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J 60 milyon Sterlinlik bir kredi veriliyof·~········ıngitt"e·re··· 

1 ihracatımızın en büyük kısmını massedecektir ... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Bir çok lngiliz firmaları • 
pıyasa-

mızla muameleye girişmişlerdir 
Fransız p;yasası da Türk mallarına bü.yük alaka gös--

,tetmiştir. Fransaya satışlar başlamış bulunmaktadır -Londra, 23 (A.A) - Röy- ınişlir : Gazetelerde İtıgilte-
terin öğrendiğine göre, re ve Türkiye arasında mü
tngiltere pek yakında aktedi- hinı bir ekonomik mukavele 
leceği. ümit olunan bir mali akdine dair haberler intişar 
anlaşma mucibince Türkiye- etmiştir. Londrada istihbar 
)'e ~tmış ~yon İtıgi.liz lira- edildiğine gö~e neşredilen ra
ıhk hır kredi verecektir. Bun- kamlar resmı mahiyette de
dan başka İtıgiltere Türk ih- ğildir. Bununla beraber İtı
;.-ııcatının en büyük kısmını giltere "e Fransa ile Tiirki
t'::1cı:'1ece_ktir . .. Bu anlaşma ye ~rasında bu. memlekete 

daki müzakereler İn- malı ve ekonomik bir yar
'.ııiliz • Türk • Fransız paktı- dım hususunda müzakereler 
~ akdi ile neticelenen gö- cereyan ettiği doğrudur. Üç 
ruşıneler esnasında yapılmış- devlet arasında ahiren akde
br.. dilen paktın ruhuna muta-

Paris, 23 (Ö.R) - Foray- bık tedbirler alınmakta idi 
)>ofis, istihbarat nezareti va- ve alınmaktadır. 
..,.;yie şu tebliği nqret- Çok mevsuk bir Irnynak· 

tan bize verilen malumata mıştır. 
göre Londrada bulunan ticn· Daha şimdiden bir çok İn
rct vckiilctinin bir mümessi- giliz firmaları, ihracat evJcri
li İngiliz hükiiınetiyle temas mizc nıüracaatle bilhassa 
ederek bazı noktalarda mu- uzunı iizcrinc muameleye 
tabık kalmışbr. İtıgiliz tico- girişmek anusunu izhar et
ret nez:ueti, harpten evvel mişlerdir Kendilerine kafi 
Türkiyenin harice sntbğı in- fiatler bildirilmiştir. 
cir, üzüm, fındık. kuru mey- Bu mevsimde İngiliz piya
valar gibi maddelerinin ta- sasiyle çok müsait muamele
maİnını satın alacaklır. !erin inkisafına İzmir piyasa-

İtıgiliz ticaret nezareti, si- sında inti~ olunmaktadır. 
tcde ithalatçı tüccarlar ara- FRANSIZ PİYASALARI-
sında bir anket yaparak bu NIN ALAKASI 
seneki mahsul rekoltelerimi- Diğer taraftan Fransız pi-
zin İngiliz piyasasında tüke- yasası da Türk mallarına 
tilip tüket.ilıniyeceğini Mkik alaka göstenniştir. Bugiin-
etmiş ve müsbet netice al- - Sonu 2 inci Sahifede -

Stalinin Bitlere cevabı 
Sov yet Rusya Almanya ya bir askeri 
yardımda bulunm-ayı reddediyor ... 

Bir sinir 
Buhranı 

-·::ı--
Şl:VKJ!:T BiLGiN 

Paris, 23 ( A.A)- Havas Ajan
sı bildiriyor: 

Nevyork Herald gazetesinin Pa
ris nüshası 1öyle yazıyor: 

Hitler geçen halta ikinci diplo
matik mağlübiyete uğramıftır. 
Türk · lngiliz • Fransız paktının 
imzalandığı haberini henüz almıs
tı ki Stalin Fransa ve lngiltere ile 
müselliih bir ihtilafa girmekten 

Paris ve Londradan gelen haberlere İmtina ettiğini kendisine bildirdi. 
ıöre, Berlm kızgındır. Stalin, Rueyanın Almanya ile bir-

Berlm sinir buhranlan İçindedir. 
Zira Führerin tahminlerinde aldandığı likte resmen beyanatta bulunma

"1bit olmuttur. O kadar gururla hazırla- ğa amade olduğunu, fakat sözden 
nan aulh projesi istihfafla karşdanm11tır. file geçmek istemediğini bildir
<lnııiltere ve Fransa, şimdi her zamandan miştir. Kremlin Almanyaya müt
ıı:iyade harpte devama karar vermiş bu- teliklere karşı her türlü vasıtalarla 

Hariciye Vekilimiz Moskol'adan Ankaraya dönüşlerinde 

Fransız başkumandanının parlak sevkülceyş harekatı 

Alman başkumandanlığının planlarını bozmuştur .. 

Garp eephesinde vaziyet 
Paris, 23 (A.A) - R euter Ajansı bil- mek niyetinde idiler. General Gamelinbu 

diriyor: araziyi gizlice ahliye ettirmiş, orada sa-
Frın,ız Baş-kumandanlığı tarafından dece bir ild tabur askerle gösteriş atcşi

yapılan parlak bir scvkülceyşi hareketi ne kafi gelecek mlkdarda mühimmat bı
Alrnan erkllnı harbiyesinin planlarını rakıruştır. Bütün ışıklar yerli yerinde 
bozmuştur. Almanlar kendi topraklarını duruyordu. Almanlar Fransızlann iki 
işgal etmekte bulunan Fransız kıtaatına günden beri çekilip gitmiş olduklarını 
kars• y·n\s mikyaste bir taarruza geç- ancak taarruz hareketi boşa çıktığı za. 

- man anlıyabilmişlerdir. Fransız ordu-
suıııı sıkı sıkı yallaşmış olduklarını 
zannettikleri halde boş siperlere ve mev
~ilere girmiş bulunuyorlardı_ Şimdi, 
ikinci derecede bazı arızalar müstesna, 
Fransız hattı Fransız arazi.si yakınında 

boydan boya uzamakta ve Almanları 
Ren, Mozel ve Sar civarındaki su bas
ın~ mıntakalarda bırakmaktadır. 

CEPHEDE VAZIYET: 
Brüksel, 23 (Ö.R) - Belga Ajansı 

ParL..ten istihbar ediyor: Fransız Askeri 
mahfilleri Almanların Sigfrid hattı 
önünde terk etmiş oldukları arazının 
kısmı mühimmini geri almalarına im-" 
k8n veren son Alman hareketinin eheın
miyetini haddi Iayikına tenzil ediyor
lar. Bunların beyanına nazaran Alman 
fırkasının taarruz hareketine istirak et-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Gobelsin nutku 
B. Çörçilin şahsına kaba 

hücumlarla doludur ... 
lunuyorlar. müzaharette bulunmak taahhüdü~ Führer, Polonya harbı biter bitmez, Roma, 23 (Ö.R) - Alman propagan-

nü sarahaten reddetmektedı"r. da G"bel A f h kkın flll'kla ellerinin külliyen serbest olacağını nazırı o s tenya aciası a • 
Göbels, nutkunda Atenyanın üç İng.

Jı, torpitosu tarafından batırıldığını. bu 
taarruzun Birleşik Aınerika cümhun· 
~etlerini Almanya aleyhine harbe sok
mak için yapıldğıını. ortada bir Aten~ a 
lıad.isesi değil, bir Çurçıl hadise.si mev
cut olduğunu şiddetli, kaba ve haka
ıctli bir lisanla söylemiştir_ 

ıı:annetmi,ti. Halbuki tahmin edilmez ba- Moskovanın vaziyeti, paktın imza- cla radyoda b;r nutuk söylemiştir- Bir 
~ vaziyetlerin ~göstennesi ihtimalin- sı haberi üzerine Seriinin duydu- çok lisanlara terceme cdileıek bütün 
.-len endi4ede olmalıdır ki pr ordala- ğu büyük hiddeti bir az izah et- Alman rady0laı:ında neŞl"edilen bu nu-
,ıınuı büyük kumını bir türlü garba nak- mektedir. tule Almanların sistematik bir propagan-
letmeğe cesaret edemiyor. 28 Eylôl ta· da faaliyetine geniş ölçüde giriştiklerini 
ribli müşterek deklarasyona rağmen kızıl - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - Stalinle V oroşiloftın bır kaç pozu göstermektedir. 
ordunun Fransa ve lngiltere aleyhinde .,..~...,.,....~~""".'~~~~~~~~....,. .... ~~~....,_,...,...,.,..~...,.,~...;;.,,..;.,,,.,.....,..., .... .,......,~~~~~~~~~~~....::.;.;.;.;;;;;.;.;.;;.;.;.;;;,;;;:..:.,,....,,..,.,,....~....,,.,,..~~ ....... 

::~er!uzı:t-:~-;:!'.'" ··d· edemiyeceğini Be 11· n dek ı· top 1 a n t ı da Bu nutkun Amerikadaki akisleri ta
ınamen gayri müsaittir. 

Almanya harbı b;tirmek içm münha-
ıaran kendi kuvvetlerine dayanmak mec
buriyetindedir. Ne Sovyet Rusyadan, ne 
Jtalyadan, ne de bitaraflardan yardnn 

Amerikan gazetelerinin büyült hır 
kısmı Göbelsin nutkunu veren sayıla
rında Vinston Çurçilin namuslu, şerefli 
bir insan sı[atiyle bu kabil ithamlardan 
tenzih edilebileceğini yazmaktadırlar. 

~i~~a;;; Bitler Nazi şeflerile harp sistemi 
!ardan değildir. Alman b~kumandanlığı e e e d e e ee 1 k 

Paris, 23 (Ö.R) - Gazeteler Dr. Gö
belsin Atenya faciası münasebetile söy
IPdiği nutkun şimdiye kadar hatta Na
,_; şefleri tarafından kullanılan lisandan 
çok daha avamfiribane ve kaba olduğu
nu yazıyorlar. 

~?;;i'~~~:::~;:.~e~:~:;~ uzerın e goruşme er yapaca mış ... 
... Sali.hiyetli münekkidl~r böyle bir ta- Londra, 23 ( A.A) 

Göbels, haftalardan beri yapılan sinsi 
bir propagandayı ele alarak hücumh.rı
nı Çurçilin doğrudan doğruya şahsına 
tevcih etmiştir. 

Onun ortaya attığı tez. ~udur : Güya 
Röyter ajansının ;ı ingiliz torpitosu Alenyayı batırmışlar. arnızun kat'i hezimetten ba,ka netice llitlerin Nazi şeflc

venniyeceğİni söyliyodar. - rini içtinıaa çağırdı
ğına dair verilen 

Almanya ablokanm tazyi).; mukavemet 
ed"lmez hale gelmeden ayni sil~lıı lngil
tereye çevirmek i.rfyor. lru:ili3 lt!.navi 
merkezlerine, deniz tez~i.lıJa .. ma, deniz 
ve hava ü~ler'ne h•vaclan ve denizden 
yapacafrı hü,;urnlarla J~iltereyi anl~
mağa mecbur ec!eceğini, ayni zamanda 
bitaraflan lngiltere ile ticaretten menet
mek kabil olacağını dü,ünüyor. Yani Na
polyonun meşhur c.kıta ablokaıını» tat
bike heveslenmiş bulunuyor. 

lngiltere on sekizinci asırdanheri da
ilma ayni harp metodlarına sadık ~ 
İ tır. Amirallanrun kudretli ve mükemmel 
idaresi altında denizler hakimiyetinden 

l ıaber bitımı.f hükü
met nlerl<ez!erintle 

bir çpk tcCsirler~ l~ll.1~~ 
yol açmıştır. Yar:- ı: 
Jacak rnüznkel"'!'<'
l in mevz:ıu hakkın· 
da Berfoul~ büyük 
bir ketumiyet gös
terilmektedir. 

Kopcnhag muha- Fakat bitaraf müşahitlerin yeminle 
b'ri diyor ki : tevsik ediln1is beyanatlrırı Yardır. bL. 

Ta edildiği- bır_. 

göre Naıilcr Vinston Çurçil, Atcn)d 'acıası vuku-
Garp ccph~inde bulduktan bir kaç !>cıat sonra nmirallık 
Frarsızlara k:ı~ı b s Lordu ol ~ ·tur. Bu ıki.. 
'"plan harekatı On iki bıtard şahit torpıli atan Al
durd,ırocaklar. hu- ·;.n tahtelb:ıhirini gi>zlcri ılc görmü ler
·a m"kabil ıı-i'-iin <lir.. Alman taj>tclbahirinin dalgalar içi
"'ayre~lcrini İngil- ne göındüğü Atenya denize yuvaş yavas 
~illere aleyhinde bnto.rkcn tahtelbahir c,mın etrnfında do
\arlederek müte- lr şmış \"e ~on attığı obüs Atenyanın 
'll~di \'e kcs>f hava g0vd sine düşmüştür .. Bu da üç .. 
ekınlariyle İngiliz Almanların batırmakla gururlandıkla
,,~alarmı abloka et- n ve ilan ettikleri tonaj hesabında Aten
'1eğe uğra,ac:ıklar- ya da dahildir_ Bu da dörL 

<!w. Başlıyan propagandanın tarzı Almao-

- SONU 2 İNCİ SAIIİFEDE -
~F.VJCF.T BİLGİN 

Bununla beraber 
Berlinden Kopcn
haga gelen haber
lerden anlasıldığına 
göre bu içtimaın 
akdi, Bitlerin bes
lediği bütün sulh 
ümitlerinin suya 
ılii.atii1'-TinU O'Ö Hitl<?r Hes, Ribbeıılrop Amiral Rederle 

aris. 23 (Ö.R) - yanın kayıtsız ve şart'1z bir tahtelbahir 
.. neyli Ekspres» ga-

1 
harbinde ne kadar boş bahanelerine baş 

Sonu 4 cü ~ahifede \"Uracagını g~iermektcdir. 



SAHiFE 2 

: Musanın Hayatı 
' 

PEYGAMBERLER TARiHiNDEN 
•••rll•••··································································· 

77-

Musa ya 
fidyei 

•• gore: 
necat 

''Cani için hiçbir 
alınmıyacaktır!,, 

Milyonlarca esir insanla muhat oldu
ğu halde tek başına ve hürriyet namına 
protesto eden o oldu. O, bu uğurda ha
yatını tehlikeye koydu. Bu hareket, Mu
ııanın bUtun meıdeğinl gösteriyor. Bu 
meslek Uç kelime ile hUiasa edilebilir: 
Hürriyet, müsavat ve yardım. [1]> 
Musanın cTevratı> tek bir kelime ile hU
lllsa edilebilir: Yehova bu. Allah demek
tir ve Allah. Her şeydir. Tevrat, muaz
ıı:am bir manzume! içtimaiye ve kanuni
yedir ve Musa, Tevratın ahkamını kav· 
mine be!Agati ile değil yüksek ve hey
betli sesi ile tehliğ etmiştir. 

Hazreti Musanın sesinin pek kuvvet· 
li olması iktiza eder. ÇUnkü gök gürül
tüsü arasında bile duyulurdu. (Kitabı 
huruç: Fasıl 19 • Ayet: 19), O, natuk 
olmadığını, hitabet kudretinden mah
rum olduğunu bizzat kendisi söyler. 
(Kitabı huruç: Fasıl 4 • ayet 10). 
Musanın peygamberliğinde çok şaya

ııı dikkat bir nokta vardır. O (Yehova)sı 
ile vasıtasız konuşur. Ibrahim, Ishak, 
Yakup peygamberlerin haklarında oldu
ğu gibi aslA bir cmelek> in bir (sat) nin 
tavassutu ile söylemez. Musaya göre in
san (tasviri ilfilıjye göre halkedilmiş en 
mükemmel mahlfilctur.) 

Mıı'!llillll Y ahovası kuvvetli, şefkatli, 
ınU!tefit, alicenap, merhamet ve hakika
te karşı teşne, lütfunu binlerce insan 
lçin muhafaza eden, fakat hiç bir şeyi 
cezas1Z bırakmıyan, ecdadın gadir ve iti
safın.ı çocukları, çocuklarının çocukları, 
bunların çocukları, hasılı UçUncü ve 
dördUncU nesile kadar unutınıyandır. 
(1) 
Tevratın adaleti ve felsefesinin esası 

kabili tamir cUrUmler için şiddetli ol
makla beraber &licenaptır da. Fakat 
gayri kabili tamir cinayetler için çok 
serttir. Ve bu sert adalet herkes için 
seyyanen tatbik edilir. Müteammiden 
bir insanı öldüren, öldürülmelidir. can; 
lçin hiç bir fidyei necat alınmıyacaktır. 
Dökülen kan ancak onu dökenin kanı 
ile affedilecektir. Ancak, hüküm ver· 
mek için mutlaka ilci şahidin mevcut ol
ması lazımdır. (Bir şahid ile hiç kim se 
mahldlm olmıyacaktır.) der. 
M~er ve hatta. orta çağ hıristiyan

hırı nezdinde memleketin ayanından bi
ri, hattA taammüden bir esiri1 avam ta
bakasından birini veya bir yabancıyı öl
dürecek olursa ancak bir cezayı nakdi· 
ye mahkOm edilmek adetti. Hazreti Mu
sanın Tevratı bu vahşi müsavatsızlığı 
sadece ö!Um için değil, alelade bir yara 
için de kabul etmez. Tevratın UçüncU 
sefer 24 Uncu fasıl ve on dokuzuncu Aye
tinde şöyle der: 

>Eğer bir insan birini yaralarsa yap
tığı fiil kendisine yapılacaktır. Kırığa 
kırık, göze göz, dişe diş .. ne yaptı ise 
kendisine o yapılacaktır>. 

Adaleti llA!tiye, Tevratta, bazı cina
yetler hakkında daha seridir. 

Kitabı hurucun 22 inci faslının 21 inci 

[1] Tarihi edyan müdekkiklerinden 
Aleksandr V ey. 

(1) Tevrat . Kitabı huruç . Fasıl 34-
Ayet: 6 

ayetinde şu kayıd vardır: 
cNe yetimi ne de dul kadını iz'aç ede

ceksin .. Eğer onlara karşı şiddetli dav
ranırsan ve onlar da bana feryad eder
lerse ben onların feryatlarını dinliyece
ğiın. O zaman sizin kadınlarınız dul ve 
çocuklarınız yetim olacaklar .. .> 

Musa, bu dünyada ildi! olmıyan Alla
hın ahrette ildi! olabileceğini kabul et· 
mez. Allah her yerde adildir. Musa, bü
tün insanlar AUahın. bu....""tLrunda müsavi
dir, der. Ha....,.eti Isa ise bunu (Siz, hepi
niz kardeşsiniz) demekle başka bir şe
kilde ifarUı etmi§tir. 

Beni lsrail içinde yalnız bir sıbat, bir 
kabile vardı ki istisnai bir mevki, imt;i.. 
yazlı bir mevki sahibi idi. Bu imtiyaz ve 
istisna Levi sıbatına verilmiştir. Sül<lle
sinden ve neslinden peygamb.,,.ler gel
miş olan bu kabile sadece 1nabed ve tre
n.. hizmetine tahsis edilmiştir. Yalnız 
onlardan vergi 4lınma.zdı. Ve onlann ia
şesi diğ.,,. kabilelerden alıoon v.,,.gilerle 
temin edilirdi. 

Bu hal Beni lsrail ara.nnda büyük ay
rılıklara •ebebiyet verdi. 

Hattô. Tih çölünde ka!mlf oldukları 
!lrada isyan eden halkı" b4f kaldırma 
sebeplerinden biri olmU§tur. 

Tevrat, (Sdy) e de büyük biT değer 
verir. Çalışmak, o zama1ltı kadar ve o rUı
virde yabancı, adi, haysiyet kıncı bir 
şeıı te14kkl edilirdi. 

(Hür olan kimse çallf'Jl4Z. Esir olan 
hür olanın menfaatine çallflT) denilirdi. 
Yapılan harplerin çoğu ga1'imet malı el
de etmek oe bir de zengi..Zerin tarlala
rında çallfhrmak için esir temin etmek 
için olurdu. Çallf'lnlar yalnız kölel.,,. ve 
esirl.,,.di. 

Tevrat bütün insanları haftanın altı 
gününde çalışmağa ve bir gününde isti
rahate sevketti. Bu keyfiyet Musanın 
kitabında ve birbiri ardınca üç yeı·de 
mezkılrdur. (Altı gUn çalışacaksın Fa
kat yedinci gün sen, hizmetkAnn, hay· 
vanın, hasılı kapında bulunanların hep· 
si, hepiniz istirahat edeceksiniz) der. 

Varidat üzerine vergi tarhını ilk ihdas 
eden Hazreti Musadır. Meyva, buğday, 
şarap ve hayvanat gibi bütün hasılattan 
yüzde on alır ve bunu dini vazife ile 
tedris vazifesi uhdesine berilen Levi ka
bilesi ile yetimlere, dullara tahsis eder. 
Tevratta cmerhamet> hakkında başlı 
basına bir fasıl mevcuttur. 

(Tevrat: Seferi ahir: Fasıl 15) faiz ile 
para vermeği meneder. Tevratta toprağa 
ve hayvanlara da büyük kıymet verildi
ğini görüyoruz. Yedi senede bir toprak 
hali bırakılacaktır. Hayvanlarda ale!Me 
bir sevki tabüden ziyade bir hassasiyet 
vardır. Bunu kabul eden Tevrat; anası
nın sütünü emen kuzuyu kesme~ ve 
yemeği meneder. Kuşların yuvalarını 
bozmıyacaksınız, öküzle merkebi yanya
na koşarak toprağı, sürmiyeceksin, muh. 
telif cinsten hayvanların çift!eşmesine 
mani olacaksın, öküze, buğday barına· 
nında çalıştığı sırada boyunduruk vur
mıyacaksın .. Ve asla her hangi bir hay
vanıiğdiş elıniy<'ceksini.. der. 

•• BİTMEDİ •• 

.,ENi ASJfl 

ŞEHiR H SERLERİ 
Mısırla 

-;:;..
Ticaretimizin inkişafı 
imkanları hazırlanıyor 
Pek yakında Mısır hükümetiyle ara

mızda yeni bir ticaret anlaşması için 
müzakerelere başlanacaktır. Halen Tür
kiye ile Mısır arasında bir Modüs Vi
vendi mevcuttur. İki memleket ticareti
nin inkişafı için yeni imkanla! hazırla
nacaktır. 
Mısırlılar memleketimizden lrnru mcy

valar, kavun, taze üzüm, süpürge, hu-

Mühim bir ticari hadise 

Asgari fiat dununda mu
vazaalı satış yapılmış 

Alakadar makamlar, cereyan eden hadiıeyi 
ehemmiyetle tahkika başlamıştır 

bubat maddeleri ve madenler ist•,mek- İ . k ihr tçıl b' U h usta ruhsatnam ı · · alınış! dır tedir 1 zmır uru meyva aca ar ır .. us e ennı ar . 
D' ,er. ta ft T .. k' il M · tan ğinin Uzüm mahsulü için tesbit ettiği Bundan istifade eden bir firma, İzınlr· 

ıgedr dra an. urb. ıyt.e et anlacara•ımass fiatler ticaret vekaietince tasvip edil- deki ihracat birliğine dahil bulunmadığı 
arasın a a yenı ır ıcare " ı . . ,. bed fi ti . ·.. · · · 
akdi için Ankarada müzakereler yapı- mıştır. Kat ıyyet kes en a er şun- için, İzmlrde bırliğe dahil hır firmaya 
lacaktır. laı:dır : müracaat ederek dahill satış mahiyetini 

Verilen malılmata göre Türkiye ile Ingiltere için : 7 numara 17, 8 numa- vermek suretiyle bazı üzUm partileri sa-
Yugoslavya arasında bazı hususatta bir ra 19, 9 n~aı·a 22, 10 n~ara 27, 11 bn almıştır. Bu suretle muvazaalı satış 
ticari birlik yapılması derpiş olunmak- numara 35. şilin.dır: Bu fiatler Fob net muamelesinin ilk kısım 200 tonluktur .. 
tadır. Yugoslavya hükümeti bu hususta olarak tesbıt e~ır. . . . İstanbuldaki müessese, İzmirdekl füc
bazı tekliflerde bulunmuştur. Yugoslav- İn~.iltere harıcı satışlar ıçın fob fıat- cardan satın aldığı malı Avrupadaki alı
~·a bize kutuluk kereste satmağı teklif ler şoyledir : cı firmalardan birine asgari fiat dunun
etmi.ştir. 7 numara 11,5 kuruş, 8 numara 12,5 da satmış ve bunları İzmirden yükle-

kuruş, 9 numara 13,5 kuruş, 10 numa- • t bb" ~' t' H lan be--*- 15 5 k 11 19 kur t mege eşe us e•=Ş ır. azır an 
ı·a , uruş, numara uş ur. İsta b ldakl f' dı 

Şehir Meclisi 
HİLELİ BİR MUAMELE yannameye n u ırmanın a 
İzmirdeki alakadar makamlar, dün yazılmı.ştır. 

müessif bir muameleye el koymuşlar- Bu gibi muvazaalı sabşlar, her şeyden 
Ruznamede miilaim dır. Hadise tahkik edilmektedir. Tahak- önce memleket dış ticareti için bir dar-
mevzular VGrdll'- kuk ederse şiddetle takip edilecektir. be telakki edilmektedir. Birliğin, ticaret 
Şehir meclisi, devre toplantılarına bir Bu hususta edindiğimU ma!Omat şöy- \·ekaI~tince ~abu! edilmlş o!":' k.ar~rmı.n 

ikin · te · ba gun" .. saat 16 da ledir · tatbikini akim bırakmak gıbı kotU hır 
Cl şrın çarşarn U • . • uhakk k J b 

başlıyacaktır. Şehir meclisi 3zalarına da- - İzmir kuru meyva ihracatçıları n~t~ce tevlit e~e~ı m a o an u 
vetiyeleri gönderilmiştir. birliğine dahil olıruyan ve İstanbulda gıbı ~uam~le b?'lik tarafından kabul 

Meclis Dr. Behçet Uzun başkanlığın- faaliyet gösteren bazı müesseseler, bir- cdilrniyeceği gl~ı .res~ maka.mlarımız 
da yapacağı ilk toplantı gününde riya- 1ik azasının taahhüt ettikleri asgari ku- ~atından da ~UyUk hır hassasıyetle ta
set divanını, daimi encümen ve ihtısas ru üzüm fiatleri dununda satış muame- kip edilmektedir. 
encümenleri intihaplanru ikmal edecek- lesine girişmişlerdir. Esasen şimdiye kadar İzınfrden maa
tir. Şöyle ki : İstanbuldaki bu gibi ihracat da hiç bir limandan çekirdeksiz kuru 

Bilfilıare riyasetçe hazırlanan bir ..,... evleri mesel& fındık, kuru meyva vesa· üzüm yüklendiği görUlmemİ§tir. 
nelik mesai raporu meclisin tasvibine ireye ait ihracat vesikalarında üzüm de Bu satış keyfiyeti derhal Ticaret ve-
arzolunacaktır. ihraç edeceklerini kaydetmişler ve bu kAletine bildirilmiştir. 

Riyasetin hazırladığı raporda beledi

yenin bir senelik mesaisi, malt vaziyeti, B. Avnı· Sakman 
bütçe muhammenatına nazaran tahsilat Amerikalılar 
durumu, şehrin imar faaliyeti, 939 fuan i r'u'~- i halılı 
mesaisiyle 940 fuarı için başlıyan hazır- stanbul mıntalıa ....... ,, yıua.sı m-
lıklar izah olunacaktır. ticaret müdürü olda da mütaltialGPmı 

Bu devre toplantılarına büyük ehem- Mıntaka ticaret mUdllrU bay Avni bildi rdiler .. 
miyet verilmektedir. Sakman terfian İstanbul mıntaka ticaret TUtUn piyasasının açılması günü hak-

- - mUdür!UğUne tayin edi1m4 ve tayin em- kında alııkadar makamlar, saliibiyetli 
LİMANA GELEN ri vilayete tebliğ olunmuştw-. İzmir firmalarla temasa başlamıştır. Bazı istih

mıntaka ticaret müdürlüğüne İstanbul sal merkezlerinde tUtün mahsulü hazır-
Ecnebi vapurlarda mıntaka ticaret mUdUrU B. Mehmet Ali !andığı için piyasanın ikinci teşrin ayı-
hususiyetler Et~n tayin olunm~tur. . nın ilk haftasında açılması istenmiştir .. 
Son günlerde limanımıza gelen ticaret . Izmırde bulundugu . müddet zarfında Bu hususta henüz kat't bir karar alın

,·apurlarında ve şileplerde bazı hususi- tıcari problemlere dcrın surette. nUfuz ruanuştır. 
yetler nazarı dikkate çarpmaktadır. Mc- ederek m.uvaffak olan .ve kendisıni m~- Diğer taraftan bazı Amerikalı firma
sela bazı gemilerin mürettebab Uman- bıte sevdirenİzmirb":y Avru Sakmaru:' t~rfi- !arın ileri sürdükleri bir noktai nazar 
da bulundukları müddetçe tayİaya ge- an d~ olsa den ayrılmnsı ızınırde tetkik ediliyor. 
IT'iye bindirme, indirme talimleri yaptır· teessürle karşılanmıştır. B. Avni Sak- Amerikalılar, geçen sene olduğu gibi 

akl d man ay başında İstanbuldaki yeni vazi- piyasanın ayni günde ve bütün mıntaka-
m D;;. :~len bir vapurda ise denizalb lesi başına gidec~ktir. B. Mehmet Ali da açılmamasını istemektedirler. Bunun 
gemilerine karşı kendisini koruyacak Eten de aynı tarihte İzmlre gele ooktir. sebebi, bütün mıntakalara bir hamlede 
dört top bulunmaktadır. -*- memur göndermek zorluğudur.. Tayin 

-•- Kemalpaşada edilecek gUnlere göre piyasanın peyder-
pey açılması istenmiştir. 

89 E u ' t Alakadar makamlar, bu teklifin bazı 
gı men Şiddetli bir zel- mahzurları bulunduğuna kanidirler. Bu-

'Bir sinir 
Buhranı ' 
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muazzam neticeler elde etmittlr. Alman
yanın buııtinkü dwımıa ile Napolyoa 
devri anamda bazı müşabehet noktalan 
bulmak belki kabildir. Napolyonu bir 
Koraikalı haydut tetakkt eden fnKiltenı 
Talayrana notumda Napolyonun aulb 
teminabna iıwunadıiuu bildiriyordu. 

Amyens muahedesinden 1813 Layp
zlı ve 1815 Vaterlo barbına kadar 
cereyan. eden ve Napolyonım kat'l teoll
mİyetine müncer olan lıldiseler lngilbı 
filosuna taarruz fikri kadar lngiltereyl 
abloka filainin de gerçekl~eol imkan· 
sız hayaller olduğunu göstennitti. 

Kolonilerini büsbütün kaybeden N• 
polyon «kıta ablokası» ile lngiliz tİcare· 
tini mahvetmek İstemiş, bu ınalaadla 
ablokaya i~tirak etmiyen memleketlere 
karşı tecziye seferleri tertip etmitti. 

Netice malômdur. Napolyon kendi et
rafında teşekkül eden muanam koalis
yona mukavemet edemiyerelı: hezimete 
uğn.dı. Saltanatı kaybetti. Sent Elene 
sürüldü. 

Almanlar, (ngilterenin timdi yak1114d
maz bir ada olmadığını, bava hücumlan 
ile lngiliz mukavemetini parçalamak ka
bil olduğunu iddia etmekte iseler de yap
tıkları tecrübeler ümidlerini kuvvetlen
direcek mahiyette değildir. lngiter&
ye karıı taarruzlara iştirak eden ha'n 
filolan kuvvetlerinin üçte birini kay
betmitlerdir. Denizaltdar için ayni te
yl söylemek kabildir. Bitaraflan taz. 
yik etmeğe gelince bunun diieF· 
lemden daha kolay ve daha az tehlikeli 
bir it olduiu zannedilemez. Bilikis bl
taraflan tazyik t~bbüsü Almanya aley· 
binde muazzam bir koalisyona sebebiyet 
verebilir. Berlin bu ihtimali gÖa önünde 
tutmağa mecburdur. . 

ŞEVKEr BiLGi N 

lngiltere ile yeni mali 
anlaşmamız 
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!erde Fransa ile de satışlar başlamış bu· 
lıınınalrtadır. 
İTBAL;\T İŞLERİ 
Harp hail münasebetiyle iç piyasa

mızda bazı ithalat maddelerinin fiatle
rinde artma görülmüştür. Bazı ithalat 
maddelerinin, zarnri olmamakla beraber 
Uatleri yükselmiştir. HükUmetimizin it
halat rejiminde bazı değişmeler yapaca· 
ğı haber verilmektedir. 

Hariçten tedarikine mecburiyet Jıisse.. 
dilen sanayi hanı maddeleriyle bazı it
halat eşyalarının serbest dövizle tedarl· 
ki derpiş olunmaktadır. Jl.lesele tetkik 
edilmiştir. Bir serbest döviz kontenjanı 
hazırlanacaktır. 

Bu suretle piyasada sebepsiz yUksellt
lerin de önüne geçilecektir. 

An karada 
V E • k nunla beraber bu nokta! nazar tetkik-
n. Ö y gıtmen ursun- zele oldu ten geçirilmektedir. Fransız el~isinin 

dan mezun oldu Evvelki gün saat 2.40 ta Kemalpaşa -*- ziyafetinde Polonya 
kaza merkezinde şiddetli bir zelzele oı- Eti bank sefiri de burundu. .. 

Kızılçullu köy öğretmen okulunda muş ve 15 saniye devam etmiştir. Ze],. Ankara, 23 (A.A) - General Wey· 
açılan eğitmen kursuna devam eden 89 zele cenuptan şimale doğru idi. Soba ve fıömür ihti"a gandın Ankarayı ziyareti mUnasebetlyle 
eğitmen, imtihanlar sonunda muvaffak Dün de öğle vakti Dikilide U9 saniye " • Fransız bUyUk elçisi tarafından verilen 
olarak mezun olmuşlardır. Bu münase- C:evam eden bir sarsıntı olmuştur. c:ını temin etti... akşam ziyafetinde Polonyanın Ankara 

K k Orhanl
• ue betle gece okulun salonunda eğitmenler -*- Bu kı§ mevsiminde 69 şehir ve kasa- bUyUk elçisi B. Sokolnicld de davetli aza urşunu .. ocağı tarafından bir müsame;~ veri!m4tir. .. BİR OTOMOBİL bamızda yeni mahrukat kanununun bulunmuştur. 

Mezun olan genç egıtmenler, 89 ko- tatbikine geçilecektir. Etibank bu hu- Avrupa elıspresi ve 
Zavallı çocuğun k • yün temel direği olacaktır. Eğitmenler, DEREYE UÇTU susta hazırlıklarını yapmıştır. Etibank 
ğ d fıald ongreSJ İzmir köyleriyle Muğla ve Aydın vi· Gece vakti Kozak nahiyesinden Ber- resml devair ve müesseselerin soba, kok fıonvansfyonef 

~m!!!!m:'bağlı Ça~ dibinde mües- c. H. P. Orhaniye ocağı kongresi, Do- liıye~ köylerine r~~rdir. T~yin gamaya gitmekte olan 28 sayılı Denizli ;;mikok, ~t v~ kömUrU ihtiyaç- rötarla gelfyorfGP 
sif bir kaza olmuştur. B. Bahtiyara ait laplıkuyu binasında Parti vilayet idare emir eri ge ince bu öy e e vazife eri- otomobilini süren Batan Mehmet adında rını temin ece . . İstanbul 23 (Hususi) - Bugün Av· 

1 d be da ne başlıyacaklardır. bir şoför, İncecikler köyü civarında oto- Devalrde diğer kömürler ve odun rupa eksp~esl iki ve konvansiyonel tre-
evin av usun a oyruyan ş çocuktan 12 heyeti azasın n Avukat bay Ekrem Ziraat vekaleti mezunlara birer pul· mobili dereye uçurmuştur. Otomobilde kullanılacaktır. ni Uç saat rötarla geldi. Bu rötarlann 
yaşındaki Ahmed.in elinde bulunan kU- Oranın başkanlığında inikat etmiştir. · .. hcdi d kt A * 
çUk bir brovning tabancası kazaen ateş İdare heyetinin bir senelik faaliyet ra- verızator ·ye e ece ir. yrıca zira· bulunan üç kişi hafif surette yaralan- - - bazı Avrupa merkezlerinde yapılan u-
almış ve çıkan kurşun dokuz yaşında ııoru okunmuştur. at aletleri verilecektir. ınışlardır. BİR KÖYLÜ kerl sevkiyattan ileri geldiği bildiri\. 

Yakup Sipahiye isabet ederek ağzına Yapılan muza" kerelerde İzmır' beledi- -- -- a.ıw•• surette yaralandı mektedir. Bugünkü trenle Selftnlk kon· 
Pi i ğı lj&&- soloswınız bay İdris ve memleketimizle 

saplanmı.ştır. Kurşun çocuğun ağzından yesinin çalısmaları takdir edilerek bele- r nç ya GPı İKİ ESRARCI Kemalpaşanın Şamlı köyünden Meh- iş yapmak istiyen Japon firmalan mü· 
henüz .çıkarılm:ı~ır. . diyenin m~ev! şahsiyetinde reis Dr. ithal edildi... Keçecilerde Ali paşa meydanında met Ali, ayni köyden İsmail Tuncalı ta- messillerinden Uç kişilik bir heyet gel· 

Bugun kendısıne amelıyat yapılacak- Behçet Uza teşekkür edilmesine ittifak- Üzümlerimizin işlenmesi için lüzumlu Mehmet oğlu HUseyinin esrar satbğı gö- rafından bir çocuk kavgası neticesinde diler. 

tır. la karar verilmiştir. Kongre reisi bele- pirinç yağı adındaki madeni yağlardan rUlmUş ve yedi parça esrarla birlikte bıçakla sol böğründen ve sol kolundan Bu"" yu"' k Mı"llet Fen mecmuası diye reisini ziyaretle bu vazifeyi yapa- gümrüğe gelenlerin çıkarılmasında zor· yakalanmıştır. ağır surette yaralanmıştır. Yaralı hasta-
caktır. lukla karşılaşılmıştı. Mıntaka ticaret Mezarlıkbaşında da Eşref oğlu Zey· neye kaldırılmış ve suçlu yakalanmıştır. 

Gelecek hafta çıkacak Yeni idare heyetine BB. Bankacı Ali, mUdürlUğünün teşebbüsü üzerinde pi· nelin üzerinde 32 santigram esrar bulu- -*- Meclisinde 
İkinci erkek lisesi kimya öğretmenle- ı:nuallim Ali, mUmessil Ali, Salih ve rlnç yağlarının gümrük muameleleri ya- narak alınmıştır. Sarhoşluk saikasiyle 

rl.nden bay Tahsin Ak ve arkad~•lan ta- Ömer seçilm;•Jerdir .. Muvaffakıyet dile- pılmıştır. bir yaralanma """i' "'( •••• • ••••• • • ••• ••• •• ••••••••••••••••• • ••• 

rafından (Fen mecmuası) adında on beş riz.. -*- ~ Gelenler, Gidenler:. K mal Arın ti k" .. d Meclisi bugünkü toplantısında ruznam .. 

Ankara, 23 (Hususi) - BUyUk Mille\ 

gun.. de bir in" .. - etmek Uzere bir mec- * ANKARA RADYOSU M e l paşanın . u u oyun en de mevcut !Ayihaların müzakeresini yaı>-
mua -ı..·-ılac-:::=·-. ............, ........,.., •••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• usta a oğlu Halil, ayni köyden Musta ........ ,.,.....,.. Meclis elecı!k toplantısını bir 

-.~ .... u.c Bl'R YA Ankara elektrik santralında vukubu- Konya mebusu B. Ali Rlza Türel An- fa Harmandalı tarafından sarhoşluk sa- '."'<"~ . g ktır -
Gayesi çocukların fen kUltUrlerini NGIN lan ufak bir arıza yüzünden Ankara karadan gelmiştir. Manisa mebusu bay lkasiyle göğsünden bıçakla ağır surette ikinci teşrınde yap:!!:!' · 

takviye etmektir. Evvelki gün saat 15 te Kemalpaşanın radyosu dün akşam neşriyatına mutat Hüsnü Yaman Manisaya gitmİ§lir. Ha- yaralanmıştır. 
İlk nüshası gelecek hafta intişar ede- Ansızca köyU civarında çıkan yangın saatten on yedi dakika sonra başlamış· va kurumu mUlettişl hay Süleyman Yaralı memleket hastanesine getirile- lrlandada cektir. derhal söndürülmüştür. tır. Atak oğlu da İstanbula gitmiştir. rek tedavl altına alınmıştır. 

Bir hapishanede 

A.nnenıin 
Sevdigi A. daın 

Yazan: Üc Yıldız 

.,, 

• 
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Ve Müjgaru kapının önünde bıraka
rak bizim kata giden üç merdiveni ko
şarak çıkmağa başladım. 

Kapının önüne gelince elimi cebime 
atıp .ınahtarı çıkardım. 

Bu saatte annemin evde olması ve yat
mamı, bulunması icap ederdi. 

Binaenaleyh kapıyı çalacak olsaydım 
tabii açardı. Fakat ben anneme bir sür
priz yapmak için kapıyı ·çalmadım, ya
vaşça anahtarla açhm ... 

Kü ük koridor sesoiz ve karanlıktı. 

Nihayetteki odada lflk yanıyordu. 
Muhakkak annem orada ya lcitap oku

mak veya ÖrgÜ!iÜnü örmekle meşgul
dü. 

Ayaklarımın ucuna basa basa odaya 
yakla!)tım. 

Kulağıma bir takım sesler geldi. 
Acaba evde bir misafir mi vardı. 
Durdum ve dinledim. 
Sesler çok keoilı:, adeta soluk ı,,linde 

idi. 
avaı yürüdüm. 

Oda kapuı aralıktı. 
Ve ben bu aralıktan artık içerideki ses

lerin mahiyetini adam akıllı anlam11 ve 
kapının eşiğinde beynimden yıldırımla 
vurulmuı gibi olmuştum. 

Bilmem ömrünüzde hiç beklemediği
niz, ummadığınız bir hidise karşısında 
arı>ızın kaldığınız vaki mi? Böyle hadise 
ister ay. ister gün olsun insanın mevcu
diyeti üzerinde çok. müthiş tesir yapıyor. 
Nasıl söyliyeyim, i.deta insanlıktan, ziha
yatlıktan çıkıyor, odunlaııyor ... 

Bu tesir kısa sürdü 
Ve yerini müthiş bir hiddete terketti. 
Aralık duran kapıya bir yumruk indi-

rerek arkasına kadar açtım ve avazım 
çıktığı kadar bağırdım. 

- Anne!.. 
Benim feryada benziyen bu çığlığım 

annemin bir korku çığlığı ile karıJaştı. 
Kendini odanın ortııtsında ve ayakta 

duran Sü leymanın kolları arasından ayır-. ·ı . t • • 1rl • 

Ne olmU§tu? Bayılmış mıydı} Bunun 
farkında bile değilclim. 
Odanın orta•ındı:t başı önüne eğik ve 

tatkın bir halde neye uğradığını birden 
anlıyamadan duran Süleymanın üzerine 
ahldun. Yumruklarımı sıkarak ı 

- Sefil... Alçak.... Diyo bağırdım ... 
Namua maskesi altında iğrenç hüviyetini 
gizliyen namu• hırıız's. Defol buradan ... 
Çık bu evden... Ve senl burada tepe!.,.. 
mediğimi sırf annemin hay•iyctinl koru
mağa medyun olduğunu da unutma .• 

Süleyman, eğik batını kaldırdı. 
Gözleri yaşlı idi. Söylediğim alır ha

karet sözlerinin tesiri altında kıpkırmızı 
kesilmişti. 

Onun da bana hücum edeceğini san
mıştım. Halbuki o bana yalvaran bir 
sesle: 

- !\1uzaffer ... Dedi, kardeşim. 
Ben artık hiddetten ne söylediğimi, 

ne yaptığımı bilmiyordum. 
~~IJ .. ,.ıa n;,,. ı..:;.,,.d:m 1. r ............. 

:t .V.'tidllff.11JVU Af""1
-- - -

dan bir de bana kardeıim diyor. lnf Uiilı oldu... 
Gayri ;htiyari 11kJı yumruğumu ha- Dublin, 23 (A.A) - Bir çok Irlandalı 

vaya kaldırmııtun. Arkamda bir el .. Yu- tedhi§çilerin mevkuf bulunduğu Mont
muıak bir el kolumu tuttu. joy hapishanesinde dün vukubulaıı fld· 

Batımı çevirdiğim zaman annemin detti bir lnfi!Ak Dublindeki bütiln bina
ya.ılı ve n!yazki\r bakııları ile karıJaı· !arın camlarını sarsmıştır. infilak neti· 
tını. ceslnde vukua gelen ka~ıklıktan isti· 

Annem ı iade ederek kaçmak istiym bazı tethiş-

M ff Diyordu hldd •! çilerin bu cüretkılrane plana müracaat 
- . uza erE: . , '. ~' enme ettikleri zannedilmektedir. Mevkuflar· 

ve sakin ol... ger bızı bıraz dınlersen dan hl b' i k ğ affak la 
bu kadar asabiyete kapılmakta hakkın t ç ır açma a muv 0 ma-
olmadığını sen kendin de anlarsın. mış ır. ~ 

Annemin bu sözleri beni teskin ede- · · · -- --
cek yerde büsbuıün alevlendirdi. ING_ILIZ BANKALARI 

Ve ispanyaya 
yapılac:alı itlıalat~ 
Mad.rid, 23 (AA) - İspanyol maka

matının, bazı ticaret maddelerini mühim 
mikdarda ithal imkanını araştırmağa ka

l ki.inin de yüzlerine karııı rar verdikleri söylenmektedir. Haber 
- Hayır.. Hayır. Diye bağırdım ... alındığına göre Ispanyada çalışan Ingillı 

Onları birbirlerinin kollan arasında 
gördükten sonra ve hele hizmetçi kadının 
apansızın gitmesindeki sebebi de bu su
retle anlad ıktan sonra kendime nasıl hi
kim olabilird im. 

bankası Ispanyol ithalat tacirlerine icap 
--la." 11;; .. .;.1 ... 

I 
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C. H. P. Grubunda 
Hariciye Vekili Moskova seyahati 
hakkında iki saat izahat verdi 

hakkında teati edilen fikirlerdeki Tem as edilen 
sarahat 

karşılıklı 
ve 

beyanat 

meseleler 
iki devlet arasındaki dostluğun saıninıiyetini 

vüzuh ve 
gösteren 

heyetinin memnuniyetini • 
mucıp Parti 

... 
umu mı oldu 

Ankara 23 (A.A) - Parti grubu umumi heyeti bugün 23. 1 O. 939 
Büyük Millet Meclisi umumi heyeti içtimaından sonra saat l S,30 da 
reis vekili Hasan Sakanın başkanlığında toplandı. 

Ruznamede yalnız Moskova seyahatinden avdet etmiş olan hariciye 
vekilimizin grup umumi heyetine vereceği izahat mevzuu vardı. Cel
senin açılmasını mütealap hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu söz alarak 
yirmi &fınden fazla devam eden Moskova müzakeratıtıa ait izahata 
bqladı. Moalcovada temas edilen meseleler hakkında teati edilen fikir-

!erdeki vüzuh ve sarahat ve iki devlet arasındaki dostluğun samimi

yetini gösteren karşılıklı beyanat umumi heyetin memnuniyetini mu

cip olmu~tur. 

iki saatten fazla devam eden bu izahati müteakıp bir iki hatip söz 

aldı. Bazı sualler irad ettiler ve izahatte bulundular. Hariciye vekilimiz 

bu sual ve izahate icap eden cevapları verdikten sonra celseye nihayet 

verildi. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tebliğler 
--·-tr . 

FRAN$1Z rEBLiOi : 
Paris, 23 (A.A) - Umum! karargahın 

tebliği : 
Büliin ~phede geoe, sakın geçnıif&lr .. 
Pari8, 23 (Ö.R) - 23 birinci ~ 

akşamı n"'iredilen 100 numaralı Frıırunz 
tebliği : Tl!llUI.! unsurlarının, bilhassa 
Sann garbindeki mıntakada, oldukça 
ınah.süs faaliyeti .. 

ALMAN' rEBLiOi : 
Berlin, 23 (A.A) - Netredilen bir 

tebliğde bildlrlldiğine göre Garp cephe
sinde pek hafil bir topçu ve keşif kolla
r! faaliyetinden ~ kayde değer hiç 
bir hadise cereyan etmemiştir. 
tNGİLİZ rEBLtOt : 
Londra, 23 (A.A) - Hava nezareti 

tebliğ ediyor : 
Geçen cumartesi günü Şiırwl deni

ıinde bir İn&iliz kafilesine karşı yapı
lan hava taarruzuna iştirak etmif olan 
beıı Alman tayyarecisi kurtarılarak 
Griımbide karaya çıkarılnuşlardır. Bun
lardan ajır yaralı olan iki tan~ bir 
balıkçı gemW. tarafından kurtan~tır. 
Lastikten ufak bir sandala b~ olan 
diğ~r üçü 18 saat kadar .su üstünde kal
dıktan sonra pazar sabahı diğer bir ba
lıkçı gemisi tarafından &örülerek kurta
rılmJ4br. Bunlardan biri de yaralıdır. 

Milli Şef lnönü 
' 

Ve Nafıa vekili arasında 
hattının işletmeye açılma•ı 

teati olunan telgraflar 
Erzurum 
müna•ebetiyle 

Ankara, 23 (A.A) - Erzurum hattının 
i.şlctmeie a~ılma.ıa münasebetiyle Nal':' 
Vekili General Ali Fuat Cebesoy ile Reı
sicümhur İsmet tnönü ara.sında aşaj(ldaki 
telgraflar teati olurunw;tur: 

!filli Şefinıiz, Reisiciinı h.tt ru nıu: İ&111e' 
lnönü'niin 1ıuzurlanna 

Yurdumuzu çelik ağlarla örme(:e ına
tuf iradelerin.izin yeni bir tecellisi olan 
Sıvas - Erzurum demiryolunu re5m1 ve 
hususi teşekkül ve tccs.iislerin sayın 
mümessilleri ve a7.İz va.tan çocuklarilc 
birlikte bugün resmen işletmeğe açmak
la duyduğumuz bahtiyarlık lıüyüktür. 
Ebedi Şefimiz Alatürk'ün ızinde yüksek 
idare ve iı-adeleı·ile daima ileriye giden 
ülkemizi dün şimalden cenuba, bugün de 
garptan şarka bağlıyan demiryollarıını
zın eriştiği bu maxhariyet. büyük Türk 
ulusunun yüksek varlığımıza ve Cümbu
riyet hUkümetine karşı olan sarı;ılmaz 

bağlılığını ve güvenini sunmak içın yep
yeni bir kaynak olmuştur. Bu şerefli te
talıiir vesilesile bütün yurtdaşların gö
llülden yükselen minnet ve şükran duy
ı:ularını kalhl wiınlerimle birlikte yük
sek huzurunuza arz ltnk!nını bulabil
m~klc mesut ve bahtiyarım. 

Nafıa Vekili 
A. F. Cebesoy 

Ali Fuat Cebesoy, Nafıa Vekili. 
Erzurum istasyonunun açılmasını yük

sek sahsınızda Cüınhuriyet hUkümetine 
tebrik ederken bu muazzam e~rin ta
hakkukunda baı;lıca şerefi kazanmış olan 
büyük Tilrk milletine şükranuruzı ifade 
etmekle bahtiyarım. Vatandaşlarımın 
alicenap muhabbet tezabUratına minnet
tarım. Vekftletirıtt ~ında vatanın çolı: 
değerli umra11 eserleri idrak edeceğine 
samiıni kanaatim vardır. 

ismet lnöntı İngiliz kafilesine yapılan taarruz esıa
sında yalnız üc Alınan tayyar...min dü
şürUlmediği, ağır buaı·a uğrıyuı döl'-ı----------------

~~~~U-~a-~~:yy-e~_s:,ı de deni- Garp cephesinde vaziyet 
ALMANLAR 
Polonya harbinde 
zehirli gaz lıullanmq .. 
C•·rnauti 23 (A.A) - Polonyalıların 

In~llerenin verdiji zehirli gazları kul
landıklarını iddia eden Almanlar bu it
ha.ularını tevsik edememektedirler. Bu
na mukabil emin bir menbadan öğrenil
diğine göre 6 ile 9 EylQI arasında Al
ınanlar Recl1awice civarında bir Polonya 
piyade alayına kar;;ı yaptıkları taarruz
da zehirli ııaz kullanmışlardır. 

POLONYADAKİ 
Yahudiler aleyhinde 
alman tedbirler 
Para, 23 (Ö.R) - Polonyadaki yabu

diler aleyrunde alınan tedbirler Alman
yadaki yahudiler aleyhine alman ted
birlerden daha siddctlidir. 

FRANSADA 
Askerlel'e mezuniyet 
veriliyor ... 

- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -
Uği doı:tu olmamakla beraber taarruzu 
bil fili yapan 10 binden fazla değildir. 
Almanlar Sigfrid hattının ilerisindeki 
arazinin en mühiın kısn1ın1 istirdad et. 
mı,lerdir. 

Almanların duçar oldukları zayiata 
gelince 7000 malı:.t1ılden bahseden gaze
teler hudutsuz derecede hu zayiatı şişlr
ınişlerdir. Bu rakamın onda biri hakika
te daha yakındır. 

Nihayet Fransız mahfilleri şunu izah 
ediyorlar: Alman arazisi dahilinde Sigf
rid hattına doğrn Fransız ordusunun ile
ri hareketi, Leh ordusuna karşı hare
kette bulwıan Alman ordusunun mUın
kUn olduğu kadar !a.Wı kısmını garp 
cephesinde tutmak gayeoini takip etmiş
ti. Müttefik erkanı harbiyesinin fikrin
ceJ bu araziye ınalikiyet, buralarını tek
rar ele geçirmek için mühim kuvvetler
le mukabil taarruza geçerek zayiatı gö
ze aldırn1ağa değı nez. Esasen en ziyade 
ehemmiyeti haiz olan bir ikinci ~evkül
oen noktasını Fransız kıtaları muha-

faza etmişlerdir. 
MUTl'EFIKLERIN MOTALAALARI 
Londra, 23 (Ö.R) .- Yorakşa Yer post 

gaz teAinin ukerl muhabiri, garp cep
hesinde Ahnanların stratejik bir rahat
sızlılı: içinde bulunduklarını kaydetmek
tedir. 

Royterin aııkerl muhabiri sornyor: 
Acaba Alman Başkumandanlığı garp 
cephesinde ukert barekltın devam et
n1iyeceğinl llln etmek suretiyle Majino 
hattına kartı bUyiik blr taarrw:un icap 
ettirdiği tahşidat hazırlığını gizliden giz
liye istihdaf etmiyor mu? Buna şu ce
vabı verebiliriz: Müttefik ordular ku
mandanlığını gaitl avlaınağa imkin 
yoktuT. Alman ordusunun haleti ruhi
yesine gellnce, bitaraf m~hitler Al
manların soğuğa kaqı çok bakımsız ol
duklarını ve gıdalannın. ihmal edilmiş, 
kötü ve az olduğunu bildiriyorlar. 

Bunun içindir ki Hitler garp cephe
sinde muhasematın duı·durulmaaını ve 
bütün faaliyetin Şimal Denizine çevril
ıncsin i Wtiyor. 

Romanya 
Kahireye bir ticaret 
heyeti gönderi-yor 
Paris, 23 (O.R) - :Bükreşten bildiril

diğine göre hariciye nezareti ticaret di
rektörü B. Dimitreskonun riyasetinde 
bir heyetin bu ay içinde Kahireye mu
vasa!Ati beklenmektedir. Heyet Mısır 
hülrilmetiyle Romanya • Mısır tlcarl mil· 
badelelerinin ~ı imklnları üzerin
de mliuıkerede bulunacaktır.. Bilhassa 
Mısır plrinçleri ınulrabilinde Rumen pet. 
rol ~ hayvanatı mübadele edilecektir. 

-+
ŞAHGHA.YDA 
BtR BADi.SE .. 
Roma, 23 (ö.R) - Şıınghay imt.iyazlı 

ınıntaka zalntasiyle ıniisel!Ah bir Çinli 
grubu araaında ihtilaf çıkmıştır. Japon 
jandarması belediye zabıtasına yardım 
etmiştir. 

-1'' 
BELÇİKA 
Hariciye nazırı 
radyoda bir 
nutulı söylfyeceft 
Roma, 23 (Ö.R) - Brükselden bildiri

liyor: SaWıiyetli mahfeller hariciye na
zırı B. Saakın yarın radyoda bir nutuk 
söyliyeccği haberini tekzip ediyorlar. 

ltalya~a lıaçan 
Arnısturya asrıe,.lerf 
Roma, 23 (O.R) - Avusturyalı alay-

lardan lta1yaya firarlar gittikçe çoğal
maktadır. ltalyan hUkümetl hu flrarilere 
karşı tedblrler almağı dilşünilyor. 

Stalinin Hitlere 
cevabı 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Pari!, 23 (AA) - Bu sabah çıkan Pa

riS gazetelerinin bildirdiğine gl!re Sta· 
!in, Bitler tarafından vuku bulan ask~! 
yardım teklifini reddetın4fu. 

Epoque gazetesinde Kerills, bilhassa 
Stalinlc Hitler arasında teati edilen mek
tuplarla meşgul olmakta ve şöyle demek
tedir: 

Bir evvelki gibı yeni bir hadise zuhu
ra geldi. Hitler Stalin,den kendi mek
tubuna cevap teşkil eden bir mektup al
dL Bitaraf hükllme1lerın Berlin sefaret
lcrinden ve amin tanının ıı kaynaklardan 
sızan haberlere göre bu mektup Führer 
için acı bir hayal inhi•arı olmuştur. Zira 
Staliııin harbe siirüklenınekten kuvvet
le imtina ettiği söylerunektedir. 

Londra, 23 (ö.R) - Havaıı Ajansı 
bildiriyor: 

Niyoz Kroniltlin Budape~le muhabirine 
Londra. 23 (Ö.R) - E'ran.ı.ız a.kuı-le

rine her iki ayda 3 gün ınezuniyeL veri
lecektir. İngiliz ordusu efradına da, no
e1de - vaz.i:ı.-·et müsaitst! - mezuniyet ve ıh &öre Alman Sovyet orduları aruında Ribbentrop racatı gittikçe artan bir gerginlik vardır. Al-

ınanlar Polonyada iş&al ettikleri mınta-rilecektir. 
~ S g O C y A Nutkunu bugün Kolaylaştırmak için kada ııarp cephesinde Franıuz ve Ingiliz 

alan edb• 1 orduları eridikten sonra HiUeriıı bütiln 
ahlllncie alarm söylüyor_. an t ar er kuvvetleri ile şarka döneceğini, Kızılları 

Londra, 23 (Ö.R) - - Bu ..,bah t.koç- . Roma, __ 23 (Ö.R) Be~Unden bıldiril- ANKARA - Bmıkalanmızın hariçten ~gal ettikleri toprakladan çıkararak 
yanın cenubu şarki .ahilinde Fort müs- dig.ıne gore Alınanya h~cıye nazırı fon ithalatı temin için öteden beri yaptıkla- müııtak.il bir Ukranya devleti vücuda ge
tahkem körfezi mınlakasmda hava alar- Rlbbentrop yarın Oanz.ıgc gıderek F.oı- n akreditif muamelelerini halihazırdaki lirece&izıi söylüyorlar. 
mı verilmiştir. ıner gömleklilerin içtimaında hazır bu- buhran dolayısiyle bir buçuk aydan be- =iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiliİİİiİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİmq 
Bulgar lıabinesini yine l~acak w. bu ınünaselı<'tle bir nutuk ri kesmiş bulunmalarının ttha!Atıınız ha· : 

• . soyllyecektir. kurundan pek büyük ınüşkUlfttı mucip 
Köse ıvanof fıarac~ Ambargo rıanrınu ve olduğu Ticaret vekAletinc göz önüne 
Brüksel, 23 (Ö.R) - Kral Bo:ıs bay Boralı n flıtrı alınmı.!;tır. 

Kö'1e İ vanofu yeni kabineyi teşkile ıne- V . ı Ö •• . V ekalct bu hususta !hun gelen iın-
ıııur etmiştir. . aşıngton, 23 ( .R) - Ayandan ın- Unları hazırlamı-t ve takas llmltet şir-

fıratçı Borab ııilllh ambargosu kanunu- ketinin elinde bulunan vasıtalarla ahdi 
rıwmmz:n~!tl'.1'.ml'IZ:m•m•m••- nwı k~d':'thnası Amerikanın h~be ın.ü- ı.ıkaslar yolu ile akreditif muame!Atının 

KARŞİY AKA dahalesımn ılk adımı olacağım soylemış- bu Mı-ket kanaliyle temini kararlaşmıt-
1.Jr.. • tır. 

Melek Sineması 
KAR lYAKA 

Yine harikıılar yaratıyor 
BUGÜNDEN İTİBAREN 

'kv~lmin en muazzam iki filmi 
gör!llccektir 

J •• AŞK BAHÇELERİ 
OYNIYAN: 

VİVİAN ROMANCE 
CezairC:o başla)ıp Avrupada oiha)et 

bulan büyük AŞK laci&SI 

• 2 •• ESiR ORDUSU 
lle)ee.ınlı ve meraklı macera lilıni .. 
, EANSLAR : Her ,Un 4.30 - 6 - 9 
('uınart"""i 1 • 2.38 da ili"'" ~an ·ı 

vardır.. 

ingilterenın Paris Muhtelif meınleketlerden ve bilhassa 
sefirinin radyoda İngiltereden vaki olacak ithaltıt için it-
sö .. ıfed'Jii nutulı halitcılan.?112 takas limitet . ~irke~e 

" ~ - derhal muracaat etmek suretile mum-
Paris, 23 (0.R) -:- Tekaüt haddine küıı olan kolaylığı görecelderdlr. 

gir~iği cihetle_ Par,is IngiliL senı:liğinden Bundan maada ıhracatı kolaylaştıra
ç~en sır Erik F~ıı:ı radyoda ~ır nutuk cak, ıhracat bedellerinin ihracatçılara 
soyliyer~k mesleğinm e~ ~~klı kısmını kolaylıkla tediyesini temin edecek ted
lc kil eybyen Pans :,efırliğınden aynl- birlere de hiikilmetce teves.sül edilmiş-
nıaktan dolayı tees.ürünü bildirmiş, fa- tır. · 
kat husu...ı Mhııl olarak Frmısaya tekrar Bu ınakoatla Ankaraya celbolunan 
sık sık geleceğini ve Fransız milletinin Takas lımitet şirketinin müşterek mü· 
sevinç ve kederlerine daıma istirak e_de- dürü B. Klınil Kıbrıslı Ticaret vekile-
ceğirti bil~ir. tinden lazım gelen talimatı aldıktan san-J n gİ 1 j z k fa 1 l ı a dün aksam istanbula hareket etmiş· 

tır. 

N 1 g ·· ·· d d bi Ayni zamanda bu mevzular etrafında oe unu ra yo a r lıükiimct ile temas etmek Uzere İzmir 
nutuk SÖyliyecek- ihracatçılar heyeti Ticaret vekAletiyle 
Londra, 23 (A.A) · - Kral. Nod günii rapWdarı temastan ~ldıklan neticeden 

milletlerine hitabe ı·•d o<h hl!' nuhık ıneınnunen dün ak!<am İzmlre hareket 

Tayyare 
Sinemasında 

26 birinci te,}riu pe1l4lmbe rünün
den itibıırtın Şarkın sea kraliçesi 
radyo bUlbUIU kıvrak Wmtt sesli.. 

Ümmü Gülsüm 
ŞAHESERİ 

•• 
Umit Şarkısı 

•NEŞİDEİ ElUEL• 
Her gece 9 •Üvaresinde l\lısırın yıl
dızı muı:anniye 'e rekkase matmazel 

K i K t 
Büyük blr ~az heyetinin i4tlrakiyle 
bu güzel programı blızat te1yin 

edecektir 

Bugün 3 - 5 - 7 ve 9 seaııslaruıda 

BRODVAY SERENADI 

SAHIFI!: 1 

S .ON Fl-ABE·~ . . . . 

Türk·- Rumen ticaret 
müzakereleri başladı 

lstanbul 23 (Hususi) - Türk - Rumen ticaret anlaıması müzakerelerine 
bııııün Tophane lı:.urıı..ıa batlandı. Müzakerelerin eoasını iki memleket ara11n
dalti eoaııen mevcut ticart tnuahedenin cenitletilmesi te•kil etmelı:tedit. 

Kütahya 
vazifeye 

eğitmenleri 
başladılar 

Kütahya 23 (AA) - Eski~hir Mahmudiye eğitmen kursundan bu dev
rede mezun olan Kütahyalı 26 eğitmen memleketimize gelmi~lerdiT. Eğitmen
lerin iştirakilo Halkevinde yapılan bir toplantıda eiitmenlerin vazifelerinin 
büyüklüğü izah edilmlıtir. Bunu müteakıp eğitmenler Halkevi bandoou ve 
Lise izcileri ile birlikte Atatürk anıtına giderek anıt;ı çelenk koymllflardtt. 
Anıt batında heyecanlı hitabelerde bulunan eğitmenler Atatürk'ün çi:r:difl 
yoldan ve lnönünün arkasından yürüyeceklerini tekrar1ıyarak ant içrl'liıtlerdir. 

Polonyanın Slovakyadan aldığı 
arazi Slovakyaya iade edilecek 

Roma 23 (ö.R) - Berlinden bildiriliyor: Almanya, Führerin blr karan 
mucibince, Polonyanın 1920, 192-4 ve 1936 de Slovak,ad n aldıfı araziyi 
Slonlı:.yaya iade edecektir. Bu mesele Slovakya ve Almanya arasında alı:.tedi . 

Iecek bir muahede 11e halledilecektir. 

Fransada komünist 
şiddetle devam 

mücadelesi 
ediyor 

Roma 23 (ö.R) - Franııada komüniotler aleyhlııdelti miicad.le tiddetle 
devam etmektediT. Maamafih Pari.de bazı gizli eller tarafmdatı daiıblan bazı 
lı:omlinist beyannaıtıeleri, ıabıtanın bu gizli elleri meydana çıkarmalı: için gay
retini arthrmaıına •ebep olmuıtur. 

Bir Alman teşebbüsü 
Almanlar cenubt Amerika limanlarına 
tahtelbahirlerinin 24 saatlik miaafi. 

retlerini talep ediyor/ar 
Roma 23 (ö.R) - Şilideki Alman ,,.,firi Amerilcanın kara suları hakkında 

bir teşebbüste bulunmuştur. Sefir, beynelmilel hukuka tevfilı:.an tahtelbahirle
rin de lıarp gemileri gibi muamele görmeoi icap ettiiini oö.Yl•mittir. Bu teteb
büıden anlaş:ldığma göre bütün cenubi Amerilı:.a climhııriyetleri nezdicıda 

ayni mahiyetle diplomatik bir faaliyet aarfedecelı:.tir. Maksad Alman ıahtel
babirlerinin iaıelerini temin İçin Amerika limanlannda ylrmi dört saat kalabif. 
mek hakkını elde etmesidir. 

Baltık memleketlerinden hicret eden 
sayııı yüz bindir Almanların 

Roma 2 3 ( ö. R) - Baltık ka)'llaklarından bildirildii\ne nazaran Eatonya, 
Letonya ve Litvaııyadan Almanyaya nakledilen Almanların miktan 100 bine 
baliğ olmakudır. 

Roma 23 (ö.R) - Tallinden bildinliyor: 15 Birinci totrinden beri Tal
linde bulunmakta olan R ... filoeu meçhul bir istikamete hareket etmlıtir, 

Roma 23 (ö.R) - Henüz reomi olmıyan bazı malılmata göre Vilae 
ıruntaltaaııın iıııali •uretile Liıvanya 6840 kilometre murabbaı arazi ve 4H 
bin nüfus kazanmıştır. Litvanya dahiliye na:ım yal.udi cemaatinin müm-il
lerini kabul ederek Litvanyadaki yahudi akalliyetinin vaziyeti hakkında temi
nat vermiştir. 

Japonya Çin ile bir 
anlaşma • 

zemını 
• 

arıyor 

Roma 23 (ö.R) - Japon hükümetinjn Mareıal Çankayıekle biT barıı ze
mini bulmak için büyük bir gayret oarfeımekıe olduğu öğrenilmiştir. Bu ııay· 
retler bilhaua Çinin Sovyct nüfuzu altına eirmesinc mini olmak mabadilo 
yapılmaktadır. 

An kara paktı ne Rusya ve ne de 
ltalyaya müteveccih değildir 

Brüksel 23 (O.R) - Belga ajan11nın Londra mub•biri tarafından ht.d 
edilen intibaa göre lngiliz diplomaeiıi Türkiye ile (ngilterc V'e Franıa araıın

dalı:J paktın ne Rusya, ne de ltalyaya müteveccih olmadığına Moslı:ova ve Ro
mayı ikna etmeğe çalıtmaktadır. Bu pakt sadece Balkanların ve yakın .,.rkın 

em.niyetini temine matuftur. lngiltere Rusya ile münasebetlerini i•li.h etmek 

için sabırlı bir gayret sarfetmelı:.tedir. Diğer taraftan, Italyanın kat'i bir ehem
miyet verilen müzaharetile. Ballıc.an an1a,masının genişlemesine de taraftaTdır. 

Hitler Fransa ve lngilte
reye harp ilan edecek! 

Pano 23 (ö.R) - Deyli Meyi ııazetesinin Amsterdam muhabiri tarafın
dan bildirildiğine göre Hitler lnıiltere ve Fransaya, ~8 saate kadar resmen 

il&nı harp etmek fikrinde imiJ. 
Ingiliz gazeteleri, Alman taarruz projesinin güçlüklerle kartıla,acağı fik

rindedirler. Dahili bir cephenin Nazi rejimine karşı mevcudiyeti de bu gi.iç
lilklerden biridir. Tirol Avusturya kıtaatı ara11nda yenid•n bir çok firar hl
djseleri kaydedilmi,tir. 

Berlinden bilvasıta alınan haberlere göre hükümdarlık lehinde propağanda 
ile ilham edilen bir çok generaller tevkif edilmiştir. 

Eski Alman Erkanıharbiyc reisi 
Kumandanlıktan azledildi 

Londra 23 (ö.R) - Berlinden öğrenildiı(ıne göre Alman ordusunun e•lı:i 

erkAnı harbiye r isi fon 1 lamerştayn krallık taraftarı olduğu için kumandanlık· 

• 
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/L/:1Jlfll!"l'Z'V/__;rr./7z7.Z-/.77.JtZZ7:/7.zz77.LZJl.2'7..Z7...LL..E.2./.:Z.brlZ~~~ Ankara Radyosu Berlindekı · Meden"ı k b anunun oşan-
Toplantıda d . h•'k•• J • DAL_G_A_u~.-u-N-Lut:u 
Hitler nazi şef lerile maya aır U UID eri BUGtlH 

1 Atatürkün 
· ~Son günleri h d ~·~ arp sistemi Üzerin e 1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

görüşmeler yapacak Kanunun iki maddesini değiştiren 1 · A. P. :n.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

ilıdamdan nalılen : YAZAN: Rahmi Yağız 
10-

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - layiha Başvekalete go·· nd-rildi 12.30 Program ve Memleket saat aya:rı 
ı:etesinin jstihbaratına göre Berlindeki '- 12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri ... 
vali ve parti reisleri içtimaında Bitler 12.50 TÜRK müıiği : Yeni şarkılardaı 
başlıca şu suallere cevap anyacaktır : Ankara - Medeni kanun ile hukuk killere riayet olunmaması nokta- Müntehap program ... 

Donanma Erdekte bulunuyordu. Ata- teveccüh etti. 25 Haziran Cuma günü 1 - Alman miIJctinin şimdiki hadise- muhakemeleri usulii kanununun bazı sından dosyanın tevdi tarihinden itiba- ÇALANLAR : Ru~en Kam, Reşat Erer, 
türk bu mevzuu açarak denizciliğin tet- saat 5/25 te Adalar arasından dolaşılarak lcr karşısında kanaati nedir? maddelerini değiştiren kanun Hi.yıhası ren 15 gün içinde temyiz edebilecektir. Cevdet Kozan .. 
kik izahatile bol malumat verirken bu Yorgolu önüne varılınca ilk krizin hafif 2 - Almanya tedafüi vaziyette mi başvekalete gönderilmiştir. Layıha esns- Boşanma davasının reddi halinde ta- OKUYANLAR : Radife Neydik, Melelı 
Marmara tenczzühünde Erdeğe kadar sarsıntılarile yatnğında istirahat eden kalmalı, yok<;a karada, havada ve deniz- lan şunlardır: raflar da temyiz talebinde bulunabile- Tokgöz ... 13.30 - 14.00 Müzik (Karışık 
gibnek, donanmayı orada heyeti umumi- Ebedi Şef sordu: de geniş mikyasta bir taarnıza mı geç- Madde ı _ Medeni kanunun 1 32 in- cektir. Temyiz talebinin kabulü iç.in her program - pl.) 18.00 Program .. 18.0~ 
yesiyle ve kor halkile birlikte gözden - Neredeyiz ? melidir? ci maddesi şu şekilde değiştirilecektir. iki tarafın temyiz etmiş bulunması şart Memleket saat ayan, ajans ve meteoro-
geçirmck, bugünkü az materyale rağ- -Büyükada önünde, Yorgolu sahilin- 3 - Bu sonuncu ihtimal tercih edil- Karı kocadan her biri evlenmenin ken- olacaktır. Yalnız velfıyet hakkını kullan- loji haberleri .. 18.25 MUuk (Dans mUzi· 
men inkılaptan beri sarfedilen mesai ile deyiz Atam! diği takdirde, Alman milletinin manevi- disine t:ıhmil ettiği vazifeleri ifa etme- maksızın ve ana baba ile çocuklar ara- ği - pl.) 18.55 Konuşma (Halk iktısat 
nasıl bir kudret olduğunu göstermek ka- - Burada duralı !m . )atını muha(a7.a için hu taarruzlardan mek maksadile diğerini terk ettiği veya sındaki şahsi münac;ebetlere çocukların saati) .. 19.10 Türk müziği (Karışık prog-
rarını da vermiş bulunuyordu. Bu irade süvariye tebliğ edildi. Sava- lıangisi şayanı tercihtir? muhik bir sebep olmaksızın evine dön- infak ve terbiyeleri ve masraflarına iş- ram) 19.50 Konuşma (Tavukçuluk) 20. 

Savarona saat 18.5 te Erdek koyuna rona şimdiki plajın karşısında funda etti. Alman hal.kının hissiyat ,,.e temayüla- mediği takdirde ayrılık en az üç ay sür- tirakine dair hakimin vereceği kararlara 05 Türk müziği (Klasilc program) An· 
vardı. Buradaki devamlı ve serin rüzgar yatın tı hakkında Nazi şefleri tarafından ve- müş ve devam etmekte bulunmuş ise di- kanaat etmiyen taraf münferiden tem- kara radyosu küme ses ve saz heyeti .. 

Savaronanın gelişini gören donanma geni§ ve tel kaplı pençerelerindcn Ata- rilecek izahat Hitlerin kararlannı tayin ğeri boşanma davasında bulunabilecek- yiz edebilecektir.> İdare eden : Mesut Cemil .. 
kumandanı Amiral Şükür Okan; başta tUrkün dairesine doluyor, Ebedi Şef bu edecektir. tir. Davaya hakkı olan tarafın bu sebebe Layihanın mucip sebeplerinde ezelim- 21.00 Konser takdimi : Halil Bedii Yö-
Yavuz olmak üzere bUtün filoyu: Büyük serinlikten hazzediyordu. Roma, 23 (Ö.R) _İngilizler Führer .. b d .. le şöyle denilmektedir: netken .. 21.15 Müzik (Radyo orkestrası 
Ata R .. _,,_ı. la k d l H... t' ,,, __ 1· . Atat•• k" d müsteniden açacagı oşanına avası uze· T" ki d' b' t telaAkın hııkim ol-yı, e.ı.sıcunuıura vapı ca en z .. rare ın yUA..c;e ışı, ur un uy- ı·ıe Almanyarun v"lı' ve gavlatı'rlerı' "ra- « ur ye e ser es es f D Pr t · ) ı M t S 

J " .. rine hakim evvela diğer tarafı davetle ldugv d . d bo · şe : r. ae orıus ·· - ozar • en-
harp merasimiyle karşılamak üzere ha- duğu bünyevi ve devamlı fiyevr kendi- sındakı' ı'stişarelerc bu"yu··k bı'r ala~ka gös- u evır e şanmanın şimdikinden f · (d ... ··· 't ) 2 H 

l . . k h ... . . . bil " k h evine dönmesini ihtar f'decektir. B. u ih- daha z.ı'yade fazla olduğu iddı'a edile- onu o maJor - •Jupı er• - onne-
:ıır attı. sını ço ra atsız ettıgı ıçın yu asta lerı'yor ··e bu go"ru"şmelerı· garp cephe- g Past 1 d'Ete 3 S h be t 

G akı h . 1-·~ k . d . .. ı:ı._ b. ıhh d • tar icabında ilan tarikiyle. yapıl.abılecek- mez. Iktısadi zaruretler yanlış ve ahlaA- er • ora e • - c u r : üneşin y cı ararctı az.a...,~, a - serın enız ruzgacını teşne ır s at u- sı"nde daha derın' bı·r hareket ihtimalı'yle R d B J t .. ·~· 22 00 M 
şam saatlerine mahsus hafif bir serinlik rumundaydı. tir. Müddeialeyh ihtar içın tayın olunar, ki telkinler altında bulunan karı koca • osaınun e• a e muzıgı · em-
k k lam şt Atatu k t b .. Burada tedavı· devam etti. Atatu··rku··n müna<;ebetli buluyorlar. günde mazereti olmaksızın mahkemeye idd 1 h k 1 k d bil '1 lcket saat ayarı, ajans haberleri, ziraat 

oyu ap ı ı. r • ya ın aş gu- Hitler, Polonya istilasından evvel de · · en ş et i ü üm er arşısın a e aı e esham, tahvilat, Kambiyo, nukut borsa-
vertesinde bulunuyordu. Buradan, do- hususi hekimleri var gayretlerile çalıştı- böyle bir toplantı yaptırmıştı. Bu sefer- gelmediği veya gelip te dermıyan eyledı- bağını çözecek vasıta bulur. B~anJ?a- sı (Fiat) 22.20 Serbest saat 22.30 Mtizik 
nanmanın denize serpilişini uzaktan gör- lar. llk .kriz hafif geçmekle beraber şim- ki irtimaın da alınacak tedbirlere ait ği itiraz ve mazeretlerin mahkeme tarafın nın bir çok faydaları var<lır: Fılhakıka. (Cazbant _ pl.) 23.25 _ 23.30 y---1_, 

mek, lüzumlu izahatı vermekle meşgul dide yeni ve bambaşka Araz göstermeğe " dan kabul edilmemesine rağmen evine boşanmak için bazı sebepler .var.dır kı program ve kapanı".. tı.nıuu 
bulunan Ebedi Şef, yat, koya girer gir- başlamıştı. Bunun en göze çarpan tarafı olduğu tahmin edilmektedir. dönmiyecei(ini beyan eylediği takdirde karı ve kocanın şeref ve haysıyeti onla- "-
mez, donanmanın selam topları ve ihti- Antizem yani nefes darlığı şeklindeki Paris, 23 (Ö.R) - Hava ~rtlan garp hakim müddeialeyhin nihayet bir ay zar- rın bir hakime bile arzına müsait de
ram şeklinin en yükseği olan Cama riva arazdı. Teneffüs edebild iği halde gayri- cephesinde, Alınan tahşidatına rağmen, fında evine dönmesine karar verecektir. ğildlr. Yahut erkek veya kadının bazı 
§ekli (1) ile karşılandı. kafi nefes aldığını ihsas edecek mahi- bir taarruz hareketini daha ziyade giiç- Müdedialeyhin hSkimin ihtarını kabul tabiat ve itiyatları diğerine nefret ve-

Erdek, top sesleri üzerine sahile birik- yetteki bu araz Atatürkil en fazla mus- Jeştinnektedir. İngilizler, Almanyanın ile evine döndüğü sabit olunıa bo~anma rebilir. Ve hassas bir kadın veya erkek 
miş, AtatürkUn yatını görür görmez, kn- tarip eden şekilde devam ediyordu. lınrp faaliyetini İngiltereye karşı hava davası reddolunur. için müşterek hayatın idameslne imkan 
uıda muazzam tezahürat başlamıştı. Savarona akşama kadar burada, Ana- ve deniz muharebesi üzerinde teksif Müddeialeyhin tayin olunan müddet vermiyen bu sebep hakiin için tabii gö-

Şehir, bir kaç dakika içinde baştan ba- farla Yorgolu önünde kaldı. İkindiye edeceğini zannediyorlar. İngiliz sahille- zarfında mazereti olmaksızın evine dön- rülebilir yahut karı koca bunları isbat 
şa bayraklarla donatıldı. Kalabalık bir doğru bir az hafifliyen kriz akşamla be- rinc ve gemilerine karşı Alman hava ' 'e mediği anlaşılırsa umumi hükümler dai- edecek delAilden mahrumdur. 
kitle sahil boyuna üşüştü. Bayram hava- raber yine had şeklini aldı. deniz kuvvetleri tarafından akurane hü- resinde esas dava rüyet ve intaç oluna- -
ıı ve taşkın bir neşe içinde çalkanan Er- Atatürk yatağında Sirozun bu çeşitli rurnJar beklenmektedir. caktır. Fcnlandiya dek, Atasına bu tezahUraUa derin say- ve sıkıcı şekiUerile kavi bünyesinin bil- Brüksel, 23 (Ö.R) - Havas ajansının Madde 2 - Medent kanunun 134 
gılarını sunuyor, Atatürk, gönülden ko- tün mukavemetini savaştırarak hekimle- İstihbaratına göre Bcrlinde valilerle üncü maddesine ıu fıkra ilave edilmiş-
pan bu saminll ,.e coc:kun meserret kar- rin de tıbbi müdahalelerine kendisini parti reislerinin Führerle mülakatından Avrupanın. büyüklük bakımından, 

ır ka tir. altıncı hiik.Umetidir. Mesahai sathiyesi 
Şısında - bizzat ifade ettiği vecizesile bi- terke•- 1~, sık sık nefes alışlarla arada askeri plfuıda rok mühim kararlar rı - K k ·· t k hayati ı'ha w~ " " arı oca muş ere arına n • 382,800 kilometre murabbaıdır. Finlan-
linen - rok mütehassıs bulunuuordu. bir hafif ve süreksiz inley'"lerle istirahat taktır. Simdiki halde garp cephesindeki le. d 'tt.f k 1 d.kl r· ır J 'il yet verme arzusun a 1 ı a ey e ı e 1 diyarun nüfusu 3 milyon 667000 dlr. 

Savnrona 18/ 10 da ko a demı.rledi Ya ediyordu. Jıareketler umumi'-·ctlc kes.if müfrezele- 1 • Y · - J takdirde yukarıda yaıı ı muayyen ae- Merkezi: Helsinki şehridir. 
tın f d tm · · .. t k' y d Gece, yatta ilk defa büyük bir matem rinin müsademelerindcn ibarettir.. Ah-un a e esını mu ea ıp avuz an beplerle mukayyet olmaksızın aşağıdaki Serveti: Ormanları büyük ve zengin-
ayrılan Ve Amır. al forsunu taşıyan ı'stı'm havası bütün şiddetile hüküm sürerken nan esirler kendi cephelerindeki vazivc- hk 

- J şartlar dairesinde salahiyettar ma eme- dir. Çok mlkdarda kereste ve kAgy ıt is-
1.. _tla Amiral Şu"krli Oka Savaronaya Atatürk tekrar emir verdi: ti hakkında ketum davranmakla bcra- 1 KXı n den dog"'rudan doğruya boşanma arına tihsal olunur. Çok hayvanat yet1~ir. Kö-
geldL - Hava istiyorum .. Hareket edilecek!. her soğuktan şikayet ediyor ve sıcak tu- kl d B ~ 

Ebedi Şef, donanmayı seyrettikten I tan örtmerıe sıcak gıdaların az olduğu- karar verilmesini ıstiyebilece er ir. u mur ve madenleri azdır. •• 8 TMEDf •• suretle bosanma davası açmak için kan Ticareti: Ingiltere, Almanya, Birle-
sonra kıç salona geçmiş, Amiralı orada nu söyli~·orlar. k · l b ile A 'k H 1 d Isv ı · rl lk b 

1 
d · ocanın 25 yaşını ikma etmiş veya u ş merı a, o an a ve cç i e tıca 

a u e iyordu. Kl~ACA : yacı ikmal etmemi•lerse ana ve babaları- münasebatı pek mühiindir. 
Şükrü Okan, Ata türkün huzuruna ~ B • "' " d • • • • • • • • J r tC zat · nın, ana ve babalanndan yalnız birisi Bahriyesi: 500,000 ton hacmin e 

çıktı. Ebed! Şef, salonun sol tarafındaki • sngy İse hayatta olanların rizalarını almış, 5,400 tüccar gemisi vardır. 
ihasır koltuklardan birine oturdu. Ami- b O d Hal'h da -'1 ı:ı.ı. lt d 

Al ana ve baba yekdiğerinden oşanma ve r u.su: ı azır .:mau a ın a 
rali de huzurun da oturtarak, diğer ze- c h manya 8", h d 280 000 k . d (H A d ep !T' ayrılık vuku bulmuş veya rıza ususun » , as erı var ır azerı or usu 
vat hazır bulunduğu halde donanmaya e ın· aı·ıtere toktur 30 000 d. ) b aralarında ihtilaf c:;ıkmı-s olursa yalnız ba· sayısı , ır. 
ait hususları gö..-ı1 .,üyor, izahat alıyordu. 1 2 sahil h f · i 100 t n•y Harpte kuvvetleri birbiriyle karşı a- banın muvafakatini istih:<ıal etmiş olma- mu a aza gemıs ve ayya-

Donanma kumandanı yarım saat ka- d k i dır YAZAN: Ecza- K. Ka·ını'l Akta" şan iki muhtelif memleket arasın a i lnrı ve en az bir aenedenberi nikahlı ola- res var · dar huzurda kaldı. Ebedi Şef, donanma- .... ır ır flkkd- 1917 d R ihtild,. d öa gördüğü intizam ve milkemmellikten dahiJt şartlar ne kadar farklı olabilir? rak birlikte yaşamış bulunmaları şart ola- ., auun e, us dlln en 
Ad • h b Mesela, Almanya ile Ingiltereyi hayati caktıt. bir kaç hafta sonra, bir asırdan ziyade 

doğan takdir ve iltifatlarını donanma ku- ını umumı nr 1 görmü~ olanların Ç ...n k idar · d b 1 F'nl d' · · d. ki 1 bir ehemmiyeti haiz olan yiyecek bakı- k k k ndi yaşlarını ve anı esın e u unan ı an ıya 
mnndanına bildirdi. Halkın yaptığı şen- yınnı sene ır unuttu arı ve yeni nes in Dava arı ocanın e istiklalini llAn etmişti. 
liklere donanmasının iştirakini emretti. yeni duyduğu bu kelime tekrar meydana mından mukayese edeliin. Alınanynda kaç seneden beri evli olduklarını ve + __ _ 
Güneş çekildikten sonra Erdekte teza- çıktı. hemen her yenebilecek şey sıkı vesika mali vaziyetlerini bildiren bir arzuhal Göbelsin nutku ve 

iıürat fener ala;1arının sahile inişi, ve iki aya yakındır dünya gazeteleri, dün- ~istemine tabidir. Hatta balık bile, balık ile açılacaktır. Arzuhalin taraflarca im- Amerikan aazetele.; 
bütün tazeliği, canlılığı ile devam edi- ya radyoları, hep bundan bahsediyorlar. avına çıkan Alınanlar bütün tuttukları za edilmesi ve bizzat mahkemeye veril- 111 & • 

)'Ordu. Halkın coşkun bir tavırla haykır- Bugünkü nesil, bugünkü cepheyi ha- balığı hususi makamlara teslim etmek me~l ve yukarıda yazılı şartlara ait ve- Londra, 23 (Ö.R) - Atenya vapuru-
dığı: kiki luğat manası olan (Yüz) ile muka- mecburiyetindedirler. Balıkları kendile- saikin arzuhale raptedilmiş bulunması nu bay Vinston Çurçilin İngiliz destro-

- Ya§a Atatürk .. Varol Büyük Atam!. yese ediyorlar da bunun umumi harbın rl istimal ettikleri takdirde ağır cezaya lfizım olacaktır. yerlerine batırttığı hakkında B. Göbel
Sesleri koyu kaplıyor, engine kadar kanlı dersinden ibret almıyarak tekrar çarpılmak tehlikesi mevcuttur. Keza Al- Davanın açılmasını müteakip asliye sin ithamlannı mevzuubahis eden Nev

~ıyordu. Atatürk, bugünkü mesaiden no yüzle insaniyetin tephesine çıktığına manyada lokantacılar müşterilerine faz- bAkimi evvelA taraflJU'ın hüviyetini ve york Herald Tribun, bir propaganda na-
1orulmuş gibi saat 22 de dairesine çekil- şaşıyorlar. la yemek yedirdikleri takdirde ağır ce· Jftzım gelen şerait ve vesaikin mevcut zırının bile bu kadar saçmalamasına 
di. İstirahat jçin daireye giderken de sa- Cephelerde sükunet .... Cephelerde top zalara çarptırılmaktadırlar. Müşterileri- olup olmadığını ve boşanma halinde ço- hayret ediyor. 
l:ıile biriken halka, yatın ve donanmanın ateşi ... Cephelerde hücum ... Eskiden beri ne bir kaptan fazla yemek veren eyi cukların velAyeti infak ve iaşeleri hu- aGöbelsin dediği gibi Amerilcan mil
projektörlerinin çevrilmesini, kıyının bol bildiğimiz şeyler .. Şimdi bunlara bu me- kalpli lokanta sahipleri 200 - 500 türk li- susunda t!bi olacak.lan vaziyeti tetkik Jeti aklını kaybetmemiştir. Bu gibi it
bir ışık yağmuruna garkmı da emretti. deniyet asrında şaşaaları da ilave olun- rası para cezasına mahkfun ediliyorlar ve tahkik edecek ve bir gün tayin ede- hamlar Almanyada, diğer harp malze-
Bunlar yapıldı. Erdek bu tezahürat ve du: Cephelerde hoparlör ... Cephelerde Berlin makamlan zaten pek cliz'i olan rek taraflara akraba veya dostlarından mesi gibi, yalanların da kıtlaştığını gös-
projektörlerle I§ıklandırılan sahil boyu, d · tayınlarını almak üzere halkın dükkan- kırk Y""ını mütecaviz bir veya iki şahıs terir!• 

1 
ansıng.... ...., 

ııur u bir parça gibi ışıldarken Ebedi Kendi kendime: lar önünde toplanmasını ve beklemesini Ue birlikte gelmelerini emredecektir.. Edlrnede ÇOCUk 
Şef, istirahat için yatağına uzanmış Siro- _ Yarabbi ... diyorum, insaniyetin menetmiştir. Karı kocanın bizzat o gün Mkim huzu- esirgeme kurumunun 
zun zaman vermiyen sinsi ıstırabile baş- cephesinden bu kanlı harp cepheleri ne Çünkü bu toplantılarda halk konuş- runa gelmeleri şart olacaktır. Tayin olu-
başa bulunuyordu. zaman kalkacak ve insanlar ne zaman mak ve tenkit etmek fırsatını bulmakta nan günde h~im yapacağı hafi celsede faaliyeti 

22/ 30 da Ebedi Şefin enırile Savarona h b "b" K f d .. k ve bunu Alınan hükümeti katiyen ar'lu ·--~ları refakatlerın' deki ~ftı..~1n~la be- Edirne (Hususi) - Şehrimiz çocuk 
d 

ar ı ummacı gı ı a agının ar nsına ~w. ~ 
emirinl aldı. Ağır ağır dönerek prova- h k k h 1 b d etmemektedir. raber huzuruna davet ederek onları an- esirgeme kurumu okulların açılması .. _.__ ul sürüp a i i cep e erini u ağın etrn-

ı;ını .lbwuıb a çevireli. Donanmanın se- fınn kuracaklar... Britanyada ise yiyecek satan dükk5.n !aşmaya teşvik edecek ve boşanmanın Uzerlne derhal faaliyete geçti. Ilk ve or-
~am ve üıtiraınd ı, halkın coşktun teza- Yoksa bu ümid Kaf dağı kadar uzak lar önünde toplantılar görülmiyor. Fa· neticelerini anlatacak ve yanında bulu- ta tahsil tale~esinden bir çoklarının ders 
uüratı arasın a zinde getirdiği büyük ve ummacı kadar haynl mn ..... kat bunun sebebi böyle bir şeye ihtiyaç nan kimseleri anlatmaya yardım ve mü- kJtapları teının edOme.kte, kız talebelere 
Atnyı, yorgun ve rahatsız yatağında ta- olmamasıdır. Gıda maddeleri Nezareti- zaheret eylemelerini ihtar edecektir. Ta- göğüslük ve çorap dağıtılmaktadır. Bu-
§ıyarak İstanbul yolunu tuttu. ___ IAi_"_fll __ g_m_z_r_p ___ llClli ____ l_llri_iM'8!.i __ (lfll __ :ı nin bir kaç gün evvelki beyanatına gö- raflar barışmaktan imtina ettikleri tak- güne ka~ar 770 .. ~et~.elik kumaştan 326 

1 L K K R t z ~ ı·c: •Yiyecek meselesinde hiç bir karar- dı'rde bır' mehı·ı vererek celseyı' b:><:'Ka bir kız çocugun.a gogusluk yapılmış ve da-
Atatürkün ilk müdavi hekimler yatın M k k • ) ....., x. t 1 t Y k d b k k t 1 b l e t e P 1 ta P ar l ~ sı.zlık,. hiç. bir. bekleme, küçük. bir kese- guDe bırakacaktır. Bu mehil bir aydan ~ı ı mi§ ır. a ın. a azı er e a e e er 

Riyaseticümhur dairesine dAvet edildik- ıçln de 1-1.,lık elbıse yaptırılacaktır nın bıle iktidarından aşırı fiat olmıya- az ve iki aydan fa7Ja olmıyacak ve bü- ~..... · 
]eri sırada yat Marmarada süratle yol ~ 1939 - 1940 tedris senesi için ma- J caktır. » Herkese kafi ve vafi miktarda l 1 · ·ı k ltı Kurumun bu hayırlı faaliyetinden do-
alıyor, bu çağrılış, sabahtanberi bol bir ~~ l~ muak1!1e e er zaflpta geçahi~tlere ta layı Başkan Yilmnil Bicioğlunu takdir 
neşe içinde bulunan yat halkını birden- arif vekaletince bastınlan bilfımum ~ yiyecek vardır. Muazzam et ve tereyağı hUAim, ötİp, tara ar ve ş er ara- ve tebrik ederiz. 
bire yeise gargetmiş bulunuyordu. ilk, orta, liselerin ders kitapları.. \ depoları uzak vilayetlerde emniyetli ma· fmdan iinza olunacaktır ~...e~~etaam..tı.:!!:;»'1:.1;?17Aırmım•••ı 

Atatürk müdavi hekimleri yatın E G E ~ ... l. hallerde saklanmaktadır. Her İngiliz ai- Verilen mehil üzerine tayin olunan 1 DOKTOR 
llk ihaneti hu idi. Ve Erdek dönüşü mey- ,: lesinde o kadar mebzuliyetle kullanılan günde taraflar gene şahsan hakim hu-
dana gelmiş bulunuyordu. çay ise Britanyada akla durgunluk ve- zuruna gelmeğe mecbur olacaklardır.. JsmaiJ Hakkı 

Hekimler büyük bir gayretle çalı.~arak KJr AP EVİNDE recek miktarda depo ec:lilmiştir. Impara- Karı koca gene anlaşamadıklarını beyan 
bildikleri bütün tıbbi çareleri tatbik edi- torluk şeker müstahsilleri sayesinde, ettikleri ve davanın ikamesi için lAzım Ak 
)''orlar, Ebedi Şefin rahatsızlığını önle- Toptan ve perakende satılmaktadır.. onavatanda istihsal edilen şekere ilave- gelen şerait mevcut olduğu takdirde M- 3 f Ça Y 
meğe uğraşıyorlardı. Mekteplere ait bütün kırtasiye le- ten, İngilterenin bir senelik ihtiyacı olan kim aleni celse açacak ve boşanmaya 

Savarona limana girerken Ebedi Şefin vazımatını da ·EGE KİTAP EVİN- 1,000,000 ton şeker depolarda beklemek- hilküın ile çocukların velayetini kime Dahili ve tenasüli has• 
kriz arasında verdiği bir emlrle Adalara de• bulabilirsiniz.. ~ tedir. ait olacağına ve onların infak ve terbi- taldılar mütaflOSSISI 

Ayni kütüphanede çeşitli kartpos-N KJZJLTEPEDE ye masraflarına tarafların iştirak tarzı- Cümhuriyet caddesi (2 inci Kordon 
Cama riva, hükiimdarlara ve Devlet tallar, resimler, zarif bayram tebrilc ~ na dair bir karar verecektir. Alman konsoloshanesi arkasında) 

reislerine mahs1ıs deniz merasimidir. kartları satılmaktadır. Atatürkün ~ Kısralı ve tay seralsl Boşanmaya dair Vt!rilen kararın on 206 numaralı muayenehanesinde her 
Bu merasimde bütün gemilerin müret- meşhur tarihi nutkunu ihtiva eden Klzıltepe, 23 (A.A) - Kısrak ve tay beş gün içinde müddeiumumiye tebliği gün saat 13 ten itibaren hastalarım 
tebatı bordaliıra sıralanırlar. Çanaklık- kıymettar eser de (50) kuruşa sa-~ sergisi dün açılmıştır. Sergiye 13 kısrak ve dosyanın kendisine tevdii lazundır.. kabul eder ..• 
lara çıkarlar. Ve bu sırada mCTasim top- tılmaktadır.. ve dokuz tay girmiş, derece alan hayvan Müddeiumumi kararını ancak şera- TELEFON : 3458 

lan atıhr~-!!"'._~_::ıe~~~~~!!!!!!!!!!~~~.e~0!~00~~~~~~'.7'~~~~~!'2'!~~~!>~~2=~•'1'-w~+g;;l!f!r sahiplerin; ikramiyeler verilm~i:~ "- -~tin tahakkuk etmem.!!! ve::__~_ ~r~ PO wcrv..ııe~~ 
f7-7.7/.Z/./7J7.T.L7.7..7.ZZ7Z~/JY.ZZZZ.Z7.'R/.X!Jf:ZY.21~~ ki bu insanlar benim sevgiliini ölümden kında olmamıştı. Deniz üstünde yanan lundukları ye.:.-e doğru dolu dizgin gel-

EM 
kurtarmış ve onu himaye, muha!aza et- üç ışık birden sönmüşlerdi. diğini görm~ ve in1dad .işareti vermişti. 

Giln ağır ağır sona erml§ti. ta sönmüştil. Her taraf yine derin bir kikalar değil, saniyeler bile sayılı jdi. D IR MASKE miş kimseler olurlarsa... Bir dakika sonra sahilde yanan ışık Zaman çok naz.ikti . Denebilir ki da-

Rozarj, maiyetini teşkil eden yirmi as- sessizliğe bürünmilştü. Karada olduğu Rozarj ve askerleri ile kendilerini ayıran 
kerle birlikte sahile gelerek ufku taras- gibi denizde de göz gözü görmez bir ka- mesafenin azlığı hesap edilirse beş daki-

Büyuk tarih ve 
(JKJNCJ 

macera romanı 
KISIM) 

-63-
Onlar sizi Servas şatosunun iki fersah 
yakinine kadar götürürler. 

Benim vazifem burada bitti. Allah 
ısmarladık .. Daha doğrusu tekrar görü· 
ıürüz mülazim efendi ... 

Mistufle böyle söyledikten sonra se
lamladı. Acele adımlarla balıkçının kn· 
vıi{ına döndü ... 

kımıldanmadan düşünceli Jtaldı. Gözle
ri, kendisine sevgilisinin mektubunu ve
ren adamın bindiği ve uzaklaştığı kayı
ıta çevrili kalmıştı. 

Neden sonra kendine geldi ve şöyle 
mırıldandı: 

- Ben askerim.. Jandanna değilim. 
Harbe giderim fakat jandarma gibi in

• 1ltıamatn. Babuauı 

suda başlamıştı. ranlık hakimdi. ka sonra hem kendileri hem de Ingiliz-
Saatler ilerledikçe hava da sertleşi- Şafak sökünceye kadar Rozarj sahil- ler yakalanmış olacaklardı. 

yordu. de bir aşağı bir yukarı hiddetli adım- Karaya ayak basar basmaz Ingiliz 
Gök yüzünde peyda olan kalın bulut- !arla gezindi. kaptanı, tehlikeyi görm1üş ve1sezmiş bir 

sogvukkanlılıkla ve ace e ace e parolayı 
lar ay ışığı sık sık maskeliyorlardı. Rozarjın bir an için deniz ufkunda verdi: 

Birden, Rozarj küfürle karışık bir gördüğü üç ışık Ingiliz yelkenlisi Fundy- _ Fransa, Holland I gilt 
sayha yükseltti: nin verilen tnlimat dairesinde verdiği a, n ere ... 

- Ufukta bir şey görüyorum.. .işaret ışığı idi. Fakat yelkenlinin kapta- - Giyyom d'Oranj. 
D. b y d nı ancak şafak sökmeğe yakın bir saatte Kaptan, monsenyör Luiye kırmızı 
ıye agır ı. . mumla mühürle bilyük bir zarf uzattı 

Rozarjın gördtiğil şey dalgalar üzerin- bir kayığa binerek yine mukabil işaret 
d sahil d ,._,, h k t t · ti ve sonra kayıktaki tayfalara hitaben: de sallanan ve muntazam fasılalarla aşa- gör üğü e 0 6 .... are e e mış . 

" ka h k t d ti kt Kaptanın, sahilde sabırsızlıkla bekli- - Torbaları veriniz .. dedi. 
gı yu rı are e e en ç ışı ı. Tam bu sırada sahil boyunda ve uzak-

Rozarj, bir gemi olduğunu tahmin et- yen monsenyör Lui ve arkadaşlarının 
tiği ve fakat geminin gövdesini karan- yanına gelmesi için en a~ağı yarım saat tan bir ses aksetti: 
lıkta göremediği istikamete gözlerini çc- lhımdı. - Haydi .. Çabuk, dedi .. Yakaladık .. 
vlrmiş olduğundan bulunduğu sahilin Gözeli vaziyetinde olan Mistufle yel- Faribol, tayfaların verdikleri altın do-
bir fersah kadar ortasında ve yine sa- kenliden kayığın hareketi esnasında Ro- lu torbaları almakla meşguldu. 
h bir .isal'PJ ~hi v11,n;m bir mhn far- J .vırim $fa .. sll,vıu:i .Mke~J.e,rl_.._]Mar11hf>:r hu- - RfTllRDt -

HOLLANDA 
Ticaret gemileri nasıl 
seyahat edeceJıler? 
Lahi, 23 (ö.R) - Holan<Ia hükilınetl 

son Alman tehdidi karş~ında Holanda 
vapurlarının yabancı kafilelere girmiye
rek Holanda harp gemilerinin refakatin
de sefer yapmalarını karar altına almış
tır. 

(BORSA] 
ÜZÖM 

4047 Üzilm tarım 
710 M. j. Taranto 
615 N. Mustafa Delen 
402 A. R. Üzümcü 
346 Ş. Remzi 
273 M. H. Nazlı 
332 Akseki bankası 
271 S. Erkin 
253 P. Mihalef 
220 S. Gomel 
188 K. Taner 
144 N. Üzümcü 
139 Esnaf bankası 
106 j. Taranto mah. 

80 M. Beşikçi 
72 Sami Saraç 
71 Ahmet Tabak 
84 Albayrak tica. 
53 Hamdi Akyürek 
48 Mehmet Nebi o. 
36 j. Kohen 
28 Ş. Riza ha. 
26 S. Paterson 

8544 Yekun 
220439 ! Eski yekun 
228983 Umumi yekun 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

İNCİR 
914 M. H. Nazlı 
473 Tarım satış koo. 
127 İzzi ve Ali Fesçi 

53 Albayrak 
51 Esnaf bankası 
42 Şerif Remzi 
35 j. Taranto mah. 
32 F. Solari 
30 M. j. Taranto 

1757 Yekllrı 
131260 Eski yekun 

7 
8 50 
8 
7 50 
7 
8 25 
9 50 
6 50 
7 50 
6 75 
8 50 
7 50 

14 
10 
10 

7 75 
7 25 
8 
9 25 
8 50 
9 50 

11 50 
9 25 

3 50 
8 
5 75 

10 
5 50 
8 
9 50 
8 50 
5 75 

133017 Umum! yekun 
PALAMUT 

1050 kental kaba 310 
ZAHİRE 

63 çuval Susam 
75 ton P. Çekirdeği 

285 balya pamuk 34 

11 75 
10 50 
10 25 
10 50 
11 
14 
14 25 
14 50 
11 
11 
14 25 
7 50 

14 
10 50 
10 50 
8 25 

10 
10 50 

9 25 
9 50 
9 50 

11 50 
9 25 

8 
8 'lS 
9 '15 

11 50 
14 

12 50 
8 
7 

12 
5 50 

ıs so 
9 50 

13 50 
5 75 

330 

10 75 
2 

37 50 

lZMIR ASLiYE IKINC1 HUKUK 
HAKlMLlCtNDEN: 

Halen mevkuf ve Izmirde eski mahke
me önünde Alipaşn caddesinde 475 sa
yılı kahve müsteciri Giritli Hasan Ermiş 
tarafından Izmir Eşref PSŞl Ali efendi 
caddesinde 615 sayılı evde Adile aleyhi
ne açılan subutu talak davasına müte
dair dava arzuhal suretile davetiye vara
kası müddeialeyhin tahakkuk eden ika
metg§hının meçhuliyetine mebni Izmlr 
de çıkan Yeni Asır gazetesinin 4/ 10/ 939 
tarih ve 10256 sayılı nushasile ilanen teb
liğ ve 20/ 10/939 tarihinde mahkemeye 
davet e<lildiği halde gelmediğinden hak
kında muameleyi g1yablye icrasına ve 
muhakemenin 6/ 11/ 939 tarihine talikine 
karar verilm~ olduğundan müddeialeyh 
Mehmet Alinin tayin olunan gün ve sa
atte mahkemede hazır bulunması veya 
bir vekil göndermesi aksi takdirde bir 
daha mahkeme kabul edilmiyeceği teb
liğ makamına kaim olmak üze.re ilan olu-
nur. 3927 (2172) 

Kiralık daire 
v ve magaza 

Resmi ve hususi daire ve yazıhane 
olnıağa elverişli Gazi bulvannda Zi
raat Bankası yanında 18 sayılı De· 
mirelli hanı .• 
İstiyenler r İkincikordon Merkez 
bankası arkasmda 88 sayılı dairede 
diş doktonma baş vursunlar .• 

1 - 26 (2131) 

1 
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24 ILKTESRIN S AL 1 1939 
ES - -

Manisa belediyesinden: 
Belediyemiz Fen memurluğuna 175 lira aylık ücr~tl~ talip o~anla~m 

haiz oldukları vesikalarını veya musaddak suretlermı beledıyemıze 
göndermeleri ilan olunur. 

24, 26 39\4 (2\70) 

lzmir Defterdarlığından: 
J - lzmir hükümet konağı Maliye dairesinde yapılacak Bacalar 

için 2490 No. lu kanun hükümlerine göre açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli c l 308» liradır. 
3 -Teminat akçesi 98 lira 1 O kuruştur. 
4 - ihale 1. 11. 939 çarşamba günü öğleden sonra saat 1 5 de Milli 

Emlak dairesinde icra edilecektir. 
5 - Talipler keşifname ve şartnameleri milli emlak servisinde gö-

~~~- . 
6 - Münakasaya iştirak edecek olanlar devlete ait en az 1000 lıra-

lık inşaatı hüsnü suretle ve hiç bir ihtilaf çıkarma~slZln if~ edec~kleri
ne ve bu işi vaktinde ve dürüst bir surette yapabıleceklerıne daır Na
fıa müdürlüğünden alacakları vesaiki komisyona ibraz etmeğe mec
burdur. 

24, 31 3844 (2169) 

YENi A.SIR 
• 

W.F.HenryVanderZee SPERCO VAPUR 
Ve ş~ekisı ACEH'l'ASI 
~-- -tr·~~-

AMER İ CAN EXPORT LİNES iNS. ADRİATİKA SOSYETA ANONiMA 
N E V • Y O R K İÇİN: Dİ NA VİGAZYONE 
EXPORTER vapuru 27 ilkteşrine BOLSENA vapuru 24/10/ 939 truihin-

doğru bekleniyor. . . de beklenmekte olup Karadeniz liman-
F..XİRİA vapuru 29 ılkteşrıne doğru ları için yük alarak hareket edecektir .. 

bekleniyor. GALİLEA vapuru 26/ 10/ 939 tarl· 
AR:\1E!\l~~"T DEPPE, ANVERS hinde beklenmekte olup Adiryatik ll-

ANVERS IÇIN : . b manian için yük alarak hareket edecek-
ESPAGNE vapuru son teşrın aşlan- .. 

.ır. 

gıcında bekleniyor. DİANA vapuru 30/ 10/939 tarihinde 
D. T. R. T. KUMPANY~IİN beklenmekte olup Adiryatik limanlan 

. 'l'UNA IDIANLARI _ç w icin yilk alarak hareket edecektir. 
TISZA rnotörü 19 ilkteşrıne dogru ~ CALDEA ınotörü 30/ 10/ 939 tarihin-

bckleniyor. . de beklenmekte olup Cenova ve Marsll-
DUN A motörü sonteşruı başlangıcın- ya limanları için yUR alarak hareket ede-

da bekleniyor. .• . . . ccktir .. 
~A motoru son teşrın ~arısında ECİTTO motörü 3 ikinci teşrin 1939 

beklenıyo_r. . UMAl.~ tarihinde gelerek Pire, Brindizi, Vene-
SERVICE l\IARİTll'ttE RO 1 dik ve Triyesteye hareket edecektir. 

BUCAREST 
KÖSTENCE • GALAS VE TUNA İ T A L İ A 

LİMANLARI İÇİN İTALİA S. A. Dt NA VİGAZİONE 
OİTUZ vapuru 2 sonteşrine doğru SATURNİA ınotörü 1 teşrinisani tari-

bekleniyor. hinde Triycsteden Nevyork limanı için 
SOCiETE COMMERCİALE BULGARE hareket edecektir. 

DE NA VİGATİON A V APEUR NEPTUNİA motörü 19 teşrinisani 939 
HAİFA • İSKENDERİYE VE PORT tarihinde Triyestcden cenubi Amerika 

tZMtR AHKAMI ŞABS!YE SULH 
HUKUK MAHK&'\IBSINDEN: 

SAtT tçiN limanlarına hareket edecektir. 
lZMtR BELEDtnStNDEN: BALKAN vapuru halen limanımızda- N o T : 
1364 ve 1369 sayılı sokakta 34 üncü dır.. . İldndaki hareket tarihleri ile navlun-

ölil Arap Hayriye ile Izmir hazinei 
maliyesine ait ve sekiz sehimdcn ibaret 
olan Izmlrin Ballıkuyu mahallesinin Ha
cı Ali efendi caddesinde 1531ada 120 par
selinde 20 ve 22 kapu ve 22 ve 24 tajlı 
ve kadı Ilyas bey vakfından mukataalı 
evlerdeki Arap Hayriyeye terekesine ait 
beş sehminin açık arttırma suretile mü
zayedeye çıkarılmıştır. 

adanın 209,50 metre murabbaındaki 17 ARME.,IEN TEVFiK MABRO • • l 
1 

d d la 
sayılı arsasının satışı başkatiplik.teki BEYRUT VE İSKENDERİYE İÇİN Jardaki de~ışik ik er en o yı acenta-
şartnamesi veçhile açık artı~aya kon~ıl- LESBOS vapuru 18 ilkteşrine doğru mız mesulıyct kabul etmez. Daha fazla 
muştur. Muhammen bcdelı 1257 lıra b kl . . tsfsilAt için İKİNCİ KORDONDA FRA-
1 ihal · 25 10 939 b g·· U c cmyoı . Lİ 

o up esı • . - çarşam a ':1° Vapurlann biın ve tarihleri hakkında TEL SPERCO vapur acen~ına mü-
saat 16 dadır Iştırak edeceklcı· 95 lıra- h' b' t al h'·t ahnmaz. t dilm · · 1 

· · · b k t k k ıç ll' a ı u racaa e esı rıca o unur. lık teınınatı ış an asına ya ırara ma • V la h k t tarihleriyle 
buzile encümene gelirler. apur nn are e nav- TELEFON : 2004/%005 

11-15-20-24 (2082) lunlardakJ de~ikliklerden •centa me-
suliyet kabul etmeL UMDAL 1 - 24 tajlı ev iki oda bir sofa ve aşa

ğıda mutfak ve büyüle bahçeyi müştemil 
2 - Bu 24 tajlı evin yanında bulunan 

22 tajlı ev dahi çatı altında bulunduğu 
ve bir oda ile bir küçük sofayı ve mutfağı 
mii§temil. 

1 - 94 ncü adanın 117 metre murab- Daha fazla tafsilat için ATATtmK --~- -
baındaki ·16 sayılı arsasının satışı baş- caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der UMUMİ DENİZ ACENTAUÖI LTD. 
katiplikteki şartnamesi veçhile açık ar- Z ve Şsı. Vapur acentahğına milra<:A- ......,... • _,,_.,.C ....... ...,. ... r ...n.. 
tırmaya konulmuştur. Muhammen bede- ee ıu.~l"lı LW!r..'3 a.ı.u.r 
li 351 lira olup ihalesi 3-11-939 cuma gü- at edHmesi rica olunur. GRİGORİOS C. II vapuru 23 birinci 

3 - Gayri menkullerin önü (Hacı) 
Ali efendi caddesi aağı Terlikçi Arif evi 
90lu Midillili Halil arkası (Hacı) bey ev
lerile mahdut ve 650 lira kıymeti mu
hammen.eli olup açık arttırma sureti1e 
27/11/939 tarihine müsadif pazartesi 
ftilnli saat 14 de yapılmak üzere satılığa 
konulmuştur. 

nü saat 16 dadır. iştirak edecekler 26 li- TELEFON : 2007/2008 teşrinde beklenilmekte olup Anversa ve 
ra 35 kuruşluk teminatı iş bankasına ya- SS. •ACHAİA• ve SS. •MOREA• Rotterdam için yük alacakbr 
tırarak makbuzile encümene gelirler. . Bu vapurlara ait kon.şmento h!millerl ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 

2 - 1310 sayılı sokakta beledi~ere aıt "c bu vapurlarda eşyası olan müessese- FLORİDA va uru 
20122 

birinci teş-
30 numaralı hanın 18-11-939 tarihınd~n ter yapacakları muamele hakkında ma- P . 
itibaren bir sene müddetle kiraya veı:ıl- lOmat edinmek tizere acentemize müra- rln ar~ında beklenilm7kte ol~ Yugos-
mesi başkatiplikteki şartnamesi veçhıle caat etmeleri ilfuı olunur. lavya limanları ve Trıyeste içm yük 
açık artırmaya konulmuştur. Muham· alacak.br. . . 

4 - Bu arttırmada satış bedelinin tah
pıin olunan kıymetinin yüzde yetmiş 
beşini bulursa en çok arttırana ihalesi 
1apılacaktır aksi takdirde en çok arttı
ranın taahhildU bakı kalmak şartiyle on 
beş gün daha uzatılarak ikinci arttınna
'ı 13/12/939 tarihine milsadif çarşamba 
günü saat 14 de yapılacaktır. 

men bedeli 500 lira olup ihalesi 3-11-939 .......................................... ,. LOVCEN vapuru 12 bırincl teşrinde 
cuma günli saat 16 dadır. iştirak edecek- ortvJER VE limarumıza gelerek ayni gün Köstence 
1er 37 lira 50 kuruşluk teminatı iş ban- a.. ve V ama için yolcu ve yük alacaktır. 
kasına yatll'arak makbuzile encümene ŞtlREKASJ L'l'D. LOVCEN vapuru 19 birinci teşrinde 
gelirler. limanımıza gelerek 20 ikinci teşrin saat 

18-24-28 3852 (2126) VAPUR ACENTASI 12 do Pire - Arnavutluk llmanlan - Ko-
51 inci adanın 12,25 metre murabbaın- ATATÜRK CADDESİ Rees binası tor - Dubrovnik • Split - Trlyeste ve 

dakl yol fazlasının satışı başkatiplikteki Şuşak için hareket edecektir .. Yolcu ve 
5 - Bu arttırmada satış bedeli ne olur

sa olsun en çok arttırana ihale.si yapıla
cağından bu gayri menkullerin beş seh
:tni üzerlnde her hangi bir şekilde hak 
talebinde bulunanlar ellerindeki resmi 
vesika ile birlikte yirmi giln zarfında 
pıilracaaUarı llzımdır. 

şartnamesi vcçhile açık artırmaya ko- TELEFON: 2443 yük kabul edecektir. 
nulmuştur. Muhammen bedeli 306 lira Londra ve Liverpol hatları için JADRANSKA PLOVİDBA D. D. 
25 kuruş olup ihalc.o:;i 3-ll-939 cuma gü- piyasanın ihtiyacına göre vapurla- SUSAK 
nü saat 16 dadır. Iştir.İk edecekler 23 li- rımız sefer yapacaklardır. t Tİ 
ralık teminatı i• bankasına yntırarak PREDSEDN K KOPAJ C vapuru 

b y •••••••••• ••• •••• ••••• •••• •••• • ••• • • ••• ••• 30/'31 birincı" teşrin asında beklenil mak uzile encümene gelirler. ar -

6 - Aksi halde haklan tapu sicilince 
19-24-28-1 (2142) mclttc olup Yugoslavya limanları ve 'ln-

~«ZT.O.?.ZZ:rozcLT/.;.':D.77..D) Messageri~s Maritimes ycstc için yUk alacaktır. ' maJum olmadıkça payla§madan hariç ka
tacaklardır şartruuııe herkeSe açık bulun
dunılacakUr müzayedeye i§tirak etmek 
dstiyenler kıymet muhammenesinin yU7...
de yedi buçuk nisbetinde pey akçası ve 
')'a milli bir banka teminatı irae etmeleri 
ldz.ımdır. YUule iki buçuk dellfiliye ve 
ferağ harçları ile evkaf taviz bedeli mas
rafları alıcıya aittir ihale bedeli defaten 
ve peşinen ödenecektir. 

Aısancak GOULANDRİS BROTHERS LTD. 
KUlUPANYASI PİRE 

8 - Ihaleyi müteakip müşteri ihale 
bedelini vermediği veya veremediği su
:rette gayri menkul tekrar on beş gün 
müddetle arttırmaya konur bu arttırma
da en çok bedel verenin üzerine ihalesi 
yapılır ve arada tahakkuk edecek ihnle 
'farkı hiç bir hükme hacet kalmaksızın 
vecibesini ifa etmeye müşteriden tahsil 
olunacaktır daha fazla malfunat almak is
~ycnlcr dairemizin 939/ 221 sayılı tere
ke dosyasına müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 3926 (171) 

istasyonu Karşısında yeni açılan 

EGE 
nususi HASTANESİ 
SAHİBİ 

DOKTOR OPERATÖR 

Adil Bir 
İzınirin en büyük ihtiyaçlarından bi
rine tekabül etmek üzere hazırlanan 
ve her türlü fenni tekarnülat, kon
foru ve kalorifer, rontken ve elektrik 
tedavileriyle mücehhez olan EGE 
hususi hastanesi Alsancak istasyonu 
karşısında açılmıştır. 
Her şubeye ait hastalar kabul ve 

mütahassıslan tarafından tedavi edi
lir. 

Müessesede h<'.1' zaman doktor bu
T1RE SULH HUKUK MAHKEME- lunur .. 

SINDEN: FİATLER : 
Tirenin Cilmhuriyet mahallesinde Ek- · 

mekçl Mustafa oğlu Ali vekili avukat llıi liradan baılar-
Ziver Cemil öz.kan tarafı00an Tirenin TELEFON : 2918 
Cümhuriyet mahallesinden Bohor Habip EGm~~/../.7/.777.V.Z?'"A2!7"~ 
karısı Viktorya ve manifaturacı Ya.şova ""l!l _____ _, .... _____ 

1 Koludru karısı Kilere ve Bohoroğlu Jo- ~ 
zef ve jako aleyhlerine Tire sulh hukuk 
mahkemesine ikame olunan Tirenin yeni Kiralık 
mahallesinde kain 66 metre murabbaı D J 
arsanın taraflar arasında kabili taksim epo ve mağaza ar 
ile taksimi değil ise bil müzayede satı- lsınetpaşa bulvarında eski Zenit 
larnk parasının üleştirilmesine dair açı- garajının olduğu mahalle 400 metre 
lan davanın cari muhakemesinde: murabbaı genişliğinde zemini be-

Mumailcyhtcn Bohoroğlu jozef ve ja- k h rişli 
Jconun iknmetglblarının terk edip semti ton üstü argir er işe elve . . bir 

kl depo yapılınıştır. Ayrıca mezklır 
meçhule gitti eri mübaşir meşrubatın- depo ittisalindeki üç büyük dült-
dan anlaşılmış muhakemece tebligatın 
Izmlrde münte~ir Yeni Asır gazetesUe k_~n da ~alıktır: Görmek ve gö-
ilAnen tebligat icrasına ve duruşmanın 7 rWimek ıstıyenlenn ayru ~de 
Teşrinio;ani 1939 Salı günü saat 10 na mu- 52 numarada YusuI Savrana mUra-
allak olduğundan yevmil mezk<lrde 1 caatları. S-4 1-6 
milddeialeybden Bohor oğlu jozef ve ja-
konun Tire sulh hukuk mahkemesinde IG*Mllll*'1!f'.t.WrlDP.!Zl!l":Jv~na:•••lllJ 
tayin olunan günde bizzat hazır bulun
maları veya taraflarından musaddak bir 
vekil göndermeleri aksi takdirde hak
larında gıyap karan ittihaz olunacağın
dan keyfiyetin tebligat makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

OPERA1'0R 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa · 

Gönenden fZMtR ASLtYE 1KtNCt HUK.UKHA-
K1ML101NDEN: Memleket hastanesi B;q Tabibi 

iz.mir Alsancak Kahramanlar caddesi ikinci beyler sokak fınn karpsa 
23 sayılı evde Hasip kızı Bahtiyar tara- No. 25-. Her gün öğleden son:ra Aat 
f ından Konyanın Erei!ll btasyonunda şl- üçten itibaren hasta kabul eder. 
mendüfcr kazancısı Elmas oğlu Numan TELEFON No.: 3125 
aleyhine actığı subutu talak davasından Giıt~'.'72'77777.Tf/Tf/~Z7T~ 
dolayı miiddeialevhe çıkarılan davetiye- ıe:mmmı••m•ı:ır.m:~m• 
nin müddeialeyh

1 Numanın bulunduğu e:mızıa:wD+JWŞl :AlllP'B!ltlJ~B;;;jwJ 
mahalü terkle başka yere gitmesinden .a 
bila tebliğ iad edilmiş ve zabıta marife-
tiyle yapılan tahkikatlarla ikametgahının Azra Demirelli 
meçhul bulunduğu anlaşılmış olduğun-
dan bu baptaki tahkikat 21/11/939 salı ller gün hasfalanm İkinci Kordon 
günü saat 10 na bırakılmış olduğundan Cümhuriyet c~dcsi Merkez Banka-
ınüddeialeynin yukarıda yazılı gün ve sı arkasındaki 88 numaralı muaycne
saat hakim bey Hilmi Ara!! huzurunda hanesinde kabul eder. 
hazır bulunması veya bir vekil göndCl"- Mesai saatleri : 10 dan 12 kadar_ 
ınesi luzumu nksi halde gıyabında mua- 3 ten altıy• kadar ... 
mele yapılacağı tebliğ makamına kainl TELEFON : 3287 
1-.. ~ :ı,. ou.. Uı\-....t.....uaa. ...20'l2 l!U !11\\ 

THEOPHİLE GAUTİER vapuru aNEA HELLAS• 
ller tiirlü izahat ve malômat için Bi- L""ks t tl t"k ile Pire . . u ransn an ı vapuru 

nncı Kordonda 156 numarada LAU- N k hattı 
m.+ CV'JOr ·-

RENT REBOUL ve ŞERIA.l vapur acen- p· N k ·-•·-t "dd ti 12 gün .. dilm • • 1 ıre • evyor seJ'...... mu e 
tasına muracaat c esı rıca o unur. p· ed h k ihl 

TELEFON • Z 3 1 5 ır en are et tar 
. 18 - 11 - 1939 

----IZZZ--""/-7.._'Z ___ z_z_X"L._7._7.'_Z_"h_7'_/Z __ z:;_z_77._~J Gerek vapurların muva.salAt tarihleri, 

gerek vapur isimleri ve navlunları hak
Asabiye Mütaluusısı kında acenta bir teahhut altına giremez. 

Doktor Cahit Tuner Daha !azJa tafsilAt a!mak için Birinci 
Kordonda 152 numarada 11 UMDALı 

Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 
sokak {Ü~üncü Beyler) No. 19 da 
ba!'>ta kabul ve tedavi eder. Elektrik 
tednvilc.ri tatbik eder .. 

umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

i 

- 77.z:TI/.D'.Z:.C~ 

Telefon : 4072 MUdürlyet 
Telefon : 3171 Acenta 

• ., ............. mıı•ww•~· 
Doyçe Oryent 

DERSDNER BANK 
i Z M l R 

bank 
ŞUBES! 

Merkezi : BERUN 

Almanyada l'JS şubesi mevcutturn 
Sermaye ve ihtiyat akçe&i 

171,500,000 Raylısmarlı 
Türkiyede şubeleri : ISTANBUL ve lZ&llR 

Mısırda ~ubelcri: KAHiRE VE ISKENDERIYE 

l 

Her türlü banka muaınelihnı ifa ve kabul eder. 
............... n .............................. 1.19 

Yukarı Kızılca heyeti ihtiyari-
yesinden: 
1 - Yukarı Kızılca köyü camii ve kubbesinin tamiri kapalı zarf 

usulile 20 gün müddetle münakaaaya çıkanlmış olup taliplerin ketif· 
name ve §eraiti anlamak üzere tarihi ilandan itibaren her gün mezkur 
köy muhtarlığına müracaatları. 

2 - Bedeli keşif 375 liradır. 
3 - Tahriri sorgulara posta pulu gönderilmek Jartile cevap verildi· 

ği gibi ke§İfname ve şartnameleri görmek iıtiyenler Sa§turakta 873 
No. lu sokakta t 08 numarala dükkanda Uncu Bay Kadri Akyiğide 
müracaat ederler. 

4 - Taliplerin bedeli keşfin yüzde 7, 5 u olan 28 Jira ) 2 kuruı de
pozito parasını mal sandığına yatırdıklarına dair makbuz veyahut millt 
bankaların teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

20, 24, 28, 1 3871 (2147) 

Bornova 
tasyonu 

ziraat mücadele is
ınüdürl üğünden: 

Müe88C8Cmize 75 lira kadrolu orta mektep mezunlarından bir la· 
boran alınacaktır. Taliplerin bu ayın 25 ne kadar dilekçe sıhhat rap<>* 
ru hüsnü hal varakası ve son memuriyetine ait vesika ve orta mektep 
§ahadetnamesi veya muadil mektep mezunu bulunduğuna dair vesi· 
kalarla Bornovada mücadele istasyonu müdürlüğüne müracaat etme
leri ilan olunur. 

3891 2lS6) 

aıçAGı 
Fn seri .sakal/opı 

j'ener 
ve ~ 
Yumu~afır 

••••----ımmz:mıma ......... ~.~ ............ _._.!!!911 .. •B 
BiOGENiNE 

BJOGEHİHE : Terkibinde bulunan demir, ki· 
nin, arsenik gibi makavvlyat ile kola, koka, 
Kinkina gibi müştehi hüüsaların gayet itina· 
h bir suı'ette birleştirilmesinden basule ge
len bir müstahzardır ... 
BİOGENİNE : Gıdası kan oları sivrisineklerin iğnelerfyle kanımıza aşıla

dık.lan sıtma parazitlerini öldürür .. Sıtma parazitleri, kanımızda hesap kai
delerinin haricinde kalan büyük ve şayaıu hayret hir: derecede çoğalırlar. Bu 
korkunç Ureme neticesi kanm en bayaü lasım olan kırmızı yuvarlacrklan 
mahv ve harap olur ve Sıtma meydana ı:;elir .. 
lOGENİNE : Kanı temizleyip çoğaltır .. Kırmı:.ı kUrrecikleri arttırır .. Adale 
ve sinirleri kuvvetlendirir .. İştihayı açar_ DernıansızLğı giderir. Sıtma pa
razitlerini öldürmek suretiyle şifa temin eden ve mtmadan koruyan yüksek 
tesirli bir ilAçtır. Tlll olarak bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük faide
ler temin eder .. 
Sıhhat Ve.kiletiniD resm1 müsaadesini haizdir .. IIEB. ECZANEDE bulunur. 
............................... :8'1 ...... __ ;15 
Kapalı zarf usul ile eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğla hükümet konağı inşaatına talip 
çıkmadığından yeniden k~palı zarf uaulile eksiltmeye çıkarılmı§hr. 

2 - Bu inşaatın keşif bedeli 64872 lira 49 kuruştur. 
3 - Bu inpatın 14872 lira 49 kuruşu 939 senesinde ve 50000 lirasi 

da 940 senesinde tewiye edilecektir. 
4 - Bu inşaata ait evrak !lunlardır: 
A-Proje 
B - Keşif cetveli 
C - Kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi 
D - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
E - Yapı işleri umumi şartnamesi 
F - Hu!msi şartname 
G - Fenni şartname 
R - latekliler bu işe ait evrakı 324 kuruş boclel multabilinde Muğla 

Nafıa müdürlüğünden alabilirler. 
5 - Eksiltme 1 /T eşrinisani/939 çarşamba günü saat t 5 de Muğla 

Nafıa müdürlüğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 
6 - Muvakkat teminat 4493 lira 63 kuruştur. 
7 - isteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için bu seneye ait Ticaret 

odası vesikasile eksiltme gününden en az sekiz. gün evvel resmen 
Muğla vilayetine müracaatla alacakları ehliyet vesikasını ibraz etme· 
leri lazımdır. Aksi takdirde eksiltmeye İştirak edemezler. 

8 - Teklif mektupları yukarıda yazılı saatten bir saat evveline ka
dar Muğla vilayeti Nafıa müdürlüğü odasında müteşe~il komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektuplar beşinci maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dı~ 
zarfın mühür mumu ile kapadıfmış olması lazımdır. Postada vaki ola· 
cak gecikmeler kabul edilmez. 

18, 20, 23, 26 3830 (2125} 
l ............................................. ~. 

T. C. Ziraat Bankası 
KuruJu.ş tarihi : 1888 

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

Zinlt ve dcari her nevi Banka muameleleri 

PARA B1RiKTtRENLERE 28.800 LİRA 
bmAMtYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az. (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çcki1ecek kur'a ile aşağıdaki pllna göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Ura 
4 • 500 • 2.000 1 

" • 250 • 1.000 • 
40 .. 100 • 4.000 • 

100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde ı;o liradan aşağı dilşmi

yenlere ikramiye çıkUğı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, I Eyldl, 1 Birind .kinun, 1 Mart vtı l Huinm tarih

lerinde çekilecektir. . ____________________ , .... ____ .. 
Kayseri Toyyare fabrikası di
rektörlüğünden: 
lngilizce mütercimi aranıyor 

Kayseri tayyare fabrikasına bir lngilizce mütercimi alınacaktır. Bay. 
ve Bayan olabilir. Göaterilecek ehliyete göre 21 O liraya kadar aylık 
ücret verilecektir. Talip olanların emniyet direktörlüğünden alacakwi 
hümühal kağıdı ile istidalarını nihayet 18. l 1. 939 günü Kayaer~ 
l>ulunmak üzere posta Ho göndermelerini ve Kayscıide fabrikada 20. 
11. 939 günü yapılacak imtihanda hazır bulunmalan ilan olunur. 

24, 26, 28 3916 (2174) 

inhisarlar şarap fabrikasından: 
Bayraklıda bulunan 207 ağaç zeytin mahıulil 27. 10. 939 saat 14 

de açık arttırma ile sahlacafmdan isteklilerin Darağaçtaki fabrikamiza 
ıelmeleri. 3930 (2173) 
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Beri indeki mühim istişareler 
Fransız gazetelerine göre Almanya ya istiklalini tehlikeye koymak 

karşısındadır veya Fransız - lngiliz teklif'lerini kabul gibi iki şık 

Geçecek olan iki gün Ankara Paktı 
Tefsirleri devam ediyor bir Fevkalade kararların verileceği 

devre olarak telakki ediliyor 
Paris 23 (A.A) - Havas ajansı bildiri- açacak bir hareket telakki edilmektedir. fozla hayret uyandıracak ve muvaffakı

yor: Havas ajansının Berlinden istihbarına yet kazanacaktır. Fakat, bitaraf mahfil
Bu sabahki Paris matbuatının tefsir- göre Vali ve Gavlatyerlerin Berline da- !erinin fikrince, Napolyonun bile mu-

leri: veti Führerin her sulh ümidini kaybetti- vaffak olamadığı bu kara ablokasında 
Son iki gün zarfında Bitlerin yapmak- ğine delildir. Şimdi muhasematı bitirmek Bitlerin muvaffak olması pek az muhte

ta olduğu istişareler Paris matbuatında için alınabilecek en mües~ir tedbirler meldir. 

' 'Bu pakt bu harpte birinci derecede 
bir diplomasi zaferi olmuştur,, 

büyük bir al8ka uyandırmaktan hali kal- hakkında partinin zimı...mdarlarile istişare Norveçte c;ıkan ·Dagbladet • gazetesi 
mamıştır. Zira hiç şüphe yok ki Führer ~üzumunu hissetmiştir. <l•yor ki : Her halde, İngiltere ihtiyaç 
ç.;>_k __ mühim_ bi_r şey düşü.nmüş olma<~ idi Ban intibalara göre Hitler baş tedbir maddelerinin tedariki bakımından müs-
butun Nazı ruesasını davet ctrnezdı. olarak lngiltereyi Avrupa ticaretinden t~ıkildir. Bir kontinantal abloka. yüzde 

Londra 23 (AA) - Observer gaze
tesinin diplomatik muhabiri B. Hitlerin 
~imdi bütün dikkatir_i diplomatik cephe
sinde teksif ettiğini ve bunun kısmen 
Türk - Jngiliz - F ran!lız paktının bir neti
cesi olduğunu bildırmektedir. Bu mu
habir Ankara ve Rvmadaki Alman elçi
lerinin Berline ç.ağırılmasının Türk - ln
giliz - Fransız paktının Almanyayı en
dişelendirdiğine delil teşkil ettiğini ilD.ve 
eylemektedir. B. Hitlerin dipolmatik cep
hesinde rastlıyacağı güçlükler bundan 
böyle kendiliklerinden artacaktır. Zira 
Türk - lngiliz - Fransız paktı halihazırda 
siyasetinde başlıca amil olmak istidadın· 
dadır. Bu pakt idaresi ve neticesi üzerin
de diplomatik kuvvetlerin hakim bulun
duğu bu harpte birinci derecede bir dip
lomatik zaferi olmuştur. Şu nokta şimdi
den müşahede edilıniştir ki ltalya Yon 
R ibb entropun ümit ettiği gibi Sovyet 
Rusyaya yaklaşmak ıöyle dursun Bal
kanlard a geçen ilkbaharda Almanya 
lehine olarak kaybettiği vaziyeti tekrar 
ele geçirmek için bilakis pusuda bekle
mektedir.Diğer taraftan T ürk - lngiliz -
Fransız paktının Akdenizde müdafaa et
tiği menafi ve emniyt:t l talya, Fransa ve 
lngiltete arasında mual18.kta duran bü
tün meselelerin kat'i ve dosta ne bir tarz· 
da hal line o kad ar müsai ttir ki B. Hit
lerle ıimdi yapacakları görüşmelerde 
hayli müşkül anlar geçi receklerdir. 

kanların birliğini ve istiklilini tarsin et- mak hususunda her kesi geride bırak. .. 
mektir. Büyük Britanya ve Fransa şimdi maktad ır demektedir. 
Türkiyenin komşusu olan Romanyaya Londra, 23 (ö.R) - Türkiye ile ln· 
ve Yunanistana karıı aldıkları teahhüd- giltere ve Fransa arasında karşılıklı 
leri yerine getirmek hususunda müsait yardım paktının imzasile 75 sene içinde 
bir vaziyette bulunuyorlar. Büyük Bri- beşinci defa olarak yapılan Alınan taar
tanya ile Türkiye arasındaki kat'i mua- ruzu yeni bir safhaya girıniştir. Ingiliz 
hede onu Balkanlara yaklaştırmakta ve gazeteleri, hakiki silah tecrübesinin he
yokluğu Polonyaya doğrudan doğruya nüz başlamadığını takdir ebnekle bera
yardım etmesine mani olan bir askeri ha- her, vaziyeti memnuniyetle gözden ge.. 
rekat üssünü icabında kendisine temin çirmektedir. «Taymis, şunları yazı .. 

Pelit Pari_sien. gazetesinde Luden Bo- tamamile tecrid niyetindedir. Bu m•k· 100 nisbetinde tatbik edilebilse bile, hiç 
::~gus ~u mutalaayı dermeyan edıyor ve sadla bir kontinanto:ıl ahlaka il.in ede· lıir muvaffakıyet kazanamaz. 
ıyBor 

1
. ı:. .

1
. t d la . cektir. Su takdirde Fra. n!laya karşı garp ı Deyli Telgraf • gazcte~inin diploma-

er ının şayanı ı ıma a am rının ıç- h . d h h k 1 · b Ik" ·ı ''k muhabı"rı· Hitlerin beyninde dog-an 
ti - ılın "d ld - ·b· h" cep eaın e arp are et erı e ı tatı \,..; 

maa çagr ası mazı e o ugu gı ı u- 1 k dig-er bir proı· eden bdhsediyor : Alman-
kümctin mutat işlerinin kadrosunu asa· 0 unaca tı~. . . . 

k 1 k 1 "ttib d"l - . . .. Belga aıansının Berlınden ıstıhbaratına ya, Rusyada ve Balkanlardaki Alman-
ca o an arar ar ı az e ı eccgını gos- .. . ,., . . . G 1 ı ı d k t A d 
t kt d" Al ba k"l ı· d t gore ıse salahıyetlı mahfıller av atyer- arı A manyaya önere ora vrupa a 
erme e ır. man şve a e m e e- 1 . F""h d" d . t. b"" .. k b. tek os al bır" Jik tcskı·ıı·ne da,·et ede reddütler görülmekte ve- Bitlerin hem ~rın u re_r nez ın e ı~ ımaına ~~~ . ır s y "; -

kendi istikbalini, hem üçüncü Reichin hır ehemmıyet ":ermek ıcap etmedıgını cek ve buna mukabil, onların yerine, 
istikbalini tehlikeye koymak yahut in- ve bunların Berlındc bulunmalarının ta- Lehlerle Çekleri Rusyaya gönderecek
giliz ve Fransız hükÜmet rei!'lerinin nu- mamile normal olduğunu beyan ediyor· miş!. . 
tuklarında ileri sürülen sartların tayin lar. Kaşki yapsa!.. Asırlardan beri yaşa
ettikleri yola girerek sulhu kazanmağa Belg> muhabiri .unları ilave ediyor: dıl<ları topraklardan çıkarılıp Almanya
bir kerre daha tesebbüs etmek gibi e7.ici Alman mahfilleri harekatın mazide ol- ya sürülmek bu ahaliyi o kadar mütees
iki sık arasında kaldığını ızöstermektedir. duğu gibi devamını tahmin ediyorlar ve sir eder ki Alman rejimi için bundan 
Hitler. garpta kal'l bir darbe vur.nak geni~ mikyasda askeri hareketler ihtima· daha ağır bir darbe olamaz. 
huc;usunda Krem1in tarafından k3fi bir lini ima ediyorlar .. t\lmanyanın hasım- Diğer taraftan, ayni gazetenin Mosko
yardım verileceğine güvenmemekte ve larile müzakere temai"Ülü daima hakidir. va muhabiri, Rusyarun Ankara rnuahe
Almanyada gizli gizli ayaklanmağa ba~- Bazı gazeteler. Çemberlayn ve Daladi- desinden memnun olmadığını kabul et
Lyan komünist dalgasından kuşku1an- yenin nutuklarından 5onra, bu tekliflerin mekle beraber Hit1erin güzel gözleri 
maktadır. hükümden düştüğünü yazmışlardı. A l- için Türkiye ile uzun dostluğunu feda-

Bourgous makalesinde şöyle devam man hariciye nazın bunu tekzip etmiştir. ya mütemayil olduğuna dair hiç bir lşa· 
ediyor: Tekliflerin daima muteber olduğunu ve ret mevcut değildir. 

Hitler. sonsuz menabie malik ve Tür· muteber kalacağı kanaati vardır. Zira İtalyada da, cenubu şarkt Avrupada 
kiyede Balkanların yardımına mazhar Almanyanın lngiltere ve Fransaya karşı nüfuzunun azalması endişesiyle, bir hu
kudrelli bir imparatorlufa ablokanın te- hiç bir harp gayesi yoktur. Bu sebeple zursuzluk vardır. Bununla beraber, Bal
sirinden esasen boğulmuş oJ~n sırf ken- harbın her hanoi bir anında A lmanya kanlarda yeni bir istikrar ümidi bu en· 
d i kuvvetlerile karşı koymak gibi kor- sulh tekliflerini kabule ve tetkike hazır clişelerin tavizi olabilir. 
kunç bir ihtimal karşısındadır. Her iki bulunmaktadır. Almanyanm Ankara sefiri Fon. Pape
Demokrasi, bitaranarın manevi tasvibine Londra 23 (ö.R) _ Kopenhagdan nin hususl bir memuriyetle Ankaraya 
mazhardır. Alman Führerin!n al:n::'.lk yeni bir Alman projesi haber veriyorlar. döneceği haberi Tiirkiyede hayret uyan· 
mecburiyetinde bulunduğu ez;ci meo;- Almanların, çok nikbinlikle cKontinan- dırmıştır. Sefir daha ne teklif edebilir? 
uliyetler vardır. Ve bu mesuliyetleri Na- tal abloka> (Karadan abloka) adın ı diye soruluyor .. 
2.! partisinin ba~lıca azasiyle paylaşmo~ı verdikleri bu proje bitaraAan lngiltere Paris gazeteleri Hitlerin St.alinden al
tercih ediyor. ile ekonomik mübadelelerini kesmeğe dığı bir mektuptan bahsediyorlar. Hit· 

Brüksel 23 (ö.R) - Berlinde Führe· mecbur edecekmiş Rerlin şuna kanidir l.tr mumaileyhlen 2000 tayyare gönde
tin jdaresinde Nazi vil3yE:t şeflerinin içti- ki Ru.iya, Yugrulavya, Romanya ve Bul- ıerek yardım etmesini rica etmişti. Sta
maı lngiliz gazetelerince belki de harhın garistanla ekonomik 11nlaşması Lehistan· linin cevabı Berlind~ büyük bir hayal 
idaresi hak.kında mühim kararlara yol daki harp muvaffakıyetlerinden daha sukutunu mucip olmu~tur. 

Berlinve oskova arasında 
Ekonomik münasebetler de umuldu

ğu kadar verin .. li olmıyacak 
Paris 23 (ö.R) - Almanların Rus -

Alman ekonomik münacı:ebetleri hakkın· 
daki hararetlerin ne kader ~oğuduğunu 
Esende çıkan l'1asyonı-I Zaytungun bir 
makale~ile belli olmaktadır. Görinv,İn ga. 
zetesi bu münasebetlerin randımanının 
Sovyet ı,imendüferlcrinin randımanına 
tabi olduğunu müşc:.hedt> ederek Sovyct 
demiryolu şebekesi~i tetkik ediyor ve 
yalnız yüzde 32 sinin çift hatlı ~ olduğunu 
kaydediyor. Hat geni~l:~inin ba~kalığı 
da ayrıca bir mahzurdur. Muazzam Rus 
l"konon ... isi ancak 60(' bin emtia vagonu· 
na sahiplir. Bu mikt.ı.r Almanyadaki va· 

gonlardan bile daha azdır. Halbuki Al
manya kendi3İ df' vagonsuzluktan şik8.
yetf;idir. 

Nasyonal 7aytunı; Rusyada demiryol
l arını elektriklendırre.ek için gayret sar· 
fedildiğini yazmakla beraber şimdiki im
kanlar~ pek bel bağlamıyor. Ancak bu 
halin süratle sald.ha doğru yürüyeceği 
ümidini izhar ediyor. 

Paris 23 (ö.R) - Taymis gazetesinin 
Roma muhabiri tarafından bildirildiğine 
göre Rusların ekonomik yardımının 

Alman tayyare leri lnS?iliz ha va 
ve sahillerine yanaşamıyorlar 

ehemmiyeti hakkında Almanların hayal
leri azalmaktadır. Hitler ve Ribhentrop 
Sovyetlerle pakt akdetıikleri sırada bu
nun müttefikleri cesaretsizliğe uğrataca
ğını ummuşlardı. Bu tahakkuk etmeyince, 
küçük devletlerin müttefikler üzerinde 
olup bitenlerin üzerin~ sünger çekilmui 
için manevi bir tazyik yapacakları ümit 
edildi. Fakat bunlardan hiç birisi tahak
kuk etmedi. Bütün bu devletler Alman· 
yayı harba devamda yalnız bırakmışlar· 
dır. Bilakis müttefiklerin vaziyeti, bilhas
sa Türkiye ile aktedilen muahede sebe· 
bile, salih kesbetmiştir. 

Romanyada dahili 
birlik 
- -tr-

Londra 2 3 (A .. A. ) - R öytcr ajansı 

bildiriyor: 
Times gazetesi bbş makalesinde di

yor ki: 
Berlinin Türk - Fransız .. lngil tere pak, .. 

tını fe na surette karşılaması bu paktın 
Nazi mahafilinde tevlid ettiği hayreti 
göstermektedir. Hitlerin Balkanlardaki 
Alman yayılma ve h8.k.imiyet planlarına 
açılmış büyük bir gedik telakki ettiği va
ziyeti tamir için Alman diplomasisinin 
bütün hile ve yaltaklanma yollarına mü
racaat etmesi muhtemeldi. Times, ltal· 
yanın Balkanlardaki rolünden şöyle bah
sediyor: 

Italyanın Balkanh1ra karşı gösterdiği 
alaka ltalyanın emellerinin Macaristanla 
Romanya arasındaki münasebatın inki
~afından dolayı ağıc surette haleldar ol
masından ileri geldiğ! Italyan siyasetinin 
bir mütearrifesi gibi telakki edilebilir. 
Mussolini hükümetinin 8.hiren oynadığı 
rol tevhid ve istikrar ettirici bir rol idi. 
Ve bu itibarla Balkan devletlerinin hür~ 
metini ve sempatisini calip olsa gerekti. 
Bu bakımdan şurac;ı nazarı itibara alın
mahdır.. ki Ankarada imzalanan üç taraflı 
paktın başlıca hedeflerinden biri Bal-

Litvanya 
---111---

Hariciye nazırının 
beyanatı 

Brüksel, 23 (Ö.R) - Litvanya harici
ye nazırı bay Monters demiştir ki : Şar
ki Avrupanın eski müvazenesinin değiş
mesi Litvanyanın da vaziyetini • değiş
tırmiştir. Sovyet Rusya vaziyetini tah
kime mecburdu. Bu sebeple yeni bir nü
fuz sahası istihsal etmiştir. Fakat Baltık 
clevletlerinin tamamiyeti Rusya ıçin el
zemdir. 
Nazır Sovyetlerin Letonyada mevcut 

rejime riayet edecekleri !imi.dinde oldu
ğunu söylemiştir. 

--tr-

Amerikada 
Umumi efkar 

ehniş bulunmaktadır. yor: 
Times gazetesi, Nazilerin Britanya ada- «Zahirdeki 28 EyHllde müşterek Af. 

sında bir Napolyon ablokası tesis etmek man - Rus deklarasyonunun neşredil
istediklerine dair olan harpleri mevzuu diği andan beri şartlar hiç de Alınanla
bahsederek diyor ki: rın ümit ettiği gibi inkişaf etın~tir. 

Skandinav memleketleri ve diğer Av- Hitler ve Ribbentrop ve Rusya ve Ital· 
rupa memleketleri bilmelidirler ki AI- yanın askeri değilse bile hiç olmazsa 
manya kendilerini denizaşırı ticaretin b ir k uvvetli diplomatik müzaharetine güve-
hata olduğuna A vrupa kıtasının Nazi Al- niyorlardı. Belki müttefikleri partiyi 
manyası rejimi altında hakiki b ir ticaret terke !cbar. l~, .. ~çük .devletlerin de 
bloku teşkil ettiğine Sovyet Rusyanın b u manevı_ ta~~l umıt ediyorlardı. Bun. 
bloka küll iyetli iptidai maddeler verece- lann hiç bırısı tahakkuk etmedi. Al. 
ğine, bunun en mühim kısmmın da ltal- manya bu harbe devam için yap yalnız 
yanın hissesine düşeceğine ikna eımeğe kalmıştır. Bu işi becermek için bütün 
çalışmaktadır. Napolyonun mağlup ol- kudret ve şiddetini sarfedeceği Berlinde 
duğu bir işde Hitler muvaffak mı ola- hüküm süren hummalı faaliyetten bel
cak? Naziler aza olmak hususunda ikna ildir. Ankara, Moskova ve Roma sefir
edecekleri ümidinde iaeler Hore Belişa- !erile bütün valiler ve vilnyet parti reis
nın geçen cumar tesi günü radyo i1e neı· leri F ührerle gö~ek üzere B erline 
red ilen nutkuna b ir cevap b ulmalan ica- çağrılmışlardır. Bu seyahatlerin neye 
bed er. Hitler, hükmü alhna aldığı mem- delfilet ettiği çok faraziye mevzuu ol· 
leketlere ne gib i faydalar temin ed eb ile- muştur. Umumiyetle tahmin edildiğine 
cektir? göre Almanya için harbe ne vakit 

ve nasıl devaın kararını vermek zamanı Kahire 23 (A.A) - Mısır matbuatı 
üç taraflı Ankara paktının imzasındaki gelmiştir. Bu da kolay bir karar değil-

dir. Alınanya Lehistanda yıldırım harbi· 
ehemmiyeti tebarüz ettiren başmakale- nl yaptı, fakat neticeyi kazanamadı. 
!er neşretmekte ve T ürkiyenin kahraman- Garp hududunda bugün, Nazi ilerleyi
ca hareketi karşısında Mlsırın duyduğu §ine yolu kesmek için, ne kadar muaz
aevinci ve hayranlığı mevzuu bahaeyle-
mektedir. zam olduğu Hitler tarafından da tasdik 

edilen bir kuvvet vardır. Baltık sahi}. 
Halil Tobet Mukaddem gazetesinde leri Alman ricaline sahne olmuştur. 

şöyle yazıyor: Almanya tarafına harp sahnesinde ilti-
Dün Ankarada tarihin belli başlı bir hak edecek hiç bir müttefik çıkmamış

faslı yazıldı. Ankara paktı büyük bir tır. Almanyanın ablokası bu memleke
ehemmiyet taşıyacak ve gerek harbın tin ekonomik hayatını boğacak şekilde 
neticesi üzerinde, gerek bazı milletlerin devam ediyor. Almanya için deniz aşırı 
hareketlerini tayin etmeleri hususunda malzemesini istihsal imkfinı kalmamış· 
büyük kıymeti haiz bir amil olacaktır. tır. cEvning Standard> diyor ki: Al
lnönü ve cümhuriyet hükümeti yapıcılık manya için yegane im.kfuı, lngiliz filo· 
siyasetinde rehberleri olan dehayı bir sunu hareketsizliğe mahkUm. etmek ve 
kerre daha gösterdiler. lngiltereye iaşe ve diğer ihtiyaç madde· 

Diğer taraftan Balag gazetesi diyor ki: !erinin gelmesine mani olmak için deniz. 
Türkiyenin hareketini bir şeref, dü- de hücwn vaziyetine geçmek ve kuvvet

rüsılük ve yararlık nümunesi teşkil etti- !erini bu ınaksadla tahşid etmektir. Fa
ğini kabul eylemek doğru olur. Ankara kat buna teşebbüs ederse lazım gelen 
paktı Akdenizin şarkında lngiltere - Mı- mukabeleyi görecektir. Bu sebepledir 
sır muahedesini takviye eden bir blok ki Führer bu imtihan günlerinde milleti 
yaratmıştır. elde tutmak vazifesile mükellef olan 

Dü•tur gazetesi de, Türkiyenin kah- şeflerle istişareye ve onlara ümit ver
ramanca hareketini hayranlıkla karşıla- meğe lüzum hissetmiştir. 

He isin ki 
sın da ki 

-Moskova ara
müzakereler 

Paris, 23 (Ö.R) - Son haberlere gö- dirildiğine göre Rus - Finlandiya müna
re Rusya - Finlandiya müzakerelerinde sebetleri hakkında bu gece kat'! kara
lıu gece kat'! netice beklenmektedir. rın verilmesi bekleniyor. Stalin ve Mo

Paris, 23 (Ö.R) - Moskovaya B. Pa- lotof, tahmin edildiğine göre, müzake
sikiyoyinin riyaseti altında müzakerata ratın derhal başlayıp süratle neticeye 
devam için giden heyete maliye nazırı isali lüzumunu bugün Finlandiya mü
da dahild;r. Bu zat Finlandiya işçi par- mes.sillerine bildirecekler dir. 
tisinin rebI olup halkın iradesini temsil Brüksel, 23 (Ö.R) - R öyter ajansı 
etmektedir. Finlandiyanın hariciye nazı- bildiriyor : Ecnebi müşahitler Finlandi· 
rını Moskovaya göndermekten içtinap ya milletinin hararetli vatanperverliğin
€1tiği tekrar nazarı dikati celbetmiştir. den ve yılmadan devam eden askeri ha

Hiç şüphesiz F inlandiyahlar nihayet zırhklarından hayrette kalmışlardır .. 

Londra 2 3 ( ö.R) - Bugün de F ort körfezi mm takasında alarm verilmiş
tir. Fakat hüvıyeti tesbit edilemiyen tayyareler, lngiliz sahili üzerinde uçama· 
mışlar, ve tardedilmişlerdir. Alarm yarım saat sürmüştür. Dört gündenberi bu 
alarm işaretleri her gün tekrarlanmaktadır. Fakat geçen paza1tesi günü yapı
lan bombardımandan beri Alman tayyareleri hiç bir bomba atmağa muvaf· 
fak olamamışlardır. Geçen hafta Almanlar 16 tayyare kaybetmişlerdir. Mü
rettebatının ekserisi telef olmuştur. Bu netice lngilizlerin lehinedir. Zira lngi· 
liz zayiatı 30 maktulden ibarettir. Ve cAyron Dük gemisine ehemmjyetsiz 
hasarat yapılmıştır. 

Athenia hadisesi 
bels'in radyoda 

hakkında Gö
söylediği nutuk 

Paris, 23 (Ö.R) - Romanyada Ar
gentiyano hükümeti dahili birliği takvi
yeye çalışmaktadır. Bu maksatla Demir 
muhafız teşkilatının eski azalarına bir 
beyanname neşrederek bu teşekkülün 
tedhiş hareketleriyle a18kalarıru kes
meğe davet etmiştir. Bu maksatla valile
re beyanname verenler derhal şüpheli 
listelerden çıkarılacaklardır. Rumen hü
kümeti bu suretle dahil! disiplini takvi
ye etmek emelindedir. 

--tr
KVCVK İKİ İNGİLİZ 
GEMİSİ BArrı ... 

Sovyetlerle bir anlaşma lmıa edecekler- F inlandiya şu kanaattedir ki arazisi
dir. Fakat müşahitler müzakerelerin nin iptida! mahiyeti modern harp vası
uzun olacağı, B. Paslklyoyinin belki de talarının kullanılmasına elveri.şli değil
mecbur kalacağını tahmin ediyorlar. dir .. Finlandiyanın askeri hazırlıkları 
Daha bir defa Helsinklye gidip gelmeğe Rusyayı m!itebayyir etmiştir. Sovyetler, 

harbe aleyhtardır.. Hatta yakında, anlaşma akdedilmeksizin komşulariylo daha emniyetli münasebet
Nevyork 23 (A.A) _ Amerilradaki müzakeratın vaziyeti hakkında hükü- ler tesisinden başka maksatları olmadı

cfkanwn~iye enstitüsü son yaptığı bir metine malllmat vermek üz~:e tekrar ğını temin ediyorlar. 14 ilk teşrinden 
ankette Amerikalıların ekseriyetle yani Moskovadan hareketi mtimkundür. beri kesilmiş olan müzakerelere devam 
yüzde doksan beş nisbetinde Bkleşik Diğer taraftan Helsinkiden .'Niy~ için Finlandiya heyeti Moskovaya var
Amerikayı Avrupa harbinin haricinde Vanden Dag• adlı Norveç gazetesıne bil- rnıştır. Brüksel 2 3 ( ö.R) - Radyoda cAtenya> vapurunun batırılması hakkın· 

da beyanatta bulunan Alman propaganda nazın GöbeJ~ bu vapurun lngiliz 
bahriye nazırı Çörçilin emrile batırıldığı ithamını tekrar ele almış ve iki Ame· 
r ikalı yolcunun şahadetine dayanarak Çörçili bir çok suallere cevap vermeğe 

d .J.ve:t etmiştir. Göbels. C'ör~ilin VP.ptırun na~ıl battığını tavzih edecek olan bu 
sualleri aüklıtla karşıladığı takdirde bunun suçunu itiraf mahiyetinde olaca-
ğını söylemiş ve demiştir ki: Eğer bir Ingiliz torpido muhribi vapurun batma

sını laman1lam ışsa, maksadı ancak vapur içinde tertip edden infiliikin izlerini 
kaybettirmekten ibaretti. 

P res Assosyeşin ajansı lngiliz Amirall ığ ı nın, müziç şah:tltrden kurtulmak 
İçin vap ura AJman yolcu larının binmesini önceden menetmi., olduğu iddiala
rını reddetmekte ve torpilin patlamasını müteakıp bir çok )O~ı:uların bir tah-

Brüksel, 23 (Ö.R) - Röyter ajansı iki 
küçük İngiliz vapurunun batırıldığını 
bildiriyor. Birincisinin 25 kişiden ibaret 
mürettebatı kurtarılmıştır. Diğerinin 
mürettebatından 14 kayıp vardır. 

-*
Japon31anın 31eni 
harici siyaseti ••• 

görmek lehinde rey verdiklerinl, fakat 
İngiltere ile Fransanın harbi kazanması
nı istediklerini bildirmektedir. 

-*Almanların yahudiler-
den aldıkları cizye 
Paris, 23 (Ö.R) - Paristeki Alınan 

ataşesinin bir yahudl tarafından katli 
Brüksel, 23 (Ö.R) - Domei ajansına llzerine yahudilere tahmil edilmiş olan 

göre Japon hariciye nazırı §imdi bir çok bir milyar mark şimdiye kadar toı;ılan
devletlerle, ezcümle Fransa, İngiltere madığından Alınan hükümetl yahudi 
ve Birleşik devletlerle Japonyanın mü- servetlerinden alınan cizye mikdannı 

elerinl ara· Uzde 20 den zde irmi be~e çıkar-

ispanyada bir şehri 
tamamen su bastı 

Madrld 23 (A. A ) - Tufan gibi yaian ;vai murlardan sonra Kartejan eya
le tini çok fazla miktarda ıular baamııtır. Sellere inkılap eden derel er bütün 
KarteJan tehrinl kaplaınııtır. Boiiulanlann kırk kitJyi bulduiu ve haısaratın 
çolr fazla olduliu ıöyleııb-01. 

Allcanteden ve Madridden ııelen ,.ardım heyetlerl halka ylyecelr. vermei!e ., . 


