtarılmıştır. çıkmak veyahut ta ebediyen deniz al- mış ır. 

Ingiliz avcı tayyarC'luri üslerine dön- tında kalmak mecburiyetindedir. ALMANLARIN DOKUZ 
müşlerdir. ROYAL OAKI BATIRAN TAYYARESİ DÜŞÜRÜLDti 

DEYLİ EKSPRESİN YAZISI 
Londra, 18 (A.A) - Muhafazakar 

Daily Ekspres gazete.si bu sahahki nüs
hasında hava faaliyetinden bahsederek 
diyor ki : 

Hedefi yalnız beyanname atmak olan 
hava seferlerine artık bir nihayet veril
melidir. Almanya muvaffakıyct5izlikle
t"e uğradıktan sonradır ki bu türlü sefer
lerin zamanı gelecektir. Fakat evvela 
Alınan mağlUbiyetleri lazımdır .. Ta ki 
Alman milletinin kendi hükümeti bah
sinde hayalleri inkisara uğrasın .. 

TAHTELBAHİRİN KAPTENI Londra, 18 (Ö.R) - İskoçyanın şark 
Londra, 18 (A.A) - Alınan radyosu- sahillerine ve Forth koyuna yapılan ha

nun bildirdiğine göre Royal Oak zırhlı- va taarruzuna iştirak eden Alınanların 
smı batıran Alman tahte1bahirinin ku- on beş bombardıman tayyaresinden do
mandanı tayyare ile Hitlerin nezdine kuzu düşürülmüştür. 
gitmiş ve kendisini hususi merasimle ka- Almanlar, hava taarruzlarının kendi
bul eden Hitler kumandana yüksek rüt- lerine çok bahalıya mal olduğunu gör
bede bir nişan vermiştir.. Tahtelbahir mektedirler. 
dün saat 9 da üssüne avdet etmiştir. Tahtelbahir harbine gelince, Alman 

Kurnandan beyanatta bulunarak de- tahtelbahir filosunun üçte birinin batı-
ıniştir ki : rılmış olduğu artık muhakkaktır.. Şlın-

İngilizlerin tesis ettiği maniaların ara- diye kadar Fransız ve İngiliz filoları ta· 
sından kolayca geçerek Scapa Flov kör• rafından batırılan Alman tahtelbahirle
fezine girdik. Körfezde· iki harp gemisi rinin sayısı yirmiyi geçmektedir. 

ÇURÇİLİN BEYANATI gördüm ve iki torpil attıktan sonra li- Lahi, 18 (Ö.R) - Hollanda gemicile-
Londra, 18 (A.A) - Çurçil dün avam mandan çıktım .. İki infilak işittim.. Şi- ri şimal denizinde altı İngiliz harp gemi

kamarasında yaptığı beyanatla Scapa mal istikametinde en uzakta bulunan İn- si ile on iki Alman tayyaresi arasında 
Flovda tahkikat yapılmakta olduğunu giliz gem.isinden bir su sütunu yüksel- bir harp vukubulduğunu, Alman bom
ve bu arada elan sular altında saklan- di. Bir saniye sonra diğer bir gemi de bardıman tayyarelerinin bir ka<;ının 
ması ihtimali olan Alman denizaltı ge- infilak ederek gözden. kayboldu .• Biz alevler içlııde düştüğünü gördüklerini 
ınh.inl bulmak ümidiyle bütün körfez uzaklaşırken İngiliZ projektörleri tahtel- söylemiştir. 

Hitler hata sulh peşinde 
Meşhur Norveçli keşşaf Bensen'i bu
nun için Stokholma mı gönderiyor? 

Berlin, 18 (Ö.R) - Alınan propagan- arzusunu kat'iyyetle izhar etmesine rağ- dar beyanatında ileri gitmiştir. 
d:3st, bugün meşhur Norveç kaşifi Ben- men Moskova Litvanya ile hususi İngiliz gazeteleri bu beyanatı aşırı gü· 
senin Hitler tarafından kabul edildiğini bir anlaşma yapmıştır. Stalin Hitlerin !ünç telakki ediyorlar. Zira Alınan filo
ısrar1a bildirmekte ve Hitlerin Norveç ınetodlarını tatbik ederek Alınan dikta- su üssülharekesinden şimal denizine 
kaşifine şimal devlet reisleri konfera;ı- törünü bir emrivaki karşısında bırak- açılmak cesaretini şimdiye kadar göste· 
sına bildirilmek üzere bir sulh teklifini mıştır. · remerniştir. İngiltereye karşı taarruza 
yaptığını, bu teklifin ana .şartlarını tev- Şarki Pxusyada halk arasında Sovyet teşebbüs eden Alman bombardıman tay
di ettiğini ayni ısrarla haber vermekte- Rusyanın Baltık denizindeki nüfuz ge- yarelerine gelince bunlar her seferlerin
dir .. nişlemesi endişesi ile karşılaşmaktadır de yüzde elli ile yüzde seksen arasında 

ve söylendiğine göre Hindenburgun oğ- zayiat vrmişler, kollan kanatları kınla-
Kopenhag, 18 (Ö.R) - Şimal memle- lu bu mesele hakkında görüşmek üzere rak dönmüşlerdir. 

ketlerinin Stokholm konferansında sulh Ostrasburga hareket etmiştir. Paris, 18 (Ö.R) - Alman propagan-
lehinde bir tavassutta bulunmak mese- dası Sovyet Rusyanın Almanyaya aske-
lcsini görüşec~_kleri tekzip ediliyor. 

1 

Londra, 18 (Ö.R) - Alman harici- r1 yardımda bulunacağını iddia etmekte-
Paris, 18 (O.R) - Şansölye Hitler, ye nezaretinin salahiyettar bir şahsiye- dir .. Salfilıiyettar Fransız mahfelleri bu 

Osiı'asburgdeki malikanesinde saatlerce ti bugün şunları söylemiştir : habere kıymet vermiyorlar. 
yalnız kalmaktadır. Ribbentropun Mos- Tavassut teşebbüsleri de, ümitleri de Vaşington, 18 (Ö.R) - Demokrasiler 
kova seyahati esnasında tesbit edilen bitti artık.. Düşmanlarımız harp istiyor- Hitlerin sulh tekliflerini reddetmekte 
program mucibince Almanya yalnız Le- lar, harp olacaktır. haklı mıdırlar suali üzerinde yapılan bir 
tonya, Estonya ve Finlandiyadaki nü!u- Ayni şahsiyet bütün şimal denizinde referandümüne cevap v.erenlerin yUzde 
zundan vaz geçerek A vrupanın diğer la- İngiliz deniz ve hava hfilrimiyetinin kay- seksen altısı Fransa ve Ingilterenin hat
sunlarındaki vaziyetini muhafaza etmek bedilmiş bulunduğunu iddia edecek ka- tı hareketini tasvip etmişlerdir. 

Türkiyeye güvenilebilir mi 
Başvekilim izin 

Royterin 
vazih . " 

sıyası 

ve sarih 
muharriri 

beyanatı hakkında 
böyle soy liyor 

Londra, 18 (A.A) - Röyter ajansının,na ve sözüne güvenilebilcceğinc dair resmi tebliği neşrediyorlar. Siyasi mah· 
diplomatik muharriri bildiriyor : Türki- esasen dalına tam olan mevcut itimadı filler Moskova müzakereleri iki hükü
yc başvekilinin Ankaradaki vazih ve sa- teyit etmiştir. meti tatmin edici neticeler vermiş olına
rih beyanatı Londrada memnuniyetle 1 Moskova, 18 (A.A) - (D. N. B.) Bü- makla beraber Saracoğlunun Moskova-
1.:arşılanmıştır. Bu beyanat, Türkiye hü- tün Moskova gazeteleri Türkiye !1aric~- dan hareketini müzakerelerin inkıtaı ve 
kümetinin taahhütlerlııc sadık olduğu- ye vekili Saracoğlunun ikarnetıne aıt hatta Türkiye ile Sovyet birliği arasın-

daki dostluk münasebetlerinin bozul-
dar az olmasını temin etmistir. da durdu.rulıriuştur. Şimdi Alman :abi- ması şeklinde telakki edi1miyeccğini bil-

Pc:ris 18 (ö.R) _ Buean cep- yesi bir çıkmazda. ~ulun~yor. MesaJe;':'o- hassa kayıt ve i~aret eylemektedirler. 
nun harp muhabırınc gore Fransız on- Lo d 18 (o·· R) R.. t ·· hede yeni bir Alman taarruzu .. . . . n ra, . - oy ere gore, 

d 
cüleri aldıkları .e:ını yerme getirerek Türk diplomasisi şayanı takdir bir dü-

He.· giin lngıltereden Fransaya yeni 
cüzütamlar gelmektedir. Cepheye gidı.>n 
yollar sonu gelmez kafilelerle doludur. 
Bunların mühi'll kısmını motörlü kuv
vetler tcskil ediyor. Tngilizleı· siperlerde FRANSIZ TAKTi(;iNiN 

Z AFERi 

kay edilmemiştir. Alman mülre- muntaza.ı;n~ ç~~nce Alm~nlar taarn1z- rüstlük ve merdlikle meşbu olduğunu 
zeleri bazı çıkıntıları düzeltmeğe larını. huküınsuz bırakan ilk Fransız göstermiştir. Siyasi mahafil Sovyetlerle 
çalışmışlardır. Belçikalı askeri hattı ile karşıla'iinışlardır. miizakerelerin son safhasından Ankara
münekkitler Alman taarruzunu Paris 18 (ö.R) - Fransız askeri eks- daki Fransız ve İngiliz elçilerinin ha
suya kılınç sallamak kadar boş ve perleri, Fransız kıtalarının çekilmesini berdar ed~ bulunduklannı kayde
neticeıiz kaldığını yazmaktadır- büyük bir intizam içinde olduğunu ve derken bilhassa neşredilen son tebliğe 

taarruzdan daha evvel Ve çok bu hareketin tabiye sanatı bakımından göre Türk - Sovyet dostluğunun kuvve-
muntazam bir şekilde yapılmış· lar. hayranlığa değer bir şekilde tatbik edil- tini muhafaza etmekte bulunmasından toprak tesviyesi işine devam ediyorlar. 

Yaprak dökümü hasebiyle peçeleme iş
lerinde tadilata Ji.izum görülmüştür. Ka
r:ı müdafaa tertibatı kuvvetle hazırlanır-

tır. Almanlar hissedilecek derece- Elui Laşapel hastaneleri daha diğini bildiriyorlar. derin bir memnuniyet hissetmektedir
de ağır zayiat vermişlerdir. Buna fimdiden garp cephesinden gelen P aris 18 (A.A ) - Askeri Fransız mah- ler. 

-----Ja;ın-.ill!iu.ı.ı:~a.v.o:ı......gınJl.e.Jtl~ri de bütün te-

R oma 18 ( iJ.R) - /talyan ga· 
zetelerinin harp muhabirleri, Sar· 
da Alman taarruzu münasebetiy- mukabil Fransız baş kumandanlı- yaralılarla dolmuştur. fillerinde dünkü Alman hava akınının Nevyork Taymis ve Nevyork Tribun 

... nın tek nel i korumak husu- Paris 18 (ö.R) - Almanlar, Sarbru- Sarreguemines ve Bitch istikametinde gazeteleri, Moskovada neşredilen t ebli-
~~~~~-:.--....;.-u~urkC:enıu.o.ııınııa...c.e:ı:ıw~lger~·ıı.ı.~d~üz~el~tmm!le~we~Z~w~e~ib~r~u~ck~en~P~inn~~ase~ruı~~h~at~t~ın~a~7~ki1~· o-~~ğ~e~v~e~Tür~·~· ~ki~·y~e~b~aşv~e~kili~·~·~B~. ~R~e~fik~· ~SJa~~;-J 


