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Ribbentrobun nutku 
müttefiklere Sulh teklil lerini _yapmak 

şermış... Alman ya lngiltereyi 
dü-- karadan ab-

----=~--------------------------------1 oka etmek içın bazı hazırlıklar yahıyor -
bentropun nutku, tahmin edildi- aklı başında olan insanlar hala da fevkalade i!;timaa çağırması tefsir edecektir. 
ğine göre, şu noktalan ihtiva bu felaketin (inüne geçecek mev- mümkündür.. ALMANYA SULH TEKLİFİ 

Roma, 24 (Ö.R) - Bu akşam 
:Alınan hariciye nazın fon Rib
bentrop Danzigde bir nutuk söy
)iyecektir. Bu nutkun ehemmi
~eti şununla sabittir ki, Alman 
radyo istasyonları tarafından 
f1uhtelif lisanlara terceme edile
rek nakledilecektir. İtalyan rad
)Joları da nutku ve sonra terce
~elerini neşredeceklerdir. 

edecektir : kidedirler. Fon Ribbentropun nutku hu YAPl\llYAC~~MIŞ .. 
ı _Almanya miittefiklcre ye- Bazı Paris gazetelerinin fikrin- itiharla bazı işaretleri ihtiva ede· Roma, 24 (0.R) - Yabancı 

ni sulh şartlan bildirmiyecektir.. re kat'i bir diplomatik ve askeri bilir.. gazeteler, resmi Alman mahafi- ,,..~-~ 
Sulh tekliflerini hildimıek miit- harekete geçmezden evvel, Uit- Faris, 24 (Ö.R) - .Basler linin muhafaza ettiği ketumiye- _._...._..-
tefiklere terettüp eder. ter. Lclıistanla ihtilaf arefesinde Nahrihtenn gazetesi fon Rib- te rğamen Almanyanın yeni sulh 

2 - Hitlcr tarafından altı ilk olduğu gibi, haltı hareketini izah bcntropun Danzjg nutkunda he- tekliflerinde bulunmak niye
tqrin nutkunda beyan edilen edecektir •. Fiihrerin son kararla- yecanlı beyanatta bulunmasını tinde olduğunu yazıyorlar ... 
prcn.c;ipler hala bir netice ,·ere- nnı bildırmck üzere Rayştag zannetmiyor .. Olsa olsa, Bitlerin Belçikanın eski başvekillcrin-
bilir ve hakiki harp başlamadan l meclisini gelecek hafta ortasın- ortaya koyduğu tez.leri yeniden -Sunu dördüncü sahifede Roma, 24 (Ö.R) - Fon Rib- Jngilterenin Sovtomptcın limanı 

Garp cephesinde Ankara Pa~t_ı_e_ır_a_f_ı_ndıı.~ Berlin 
Toplantıları 

---~·---
HflPIJln ldllıbaJI 
JJcdımandan Nyft ldr 
eflen111ılyed Mlzdlr 

--<:r-
HAKKI OCAJCOC.LU 

Dün Forbahın 2arbında 
kısa· bir harp olmuştur 

En müsait tefsirler devam ediyor 
Bir lngiliz gazetesine H gore 
krediler 90 milyon Sterlin 

bize verilecek olan 
lirasını bulacakmış .. 

Hepimb batırlanz. A vrupada 'be7Ml· 

Eel vaziyetler nezaket ve vehamet 
esbcyJediği dakikalarda korkunç ihti

llcr cihan umumi efkfırını sarsardı .. 
Hava ve kara silahlarının ıruulıar ol

ituğu tekamüfün vukun gelecek her 
JWigı bir harpte bütün bir medeniyeti 
sökerteccği mutlak surette jleri sürü
lürdü .• 

Almanya ile Polonya İngiltere ve 
Fransa arasında baslayan harbin iizc
rindcn yedi hafta geçti. 

Polonya kendisinden çok yüksek olan 
j(uvvetler önünde muknvemd edemedi. 
istilaya uğradı.. V nrşo' n müdafaası is
kisııa edilirse bu cephede de biiyiik bir 
~ry yapıldığı iddia olunamaz. 

Üc hafta içinde Polon~ anın istilıi ı ta
ınamlandıktan sonra harbin merkez sik
~eti garp cephesine intikal eylemiş oldu. 
Fakat bu cephede de ciddi bir ıniicade
\e yapıldığı söylenemC'L. 

Lonclrati 2' (Ö.B) -lnciu. paeteJeri, 
Türldye • ~ltere arasındaki mali an· 
laşnialar etrafında haberler vermekte
dirler. De)'li Vor. er gazetesi diyor ki . 
Tiirkive' e verileftck olan kredinin rnilt · 
dan h ·üz kat'i olarak :tcsbit cdilmeını:ı: 
ise <!c 90 milyon sterline baliğ olac:!ğı 
tahm'n ediliyor .. Bu kredinin büyük bir 
kısmı bı.iyiik bir Tiirk dcni-z filo .. u iu• a
hına sarfolunncnktır. 

PAitTJN HEDEFİ 

- PCT .• 24 (Ö.n) - İtnl~ n _gazetelerin· 
d~ An!mra paktı hakkında tefsirler de· 

Muahedenin t nzası mcras ı ndcn brr .ntıb.ı l\lnjino ve Sigf rid müdafaa hatlan ge· 
,-ilerinde yerJeştirilıniş bulunan milyon
larca kuvvet iki taraftan birinin tanrru-
18 geçmesine intizar eyliyor. 

Alm~n askerleri taarruz mevzilerinde 

am cdiJGr. Fransız mahfillerinin fikrin
ce ba ı ltalyan tereddiitleri yersizdir. İn
e:iltere ve Fraıı ;ı bu pnkt ile yakı."l şar· 
kn ve 3::lkımlıuı.ı Alman \'e Rus hulU
lünün fnünli almak, bo<tazlann serbcs
tisini muhafaza etmek 'e bılhnssn şark 
memlcl<etlerini, Irak, Suriye, Filistin \'e 
Mısırı korumak gayesini takip etmişler
dir .. Bundan anlaşılabilir ki Türkiye-İn
giltc:-e - Fran!:a paktında İtalyayı tehdit 
edebilecek hiç bir nokta yoktur. nubu şarki Avrupada sulha istikrar ver- cenubu şarki A\TUpc:.da sulhu tahkıme 

meğe matuf olduğunu müşahede ediyor. matuf bir <:İyas('t takip ettiği kanaatin· 
İtalyanın Yunanistan hududundan ve on dedirler. 

Resmi tebliğler cephelerde şayanı 
byıt hadiseler olmadığından bahsedi
yor .• 
Eğu denizlerde ve havalarda arasın 

wlrua gelen carpışmalar olmamış bu
lunsa adeta ciddi bir harbin başladığına 
lnanılarnıyacaktır. 
Şimdi bir çok kafalarda bunun neden 

böyle olduğunu soran bir istifham be
lirmiştir. 

Acaba milletler mi harbetmek istemi
;vorlar? Yoksa silahlardan beklenen 
kuvvet zan ve tahmin edildiği kadar ka
hir mi değildir .. ? 

Bu iki suale cc\'ap verebilmek için 
yakın hadiselerin seyrine bir göz atmak 
icap eder. 

Harp neden doğmuştur? Harbi intaç 
eden sebepler ve amiller nelerdir? 1933 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -
HAKKIOCAKOGLU 

Brüksel 24 ( ö.R) - Havas ajansı
nın tefsiri: Dün F orbahm garbında kısa 
bir harp olmU$tur. Hedef Alman arazi
sinde küçük bir köydü. öğleden sonra 
bu arazi Fransızların elinde kaldı. Bu 
da gösterir ki Fransız lntalanmn ricati 
Alman arazisinin sistematik bir tahliyesi 
mahiyetinde deiildir. Her hangi bir nok
ta hakiki bir ukeri ehemmiyet anettiği 
zaman ele geçin1mesi İçin ciddi bir ha
reketten içtinap edilmemektedir. Bu ha
reketler askeri faaliyetin tekrar uyandı
ğı ,eklinde tefsir edilebilir. Fakat fena 
havalar faaliyete mani olmaktadır. Ge
niş mikyasta bir harekete maddi mühim 
zorluldann engel olacağı zannediliyor. 
Bununla beraber Alman taarruz hareke
ti ihtimali büsbütiin müstebad değildir .. 
Almanlar cephede yeni bir propaganda 
hareketine teşebbüa etmişlerdir. Hopar
lörler, Almanyanm Fransaya kal'fl muı· 
lihane niyetlerinden bahseden bir nutku 

Denizlerde harp 
2 lngiliz tayyaresi 2 Aln1an tahtel
bahirini batıı-mağa muvaffak oldu 

Roma 24 (ö.R) - Londradan gelen haberlere göre iki lngiliz bombar
dunan tayyaresi Atlantikte iki Alman tahtelbahirine hücum ederek bombala
ml§lardır. Derhal denize dalan tahtelbahirlerin bulunduğu yerde hasıl olan 
büyük yağ lekelerinden iki tahtelbahirin de batı.klan anlatılmqtır. 

Paris 24 ( ö.R) - Şvazenland vapurunun Atlaa Okyanosunda batınldığı 
Londrada teyid edilmemekle beraber tekzip te edilmerniJtiı. Diğer taraftan 
Jotland açıklannda bir deniz mubarebeaine dair olan haberler ula teeyyüd 
etmemiftir. Jotland sahilindeki ahali mayn tarlalarından kopan bazı Alman 

neşretmişlerdir. Dk hayret dakikası geç
tikten sonra Fransız askerleri bu nutka 
ıilüı l\tefiyle. mukabelede bulunmU$lar
d1t. 

Brüksel 2~ ( ö.R) - Londradan bil-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

EN l\IÜSAİT TF.FSİRLER 

Roma, 24 (Ö.R) - Orta Avrupa ga
zeteleri Türkiye - İngiltere - Fransa 
paktını alaka ile tefsire devam ediyor
lar .. •Romanya• gazetesi bu paktın ce-

iki adalardan kuvvetlerini geri çağır- nMagyar Nemsedn gazetesi. Ankara 
ması İtalya hükümetiyle Balkanlar ara- paktmın imzasındm1 sonra, Sovyet Ru · 
sında emniyetli iş birliği havasının ya- )&nuı bitaraflık va;ti)etini degiştirmedi
ratılmasına hizmet ederek ~erglıillği ği gibi İtalyanın 'Ü hattı hareketinde de
azaltmıştır. Balkan milletleri Italyanın umhhğı teyit azminde olduğunu 'e 

Balkanlarda sulh için <;alıştığını ) azıyor. 

Amerika ayanı 
Belgradda çıkan •Politika• gazetesi 

Ankara paktının tesirleri bakımından 
İtalyanın vaziyetini te:tkik ederek dis or 
k1 : İtalya için •Bitaraf• tabiri doğru 
değildir. Müsellfıh ihtilafa iştirak etmiş 
olmamakla beraber İtalya, münasip fuıı 
gelince, adilane bir ~ulh tesis için fikir 
ve mütalaasını bildirl!cektir. 

Ambargonun refi için cuma 
günü. kararını verecek 

Vaşington 24 (ö.R) - Siyasi mah
fillerin kanaatine göre bitaraflık kanunu 
müzakereleri bu hafta sona erecektir. 
Pitman projesi lehinde büyük ekseriye! 
temin edilmiştir. Şimdi mebusanda ce· 
reyan edecek müzakereler büyük alak • 
ile bekleniyor. Projenin mebusan mecli
sinde kabulü on gün evvel tahmin edil
diği kadar büyük ekseriyetle olmıyacak
tır. Ekseriyet on ila yirmi reyi geçeıni
yecektir. Bunun sebebi şunlardır: 

1 - Ayan meclisinde infiratçılar da 
vayı kaybedeceklerini anlamışlana da 
şimdi valqt kazanmak istiyorlar. 

2 -. Kongrenin .SO mümesailinin 
1940 ta yeniden intibahı yapıJuaktır. 
Bunlar lngiltere lehinde her teYe itiraz 
eden lrlandalıların reylerine muhtaçtır
lar, 

3 - Ayanda ise yeniden intihap edil-

•Yeni Zurih• gazetesi 'aziyeti hazmı 
dolayısiyle Akdenizin hava münakalatı
ua merkez olduğunu ve Romanın hava 
miinakalatı için en mühim merkez hali
ne geldiğini kaydediyor. 

Casus teşkilatı 
hakkında ifşaat 

----o--
Paris, 24 (ÖR) - İswçte Alınan 

casus teşkilatı hakkında ifşaat art
maktadır. İsveç hükümeti kanı su-
larındaki seyrisefain i.izcrinde kont
rolünü takviyeye kaı·ar vermiştir ... 
Bu sulardan geçen Yapurlar, hangi 
milliyette olursa olsun, ziyaret edi
lerek hamule kfığıtları tetkik ve 
alınmış fotoğraflar varsa müsadere 
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Musa 
- 78-

kadınlara da haklar bazı 
bahşetn1iştir 

---.li-----

4000 göçmenin Deliömer çayında bir 
yavru sulara gömüldü ve imtiyazlar 

Hazreti Musanın hayvanlara temin et
miş olduğu bu hakkı bazı akvam henüz 
insanlara bahşetıneıniştir. (") 

Tevratın emir ve nehilerine ait şu 
maddelerine bakınız: 

cAnanıza, babanıza hürmet edin.Kur
ban keserseniz birinci veya ikinci günü 
yiyiniz. Üçüncü güne kalan eti yakınız. 
(Çünkü sıhhate muzırdır). Yalan söyli
yerek namına hükmetmeyiniz .. Hemcin
sine zulınetıniyeceksin, onu soyıruyacak
sın .. Işçinin gündeliğini bir gece bile tut
mıyacaksın. Sağıra külretmiyecek, ama
nın önüne engel çıkarmıyacaksın. Faki
ri, fakir olduğu için korumıyacaksın, 
ıı:engine de zengin olduğundan dolayı 
fübarda bulunıruyacaksın. intikama kal
lkışıruyacaksın. Kendini nasıl seviyorsan 
hem cinsini de öyle seveceksin. Yalan 
havadisde neşretme, bir cebrin icrasında 
oerir ile bir olma, fenalık için ekseriyet 
ıte olsa iştirak etme; eğer düşmanın mer
kebin! yük altında ezildiğini göriirsen 
onun yükünü hafiflel Ahlakı ifsad eden 
hediyeyi kabul etme (yani rüşvet alma). 

Görülüyor ki Tevratta hem hürriyet, 
hem adalet, hem müsavat ve hem de te
avün esasları çok geni§ ölçüde mevcut
tur. 

Tevratın ahklmı ve Hazreti Musanın 
ıkanıınuna göre bütün Israililer yirmi 
yaşına basınca asker oluyorlardı. (Dör
düncü sefer: Fasıl 26, Ayet 1 ve 2) yeni 
evlenmiş bir kimse izdivacının ilk sene
!rinde askerlikten muaf tutuluyordu. 
(Avnı fasıl: Ayet: 5) 
Yukarıda Hazreti Musanın faizle para 

,vermesini menettiğini yazın.!§tık. Bu 
men keyfiyeti sadece Beni Israil halkı 
içindir. Yoksa Tevrat ecnebilere, yaban
cılara, Beni lsrailden olmıyanlara faiz
le para verilmesini hoş görür ve müsaa
de eder. (Seferi ahir fasıl 23 ayet 20) 
bu da yabancılarla yapılan ticaret ve 
ihracatın temini, kolaylaştırılması için
di. 

Kadim devirlerin kavimleri ve bilhas
sa Mısırlılar zamanında babanın mira
sına yalnız bilyük oğul konardı. Musa, 

(•) Edyan tarihi müverrihi Aleksandr 
Vey 

bu miras hakkını da ikiye ayırarak tah

iskanına karar 
verildi 

dit etti. Erkek varis yok ise, kız çocuk- Hükümetimiz göçmen siyasetine bü
lara da, kendi kabilelerinden biri ile te- yük bir ehemmiyet vermektedir. Anava
ehhül etmek şartiyle, miras hakkı verdi. tana iltica eden göçmen kardeşlerimiz 
Zaten Musanın zamanında genç kızlar hem nüfu.sun artmasında, hem de çalış
kocalarına para getirmek mecburiyetin- malariyle memleketin umumi kalkınma
de değildi. Bilakis onları erkekler baba- sında faal bir rol oynamaktadırlar. 
!arından satın alırlardı. Boşanma halin- Bu sene hariçten gelecek göçmenlerin 
de de erkekler kadınlara cmilıri müec- k en mühim .kı.smı lzmir vili.yetinde ic: 8.n 
ceb verirlerdi. Esasen Hazreti Musa, edilecektir. lzmire ~elecek göçmen aile
kadına en geniş ölçüde hürriyet ve er- !eri 650 dir. Yani dört bin nüfusa yakın· 
kekle müsavat hakkını bahşeder. Bir dır. Simdiye kadar 133 aile. yani 500 
kadın kocasını zayi ettiği vakit, eğer ço
cuğu yoksa, ölen kocanın kardeşi bu ka- nüfus gelmistir. Gelenler derhal Torbalı 
dını nik5.hlamağa mecburdur. Izdivaç, mıntakasında iskin vörmüelerdiT. 
Tevrata göre adeta mecburidir. Zira ev- Kalan be, yüz otuz aile peyderpey 
!adı Israil, kız olsun, oğlan olsıın, gayri gelecektir. Bunlar kısmen yolda bulun
meşru münasebetlerde bulunamaz. Haz- maktadır. MalUm formalitelerden sonra 
reti Mus~ kadının erkek ve erkeğin ka- derhal iskanları it;in tertibat alınmıştır. 
dın kıyafetlerine girmelerini meneder. Bunlar Bergama, Menf"men ve kısmen 
Bir adam genç bir kızı baştan çıkacak Torbalıda iskan görec•klerdir. 
olursa, onu hiç bir zaman boşanmamak Viliyet i:<ı1k.Bn müdürlüğü, göçmenle
şartiyle nikahlamağa mecburdur. Irza rin yerleştirilmeleri. toprak sahibi olma
tecavüzün cezası idamdır. Fakat teca- ları, tohumluk ve çift hayvanatı temin 

Cumaovası nahiyesine bağlı Keler kö
yü civarında deli Ömer çayında feci bir 
kaza cereyan etmiştir. Bu hususta ma
hallinden aldığımız malumat şöyledir: 
Cumaovasının KeJer köyü halkından 

9 sayılı evde oturan Veli oğlu Osman 
Arı.kanın karısı Bn. Esma ve aynı köy
den Bn. Eşe çamaşır yıkamak üzere lcö
yün bir kilometre mesafesindeki deli 
Ömer çayına gitmişlerdir. 

Bunlardan B. Esma, çamaşır yıkaya
cağı için bir yaşındaki kızı Atiyeyi 4 ya
şındaki oğlu Abdüle teslim etmiş veı 

- Sen, kardeşinle suyun gerisinde 
oyna... Sakın suya yaklaşma. demiştir. 

Filhakika iki kardeş bir müddet ou
yun gerisinde oynamı'$1ardır. 

Fakat analarının çamaşıra daldıkları ... 

Piyasada 
vüze uğrıyan kadının veya kızın açıkta, eylemeleri için ciddi surette faaliyet gös· Feraldılı emareleri var. 
imdada çağıramıyacak bir yerde bulun- termektedir. 
ması şarttır. Bir nişanlı Tevrat nazarın- -*- Harp hali dolayısiyle duran satış ve 
da izdivaç etmiş bir kadın gibi addedilir. ihracat işlerinde bir kaç günden beri 
Harpte gidip gelen bir Musevi, ele geçir- K. S. K. büyük bir hareket sezilmektedir.. Bil-
diği bir harp esirini otuz gün geçmeyin- ALASEHİR TAKIMINI hassa İngiliz piyasalarının enıteamıza 
ce ne zevce ve ne de metres olarak ala- MAGLÜP ETTİ karşı göstermeğe başladığı alaka ve ya-
maz. Bu otuz gün içinde (esire) saçları- •• pılan iş teklifleri dün piyasaya ferahlık 
nı keser, tırnaklarını uzatır, kaybettiği Karşıyaka K. S . K. futbol takııru ~- vermiş ve yeni iş iınUnlan hazırlaml§-

zar günü Alaşehire giderek Alaşehir tır. 
vatan ve ailesinin böylece matemini tu- futbol takımı ile bir maç yapıruşlardır... Bundan evvel Almanya ile ç·'··an lhra-
tar. Bu otuz günden sonra eğer Musevi "'"'9 
muharibin arzusu baki ise esir kadını Bu maçta K. S. K. lılar güzel ~ir nyıın cat firmalarından ekserisi İngiliz paza
tezviç edebilir. Fakat onu as!A satamaz. çıkar.arak _bire karşı altı sayı ile galip riyle temaslara girişmişlerdir. 
Kadınlara esir bile olsalar Tevrat sev- gelnı.ışlerdir. K. S. K. lılar Alaşehirli Ilk hamlede alınan neticeler şayanı 
mek hakk:n, bahşeder. Hazreti Musanın sporcular tarafından hararetle uğurlan- memnuniyettir. 
kadına bahşettiği bu hukuk bilhassa o ınışlardır. İngiliz iş adamlan, teklif ve muame-
zaman için yüksek bir medeniyet eseri- -*- lelerinde gayet dürüst hareket ettikle-
dir. r AKAS LİMİTED rinden piyasamız !ngiliz piyasasiyle ko-
Musanın hayatı ve Tevratın ana hat- I. C.OE BA~LIYO.,. !aylıkla anlaşabilmektedir. 

!arının tefsiri bitti. Şimdi kendi kendi- "# ~ n- -*-
mize bir sual sorabiliriz: Beni Israil, bu Taka!! limited şirketi umum müdürü 
güzel ahkfunı, hiç değilse kısmen takip B. Şerif Cemal Kısakürek dün İstanbul
ve tatbik ediyorlar mı? Hayır .. Beni Is- dan şehrimize gelerek takas limited İz
railin Tevrattan inhirafı bugünkü değil, mir şubesinin hazırlığına ba.şlaıruştır .. 
gördüğümüz gibi, daha Hazreti Musa- Şirket bir kaç güne kadar faaliyete ge
nın vefatını takip eden günlerin eserleri- çecektir .. Şirketin dairesi Emlak ve Ey
dir. tam bankasının üçüncü katında yerleş-

-SON- miştir .. 

BELEDİYENİN 
Şehir servisleri 

nı gören iki kardeş yava§ yavaş su ke
narına ~etmişler ve ayaklannı çaya sok· 
muşlardır. 

Bunlardan Atiye nasılsa suya ablmı, 
ve bir daha çıkmam!'br. Abdül kardcti· 
nin kaybolduğunu görünce o da suya 
atılmı§. işte bu sırada analan imdatları
na yetişr.ıiştir. Ne kadar yazık ki çay su .. 
lan küçük Atiyeyi sürüklemiş ve boğ
muş bulunuyordu. 

Zavallı ana, bir yaşındaki yavruau· 
nun cesedini deli Ömer çayından çrltar
mıo ve evine götürerek ÜzeTine kapanmış 
hüngür hüngür ağlamağa batlamışbr. 

Zabıta keyfiyetten haberdar olunca 
tahkikata baılanmıı ve hadisenin kaza
dan ibaret olduğu anlaşılarak cesedin 
defnine ruhsat verilmiştir. 

C. H. P. 
Buca yakarı 
mahalle kongresi 
Dün saat 20 de Buca yukaı·ı ma

halle halk partisi kongresi yapıldı. lz
mir vil&yet idare heyeti azasından Baha 
Nasuh ve kaza baıkanı Tahir Borun mü
ııaJıitliği altında yoklama yapıldı. Kong· 
re reisliğine Tahir Bor ıeçildi. 

Yoklama neticesinde kongreye mev8 

cut 11 33 azadan 840 kiıi iştirak ettiği 
anlaşıldL Bucayı alakadar eden bir çok 
dilekler teabit edildikten sonra yeni ida
re heyeti şu §Ckilde ıeçildi ı 

Mustafa Yaylacık, Osman Bahçeli, 
Bayram Meriç, lbrllhim Yüce, Şeref 
Balkanlı .• 

Murahhaslıklara da Şeref Balkanlı, 
Halil Kasap, Mehmet Ali Apa, Osman 
Bahçeli, lsmail Teniz!, Ahmet Tan, ls
mail Keskiner, Kftzım Turçin, lsmail 
Göçmen. Bayram Meriç, Mustafa Yay
lacık, lsmail Kulasini seçilmişlerdir. 

Bundan sonra B. Tahir Bor kısa bir 
hitabe ile halka teşekkür ederek kongre
yi kapamıt ve yeni idare heyeti Bucanın 
en nefis üzümünden 600 kilo halka da
ğıtmışlardır. 

Cümhuriyet bayramında 
DİKİLİDE 
ZELZELE OLDU •• 
Evvelki gece yarısından s<ınra Dikili 

kaza merkeziyle köylerinde üç saniye 
devam eden, ot"!a şiddette bir zelzele ol
muştur .. Hasar yoktur. 

Belediye riyaseti, muhtelif şehir ser
vislerinin daha iyi çalışarak daha fazla 
randman vermesini temin için bazı 
değişmeler yapmıştır. Belediye başkita
beti daha çok iş görecek vaziyete geti
rilmiştir. Belediyenin sağlık teftişler!, 
yiyecek maddelerinin kontrölü, fırın
ların, kasap ve lokantacıların kontrölleri 
daha sıkı bir şekilde yapılacaktır. Çetin Cinin 

Dün Asliyede mahlıe· 
mesine devam edildi.. 
İzmirde ve Manisada yaptığı cüretkl\-

--
kabul Yapılacak 

polis şehitlerini 

• • • resmr, geçıt resmı, Zelzeleler halen fasıla ile devam et
mektedir. 

AHKARAYA GİDEN 
HEYET DONDV •• 

ziyarete aıt program 
İZMİRE GELENLER 

Takas işleri ve ticaret mevzuları hak
kında Ankarada hükümetimizle temas
lar yapan heyet dün avdet etmiştir. He
yet Ankarada, meşgul olduğu mevzular 
üzerinde müsbet neticeler elde etmiş
tir. 

rane hırsızlıklarla meslek arkadaşları 
orasında temayüz eden sabıkalı Çetin 
Cin halen Konyada mevkuf bulunmak
tadır. Orada zabıta ile müsademe eden 
bu adam bir polisi ve bir bekçiyi yara
ladığı için muhakeme edilmektedir. 

(16) cı Cümhuriyet bayraıru hazırlık
larına viMyette ehemmiyetle devam 
olıınmaktadır. Cümhuriyet bayramında 
bazı müesseselerin temel atma ve açıl
ma törenleri yapılacaktır. 

29 Birinciteşrin Pazar günü vilayette 
yapılacak kabul resmi programı şudur: 

1 - Bu prograırun tebliğ ve ilanı da
vet makamındadır. 

2 - Cümhuriyet bayramının 16 cı 
yıl dönümüne rastlıyan 29/ 10/939 Pa
zar günü saat 9 dan 9,55 e kadar vilayet 
makamında aşağıdaki sırayı takiben 
devlet adına kabul resmi yapılacaktır. 

A) Vilayet merkezinde mevcut say
lavlar. 

B) Müstahkem mevki komutanı ve 
maiyeti, Kara, Deniz. Hava, Jandarma 
heyet ve erkıllıL 

C) Vekfiletler müfettişleri. 
D) Adliye (Ağırceza reisi Cümhuri

yet Müddeiumumisi ve muavinleri ile 
hakimler, 1zmir bölgesi Kadastro mü
dürü İzmir grubu tapu sicil müdürü ve 
muhafızları.) 

E) Dahiliye (Vali muavini, idare he
yeti azası, Mektupçu, Emniyet, Hukuk 
işleri, Husus! muhasebe, Nüfus, Sefer
berlik müdürleri. 

F) Maliye memurları (Defterdar ve 
muavini Maliye devairi müdürleri, kam
biyo müdürü tetkiki itiraz komisyonu 
reisi. 

G) Maarif (Kültür Direktörü, lise ve 
Orta okullarla bu derecedeki diğer okul
ların Direktörleri, ilk Okul müfettişleri 
ve başöğretmenler.) 

H) Nafıa Direktörü ve mühendisleri 
Nafıa şirket ve müesseseleri başmüfet
tişi, Turistik yollar mıntaka müdürü. 

K) Ziraat, veteriner ve orman çevir-

ge müdürleri. 
L) Vilayet posta, telgraf ve telefon 

müdürleri ve Devlet demiryollan 8 ci 
işletme, Devlet limanları işletmesi 
umum müdürlüğü Izmir şubesi müdürü, 
Devlet hava yolları Izmir şubesi mü
dürü, liman reisi. 

M) Mıntaka ticaret ve iktısat müdür
leri , Toprak mahsulleri Izmir şubesi 
müdürü, ticaret ve sanayi odası reisi ve 
heyeti ve umumi katibi Borsa komiseri 
ve heyeti ve umumi katibi. 

N) Sıhhat ve Iskıllı müdürleri ile Sa
hil Sıhhiye b"§hekimi ve hastaneler 
başhekimleri. 

Ü) Gümrük ve inhisarlar başmüdür
leri. 

P) Vakıflar müdürü ve lzmir Müftü
sü. 

R) Umumi Meclis ve VilAyet daimt 
encümeni aı.ası. 

S) Belediye Reisi ve Belediye encü
meni azası. 

T) Baro, Ziraat Odası heyeti. 
Z) Cümhuriyet Halk Partisi Vilfıyet 

idare heyeti reisi ve az.ası. 
Y) Halkevi ve Beden Terbiyesi genel 

Direktörlüğü Izmir bölgesi heyeti ve 
Avcılar Kurumları. 

V) Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurum
ları, Türk Hava Kurumu, Matbuat er
kanı, Verem Mücadele, Türk Maarif, 
Öksüzlere Y ardun, Malo.I Gaziler, Mü
tekaidini askeriye, Ulusal Ekonomi ve 
arttırma kurumu, Etibba Odası heyeti, 
Sağır, Dilsiz ve Körler Esirgeme ve Iz
mir lisesinden yetişenler, Kuru Meyva 
ihracatçılar Birliği ve Cemiyetleri ve 
diğer Kurumlar. 

J) Bankalar Direktörleri ve lzmir In
cir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri 

Manisa mebusu B. Hikmet Bayur 
Manisadan, Aydın mebusu B. Nazmi 
Topçuoğlu Istanbuldan, Izmir vali mua
vini B. Eınin kırış Bursadan, Devlet 
demiryolları işletme müdürü B. Rahmi 
Oktay Ankaradan, eski Izmir valilerin
den B. Rahmi Istanbuldan, inhisarlar 
müfettişi B. Cemil Barkan Istanbuldan 
gelmişlerdir. 

Birliği genel DirektörU, Elektrik Tram
vay ve Su şirketi müdürleri ve bunlara 
benzeyen diğer mali müesseselerin mü
dürleri. 

O) Hahambaşı. 
U) Halktan arzu eden zevat. 
3 - Saat 10; 10 - 10/30 Konsolosların 

ziyaretine tahsis edilmiştir. 
4 - Saat 10/ 45 te Cümhuriyet mey

danında bulunacak ve Ilbay en bUyük 
askeri Komutan ve Vilayet Parti reisi 
ile birlikte orada toplanın!§ olan kıtaa
tın ve mekteplilerle halkın bayramını 
kutlulayacaktır. 

5 - Müstahkem mevki Komutanı hü
kümeti ziyaretleri esnasında asker! mı
zıka ile bir bölük asker ve polis müfre
zesi tarafından selfunlanırlar. 

6 - Askeıi merasim ve geçit resmi 
programı Komutanlık tarafından tatbik 
olunacaktır. 

7 - Kabul resminde ve merasim ye
rinde teşrifata dahil zevat fark veya ja
ket atay giyecklerdir. 

8 - Bu merasim dışında kalan tören
ler kutlulama komitesinin hazırladığı 
umumi programda gösterilmiştir. 

POLiS ŞEHiTLERi A TINININ 
YILDöNOMO PROGRAMI: 

1 - Polis şehitleri anıtının saygı tö
reni Cümhuriyet bayramının ikinci 

-*-Ziyaret 
Vali B. Ethem Aykut dün sabah Al

man konsoloshanesine giderek ziyarette 
bulunmuştur. 

30/10/939 Pazartesi günü saat 14 te ya
pılacaktır. 

2 - Bu törene karışacak olan Askeıi 
mızıka, askeri müfrezesile, Jandarma, 
Polis ve Belediye zabıtası müfrezeler! 
resmi teşekküller saat 13 te hükUmet 
avlusunda toplanacak, buradan toplu 
olarak çelenklerle hareket olunacaktır. 

3 - Törene saat 14 te IstlkIAl marşile 
başlanacaktır. 

4 - Marş bittikten sonra VilAyet na
mına bulunacak zat hazır bulıınanları 
Polis şehitlerin! ve bütün şehitler se
lamlamağa dAvet edecektir. 

5 - Bu davet üzerine Askerl müfrew 
Komutanının (Dikkat)komutası üzerine 
müfrezeler ve üniformalı teşekküller 
sel8.m vaziyet! alacaklardır. 

Siviller şapka çıkarmak suretUe se
JM!a duracaklardır. 

6 - Bu saygı durumu bir dakika de
vam edecektir. 

7 - Bu saygı durumundan sonra; bir 
polis memuru söylev verecektir. 

8 - Söylevden sonra mızıka Ciiınhu
riyet marşını çalacak, bu sırada çllenk
ler anıta konacaktır. 

9 - Marş bitince Asker! müfrezeden 
ayrılacak bir manga asker tarafından 
havaya saygı atışı yapılacak ve tören 
bitmiş olacaktır. 

Çetin Cin İhsanın İzmirde de son iki 
hırsızlığı vardır. Bunlardan biri Saatçi 
B. Mustafa Sarının dükll.nırı.ı soyması ve 
ciğerci Mehmedin dükkfuıından para 
aşırnıasıdır. Dün Çetin Cinin gıyabında 
asliye cezada bu cUrüınlerinden dolayı 
mahkemesi görülmüş ve hıidiseyi tesbit 
eden polis memur ve fımlrlerinin ifade
lerine milracaat edilınlştir. Kararı ya
kında verilecektir. 

ı········································: 
i VAKİT REFİKİMİZ E 
: •VAKİT• refikimiz 23 yaşını ldrll.k i 
: etmiştir. Neşriyat hayatında muvaf-: 
: fak olan değerli arkadaşımızı hara- i 
: retle tebrik ederiz. i 
EV A. HÜ'HUN ! 
:Reflfıası vefat etti i 
5 Akşam gazetesi muharrirlerinden 5 
: Viild Nurettinln refikaları Bn. Me-: 
: ziyyetin vefat ettiği tees.•ürle öğre- ! 
: nilıniştlr. Arkadaşınuza ve sayın ai-j 
: lelerine baş sağlığı diler ve teessür- i 
: !erine iştirak ederiz. • 
! Bayan Me7.iyyet, ince görUşlU mu- İ 
: harrirlerim!zdend!. Kendi muhtelif: 
! günlük gazetelerde ve mecmualarda İ 
: bir çok fıkralar, reportajlar neşretti- : 
: ğl glbl dört terceme ve iki telif ro- İ 
: manı kütüphanemize bırakıruştır .. : 
:Bilhassa bunlardan (İtirafta kalan) İ 
: adını taşıyan romanında Mezlyyet 1 
: ÇlirUksulu bUyUk bir sanat istidadı İ 
: göstermiştir. i . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~-, ilnnenıin 

Sevdigi A.daın 
· Yazan: Üç Yıldız r.or~/-

veaine kapıldım. Fakat derhal bu fikir- ~ürdü.. muştum. 
den vazgeçtim. Bu kocaman ayıbı söyle- - Ne bileyim ben .. Küçüklükte duy- Kafamın içinde hilii ya~ıyan ve ken .. 
meğe dilim varmadı. muıtum .. Kedi öldürmek çok günahmış. di kendime fAcialandırdığım hldiseye 

Benim .tusmamı gören Müjg8n büe- insanın başına felAket getirirmiş .. Kefa· rağmen yalanıma bütün safiyeti ile Miij-
bütün meraklandı.. reti ya yedi çeşme "eya bir cimi yaptı!'- gi.nın inanması içimde bir gülme hevesi 

- Söylesene .. dedi, ne var ... Ne ol- makmıı derlerdi .. O aklıma geldi.. uyandırdı. 
du? Birisi ile kavga mı ettin?. Bak su- MüjgS.n kıvrak bir kahkaha salıver- _ Haydi Muzaffer .. Geç kaldık .. Gi-
veterini bile almamı,sın. Yoksa annen di : delim .. 

17 
evde değil miydi? - ilahi Muzaffer .. dedi, sen böyle !kazı ile yola çıktık. Her vakıt onu· 

Onun bu son sözü bana bir yalan uy- şeylere de inanıyorı.un demek.. Vakıa koluna girerken bu sefer dalgınlığımdan 
durma imk3.runı verdı: zararsız bir hayvanı C.ldürmek hiç te eyi 

Artık hiç bir şey duymak, öğrenmek is
temem. Gördüğüm bana yeter ve sen 
anne ... Madam ki bu sefil, bu alçak na
mus hırsızını müdafaa etmek için ken
dinde cesaret ve hak buluyorsun. De
mek onu bana .. Oğluna tercih ediyorsun. 
O halde mübarek olsun .. Benim artık bu 
evde işim yok ... 

Bu son sözlerim o anda verdiğim son 
ve kat'i kararımdı. 

bunu yapmağı unutmuştum. O benim 
- Evet .. dedim, annem evde yoktu. bir şey değil .. Fakat kaza bu .. insan ka-

od d "n ag"lıyarak be · ça koluma girdi. Bütün dil1ı:ünce ve üzu""ntü-a an annemı nı • Hizmetçi de, söyled:m ya, bırakıp gİt- zara hayvan değil, adam bile öldürilyor. • 
g"ı a · k 1 kla mı tıkadım ve b"r mü kedi hik&yesine atfettig"i lr;n beni r n sesıne u a n 1 miş: olduğundan eve giremedim.. Lakin sen çok yufka }Ürekli imişsin.. ._. 
deli gibi apartıman merdivenlerinden oyalamağa çalışıyor ve gülerek: - Peki ama . Üzerindeki bu hal ne? Ben, hakikaten Müjg5.nın dediği gibi 
aşağı İnmeğe ba•ladım. Simdi buna da bir yalan uydurmak yufka yür.kli idim .. Sinemada acıklı bir - Ayol.. diyordu. Unuttun mu .. Bir 

Müjgan beni böyle ve deli gibi bir liizımı:eliyordu. filim seyrederken. acıklı bir hik&ye din- azdan görücüye çıkacaksın .. Akrabaları-
halde görünce korktu. Dilimin ucuna ilk ~elen yalanı savur- lerken, yalan olduğunu bildiğim halde mıza takdim edileceksin.. Seni bByle 

- Ne var .. ne oldun Muzaffer.. dum: muhakkak ~özlerim yaşarırdı. asık suratlı görürler•~ sonra beğenmez-
Diye kolumdan tuttu. Ben kafamda - T ela~la merdivenden inerken, bir Ve yine bu yufka yüreklilikten ola- !er ... 

büyük bir ficia gibi telakki ettiğim ve kedi yavrusunun üzerine bastım ve kedi cak, bir karıncanın bile ölümünü görme· Müjg3.nın hakkı vardı .. 
kendimi bu facia İ(İnde mühim rol oy- öldü.. ğe tahammül edeınezdim. Esasen bu se- Benim derdim onun ne,e ve saadetini 

Berlin 
Toplantıları 

----&·---
Harbin istilıl>ali 
l>alıımından IJüyüfı bir 
ehemmiyeti hôizdir 

HAKKI OCAKOCLU 

- BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE -
yılında Almanyanın mukadderatına hi
kim olan Hitler, Versay haksızlıklarını 
tamir ettireceğini, Almanyanın haklan· 
nı istirdat edeceğini, komünizme karşı 
kale vazi[esini göreceğini, Almanyaya 
yaşıyabilmesi için lazım olan iktısadi 
sahalan .temin eyliyeceğini milletine ve 
cihana bildirdi. 
Filhakika milletine vaadettiklerinin pek 
çoğunu da yerine getirmeğe muvaffak 
oldu •• Versay muahedesiyle Alınanyaya 
kabul ettirilen silfilı tahdidatını tanıma
dı .• Kuvvetli bir ordu, kuvvetli hava ve 
deniz filoları vücuda getirdi. Bir millet 
için en tabü bir hak olan müdafaa vası
talannı hazırlamasına müttefikler ses çı
karmadılar. Cihan umumi efkirından 
çekinerek sustular •. Avusturyayı ilhak 
etti .. SUdetler meselesini halletti.. Al
nıanyanın milliyet bakımından haklı ol
duğu bu mevzularda İngiltere ve .Fran
sa yine müsamahakar davranınıığa mec
bur kaldılar. 

Bütün cmrivakilcrinin miisamaha ile 
karşılandığmı gören Almanya barq cep
hesinin harp edenıiyeceğine kani olarak 
müdafaa siWılanm tecavüzde lrnl!an_. 
{a, kendisine lizım olan hayat sahalan
nı ele geçirmeğe karar verdi.. Çekoslo
vak baskınını yaptı .. Bu hadise taham
mül haddini aşınnağa kAfi geldL Barış 
cephesi Almanya ya •Yeter!• ihtarını 
yapmağa mecbur kaldılar. 
Bıından sonra vukubulacak en küçük 

bir tecavüzün bir harp vesilesi addedil.,. 
ceğini sarahatle ifade eylediler. 

Halbuki Almanya genişlemek luru
nı bir türlü tatmin edemiyordu.. Mü&
temleke istiyemezdi. Çünkü denizler aşı
n mücadeleyi idare edecek kudrette d.,. 
ğildi.. 

Garp cephesinde mücadelenin çetlıa 
olacağmı biliyordu .. 

Gözünü şarka ve Avrupanın cenubu 
şarkisinc çevirdi .. 

Lakin büyük demokrasiler böyle bir 
tecavüzU de silfilıla karşıhyacaklarmı 
kat'iyyetle ifade eyleyince Bitler, Nas
yonal Sosyalizm ideolojisinden fedakar
lık yaparak Sovyet Rusya ile anlaşma
ğa mecbur kaldı.. Polonyayı şimdilik 
aralannda taksim eylemiş bıılıınuyorlar. 
Fakat dava burada bitmiş değildir. Sov-
yct Rusya, Almanyaıan düştilğü sıkışık 
vaziyetten çok güzel istifade etmesini 
bildi.. Almanyanın Baltıktan elini çek
tirdi .. Baltık devletleriyle ayn ayn an· 
laşarak bu denizlerde tanı bir lıikiıııi· 
yet temin eyledi.. 

Ankara paktı Almanyaya Avrupanm 
cenubu şarkisine doğru genişleme im
kanlarını tıkadığı gibi Sovyet kuvvetleri 
de bu istikametteki genişleme yollannı 
daha evvel ele geçirmek hususıında is
tical gösterdiler. 

Almanya mevcut hudutlan içine hap
sedilmiş oldu. Harp ile beraber başlıyan 
barış teşebbüsleri bir netice vermedi.. 
Fransa ve İngiltere bugünkü hudutlan 
tanımadığı gibi uzun bir sulh devresi 
için de füli teminat istiyor. Bitlerle sulh 
yapmağı kabul etmiyorlar. 

Bu şerait altında Almanya ne için har
bedecektir? 

Bunuu bir tek sebebi tasavvur edile
bilir. O da mevcut emrivakileri tasdik 
ettirmek için İngiltere ve Fransaya ka-
hir bir darbe indirmektir. 

Her şeyden evvel ~urasını tebarüz et
tirmek isteriz ki müttefikler kendi harp 
u.ktiklerini şimdiden Almanyaya kabul 
ettirmişlerdir .. Yani yıldınm harbi rü
yası tahakkuk eylememiştir. 

Mesele tahanımill harbine dökülmilş
tUr .. 
Tahamıniil mevzuıında İngiltere ve 

Fransanın membaları, müterakim ser
vetleri, deniz hakimiyetler! göz önüne 
getirilirse tefevvukun hangi tarafta Jaı
lacağmı kestirmek için uznn boylu dil
şüıınıcğe ihtiyaç yoktur. 

Bu tahammül harbinde abloka altqı
da bulıınan Almanya ham madde ihtiya
cı için ve Alınan halkının ekmeği için 
kendisini Sovyetlere teslime mecburdur. 
Binaenaleyh Almanya bugünkü şartlar 
altında ya kendisini Sovyetlere tesllııt 
ebneği veyahut milyonlarca insan zayi 
eylcmeği göze aldırmak suretiyle Maji
no hattına saldırarak harp taliini dene· 
meği göze aldırmak mcvkiindedir. 

İşte bu iki yoldan Almanyaıwı lıan· 
gisini tercih edeceği kararlaştırılııuuııış 
bulundnğundan harp cephelerinde sü· 
kllnet hükiim sürmektedir . 

Berlindc yapılan mühim toplantılarda 
bu iki isti.kametten birinin •eçilmesinin 
tetkik edildiği muhakkak sayılabilir. 

HAK.Ki OCAKOOLU 

Çamaltı tuzlasında 
istihsal çalışmaları 
Çamaltı tuzlasında tuz istihsaline de

vam edilmektedir. Islihsal ameliyesi bir 
mUddet daha devam edeceği için bugUn
lerde hariçle çalışılmasına imkan yok
tur. Bununla beraber dahili istihlfil<e 
ait sevkiyat peyderpey yapılmaktadır. 

Bir müddetdenberi ihracat yavaşla
mıştu·. Ancak Kanun ayında Japonyaya 
bir !ki parti tuz ihraç edilecektir. 

---'"---
BURDURUN 
Difıifi f elafıetzedeferl· 
ne yardımı ••• 
Burdur, 24 (A.A) - Dikili fe!M:etze

delerine yardun için teşekkUI eden ko-
-~~~~~ ...... ~~..._,._..._,,_~.._~_._..ı.~J..,..J,,....,ow....ı.il..ı...:ıu..,.....;,_...;:b.i,..ıı.ii.al!ii&iiııı...iı;~l..._--:;-:,_;Z~a~v~a~l~lı• .. _!;fa~k~a~t...,!!b~ir:_!:k~e~d~i J}~·a~v~r~us~u~-~b~<~p~le~d~ir~k~i~h~a~l~im~d:ek~;~~f~<~ri~~a~n~l~ığ~a~b~a~h:a~-~b~'0:7~m::am~a~lı:.::id~i~ .. ~. • ~s:,:'.on derhal faaliy~te geçmiş. ve ilk 
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e e or 
Macaristandaki Almanlar Alman

yaya gitmek istemiyorlar 
Almanya Yugoslavyadaki Almanlara teminat • 

verıyor 
ı..-ıira, 24 ( ö.R) - Bohemyanm cenubu prkiııinde, Macaristan

Uld Alman köyleriıain Aln:ıanyaya nakledileceği haberi üzerine şim
~ kadar hararetli ayonal Sosyalist olan bu köy ahalisi parti te§
kilabnı kovmuılar ve çoculclarını Alman mekteplerinde... alarak Ma
car mekteplerine vemıişlezdir. Bunlar 18 inci aardan beri yerkfmi 
buluodakları araziden 1;tkmak iste edikleri ciheöe çocuklıı.nnı iyi 
birer Macar çocuğu gibi yetiftimıek i tediklerini bildirmiş-

Manı:hester Guardiaıt gazetesinin siyasi muhabiri siyast vadyeti 
hülasa ederek diyor ki : 

- Beninde Alınan aske.ri ve mülki rüesa arasında yapılan konfe
ran Hitleri şark cephesini tarsin ettikten sonra lngiltereye ~ §id
detli bir harp yaparak Franga ile münferit bir sulh akdine t~iiı 
ebnelı: hususundaki kararında takviye eylemiştir. Bu gazete Fransayı 
lngiltereden ayırmak İçin Hitlerin sarfettiği gayretle!"in beyhude ol
duğunu kaydettikten 11<>nra diğer taraftan Almanyanın Balkanlarda 
karışıklıklar çıkarmak istiycccğini ve bu husuata da Balkanlar birli
ğini bozmak hususunda Bulgıı.ristanı kullanacağmı tahmin eylemek
tl!ılir. 

lerdir.. • 
PARiS, 24 (ö.R) - Almanya, Almanyaya ııakillerinden 

korkmamaları için Yugoslav Alma.olarına teminat verm.iıtir . 
Roma, 24 (A.A) - HavM .ajana bildiriyoc : 

Ha tayda 
___ lfl, __ _ 

Nilfus sayımı başladı... 
Antakya, 24 (A.A) - Bütün Hatay
~ nüfus tahririne baş1anıruştır - '.Ialırir 
l~eri 25 gün devam edecek ve bu su
retle biltfu> Hata..Y halkı nüfusa kqde
i:lilmiş alacaktır. Diğer taraftaıı mebus 
.....,;mine başlangıç olmak üzere önilmiiz
i:1eld peqeınbe giinil bütün Ratayda 
Odnci ınilntahip seçimi yapılacaktu-. 

Trabzonda 
Fmdılı fıoopePmtifinln 
faaliyeti... 
Trabzon, 24 (A.A) - F.mclık ıar

satış kooperatifi dün borsaya an:edaen 
ıso bin kilo kabuklu fuıdığı da 14,5 lru
ruştan kamilen satın almıştır. Koopera
tifin müstalmil lehine olmı bu ınildaha
lesi son bir kaç gUn içinde 11 kuruşa ka
'dar 11"" fnadığıo piyawia 14,i kuruş
\an alım satımını temin gibi müsbet bir 
netice venni$tlr. 

Sıvas atölyesi 
cauıhıırreisimiz ile 
1Hq11efıil ve münafıaJıit 
oelıUI arasında 
telgraflar teati edildi 
Ankara, 24 (Hususi) - Sivas vagon 

ve 1okomotif atelyelerinin açılmas.ı mil
ııasebetiyle münakalAt vekili B. Ali Çe
tiııbya ile cilmhurreisimiz ve baŞTelôl 
arasında telgrailar teati edilmistir. 
.ztt A GOXALP 
111'1.'iFALi ... 
İstanbul, 24 (Hususi) - Ziya Gökal

pın öhlmüniin on beşinci yıld?nümü 
ınilnasebetiyle yarın (Bugün) Univer
•ite lronferans salonunda bir ihtifal ya
ptla<:ak. eııer!..rinden parçalar okuna
caktır 

İS'I.' ANBULA GELEN 
Ekspres 11e Koıwansi
.YMııel ],lOlculan... 

ul, 24 (Hususi) - Ekspresle 
A vrupadan gelen yolcuların sayısı gün
den gihıe azalmaktadır. Bugünkü eks
pres!e ııehrlrniı:e yalnız tek bir yolcu 
gelmiştir. Buna mukabil Konvansiyonel 
ile gelenler oldukça kalabalıktu-. Arala
rında on dört kişilik bir Çek kafilesi de 
vardır .. Bunlar Garp cephesinde Alınaıı
lara kar~ ı harl:ıetmek üzere Suriye ta-

. rild ile Fransaya gideceklerdir .. 
Ayni trenle bir İtalyan ga•eteei ' i de 

şehrimi2'e gelmi'!tir. 

-*Vil'ANADA 
Kadınlar büyült bir 
nüma;yif_ ;yaptılar 

Milli Şef in·· n ·· 
Millet Meclisinde 1 ikinci T eşrindc 

mühim bir nutuk söyleyecek 
Ankara, 24 (Huawıj) - Büyült Miaet celisi 2 ci Tqrin Yır"fam

ba günü yapacağı toplantıda Cümhurreisimiz Milli Sef tnönü Mecli
sin açılı~ nutkunu ir.d edecektir. 

Bu nutuk, merakla beklenmektedir. Meclisin h.-r sene bu tarihte 
mutad olan ııçtlış nudrunu Milli Şef bu sene ilk defa o mk irad edıe
cektfr. 

Haydarabat Nizamı 
100 lngiliz 

milyon 
Hava nezaretine 

ingiliz liasrı verdi 
Londra, 24 (Ö.R) - Haydarabat nizamı İngiltere hava nezare tine 

1 00 milyon İngiliz lirası nakden hediye etmi§tir Bı.ı para hava mu
harebesine sarfedilecektir. 

Haydarabat nizamı aynca harbe i~imk ~ ve Haydarab"t a -
kerlerinin iaşesi için de mühim bir para tahsis etmi-ştir. 

Bursa tütüncülüğü 
inkişaf ediyor 

Bursa, 24 (A.A) - Son iki yıl iç.inde Bursa tütüncülüğünde mah
sus bir inkişaf görülmÜ§tÜr. Bunda en mühim i.mil son yıllarda inhi
aar idaresi tarafından getiı·tikrek zürraa tevzi edilen Samsun tohumu
nun muhite intibak ederek bugüne kathr ıke.ndine mahsua vasfı deği.ı
tirmemi~ olmasıdır. Bu bakımdan Bursa tütünl~ri şündi tamamen 
hususi ve mahalli bir tip ınahiyetini kazanmış ve öylece tutularak bir 
çok alıcı bulmu~tur. lstihsalata gelince 1938 ele Bur.a ve mülhakatın
da 5929 dôci tarafuııdan istihsal edilen llı:i milyon sekiz yüz yetmiıı 
dokuz: bin iki yüz on kilo tütünden .Z.163,020 lcilosll firmalar ve 
526,500 kilosu da inhisarlar idaresince müsait fiatle aatın alınmt!ttr. 
Bu sene 6140 ekici t.aralından yapılan tütün zeriya•ının 38 yılına na
:ı:aran daha fada olacağı kuvvetle tahmin edilmektedir. Alıcı 6rmalar 
şimdiden piyasada faaliyete geçmiş bulunuyorlar. 

Ankara radyosunun Türk müziği neşri. 
yatını Londra radyosu da verecek 

Ankara, 24 (A.A) - Türkiye ve Ankara rady:>ları lngi!tere rad
yo idaresinin talebi üzerine bu idarenin lngilteredeki muhtelif posta
ları tarafından alınarak Rö - transmisyan suretile lngilterenin ve do· 
layısiyle dünyanın her tarafına yayılacak olan hususi bir Türk müziği 
programı tertip edilmiştir. 25/ 10(939 Çarşamba günü saat tam 
16/ 25 te başlıyarak tam 19 da bitecek olan bu program gerek 1648 
metre 182 kilosikl uzun dalga ve gerekse 31 metre 7019465 kilosikl 
kısa dalga postalarımızla neşredilecektir. 

Tebliğler 
FRANSIZ 'l.'EBLİGİ : 
Paris, 24 (A.A) - 24/ 10.'939 tarihli 

rnbah Franıaz remli ttobliği : 
Gece laıyde değer hiç bir faaliyet ol

mamıştır. 

Roma, !4 (Ö.R) - Almaıı ve Frımsız 
tebliğleri garp C"Pl>esinde yeui hiç bir 
şey olmadığını kaydediyorlar. 

Paris, 24 (Ö.Rj - :1112 n alı han-
w: aksam tebUği ; Geçeıa ıece gibi ,.u. 
cii.a de <ı<pAellİll mulıtelif aok.talannda 
4ııslwılar ve pusıliar ol uştur.. Vıınd 
llCDlanllliA cenı.ıbtı .sul:i 1wmıada bir 
F.,ansıı: .,.ü!z,e'Zll!si Alaıanlana hücunıu
aa uir&1D1pa da mulı:.o.Dil te.amızlo. deT· 
hal~qt.ır. 

AUııfü 'J'EBLIGİ: 
Brüksel, 24 (Ö.R) - 'ğt : 

Cephede il bir Askeri harekf!"t yok
tur. 

Misafir Sovyct 
denizcileri 

Mem etlerine 
d'' . el'
İstanbul, 2( (Hususi) - Hariciye ve

kiliıni>.i RU'!}'1!dan getiren Moskova "8ıp 
gemisi ile refakat gemisi dün '!llat <m 
üçte fstanl:nıldan ayı·ılmıştır .. Harici,.e 
vekilimizi misafir et~ olmaktan biiyült 
sevinç ckıyduldarmı söy !iyen So~ Cf'"" 
misi. siivarisi ile mün.ttebatı fsı...bulda 
muhtelif ziyafetlerde bulunmuşlardır .. 
Komşu devlet bahriyesiyle Türk mes
lekdaşlarının yakmdan temasını temin 
eden bu ri! afetler Türk - Sovyet dost. 
luğunun sarsılmaz kuv\•etini teyit edea 
tezahürata vesile olmuştur . 

KAYSER E 
ZİRAAT İŞLERİ 
Kayseri. 24 (A.A)- Bu •ene Vilaye

timiz içinde halkımızın geniş mikyasta 
7.eriyatta bulunması ve toprak mahsul- ' 
!eri istihsalatmın bir kat daha arttırıl
ması için icap eden tedbirler almı:nıştır. 
Bu maksat!,. validen köy muhtarlanna 
!tadar bütün bükilm..t t-eşkilltı devamlı 
bir surette çalışacaklardır. Vilayetçe 
alınan bu karar biitiin halk tarıı'fındatı 
memnuniyetle kar ılanmıştır. 

-ft-

Bir lngiliz filosu 
Bir ticaret gemi 
kaiilesini bir lelAket• 
ten kartardı.. 
Londra, 24 (A.A) - Bir Ingiliz ınua

vin filosunun Şimal denizinde ticaret 
ı:emilerlııden mürekkep bir kafileyi 
muhtemel bir felaketten kurtardığı bil
dirilmektedir. Filo, kafilt!llin takip et
tiği yolun üzerinde Alınanlar tarafından 

Londrıt, 24 (O.R) - Viyanadan bildi
riliyor : Viyana kadınlan dün akşam 
muazzam bir nümayiş tertip etmişlerdir. 
Kadınlar omurlarındaki boş sepetlerle 
.ııeJırin büyük caddelerinden geçmeğe te
~blls e~erse de kuvvetle dağıtıl
mışlardır. Bu sepetler üzerinde : •Fiih
rerimize teşekkür ediyoruz• cümlesi 
yazılı bulunuyordu. 

konulan serseri mayinleri görerek kafi-
J APON PARASI Fransız c:ümbarrei leyi haberdar etmiştir. Bunllll üzerine 

DOLARA BAGLANJYOR cephe l!el'1si teftişi ticaret vapurları yollarını değiştirerek 
Tokyo, 24 (A.A) - - Hükümet şimdi- Paris, 2.f. (b.R) - Reisicümhur bay tehlikeyi atlatmışlardır. 

ye kadar İngiliz lira.sına bağlı olan ye- Lebriln AJsas Fransız ordusun~ ~.., 200 10 CT il tef C k fa l t 
nin yarından itibaren Amerikan doları- bin kişilik ahalisi tamamen tahli,ye edil- e, 
na bağlanmasına karar vermiştir. ıniş olan bo Straz.burg şehrini 7.l~·aret Mu alelet lideri Atlee

etmiş, Fransanın içine nakledilmiş olan yl kab l tti ,,._ .. ________________ ., Strazburg ahalisine sel~nı bildirerek U e .. 

TAYYARE SiNEMASI ocaklar.ının muhafaza altında olduğunu Londra, 24. (Ö.R) - Kral, İngiliz mu-

TELEFON : 3M6 
Yarın matineler<leıı iiilNırea saym hmirlilere muhteşem \'e muazınm bir 

program sunmakla iftihar duyar 
Şarkın ses kraliçesi, radyo bülbülü lmorak IShuti sesli .. 

ÜMMÜ GÜLSÜM'ün 
İBDA ETriCi 

ÜMiT ŞARKiSi (NEŞiDEi EMEL) 
Bu ı\izel eserde ÜMMÜ GÜLSÜM en güzel ve en ruhııevaz 

şarkılar teganni etmektedir .. 

TÜRKÇE SÖZLÜ· ARAPÇA ŞARKJLJ 
AYRICA : Biiyük fedak&rhklarla celbine ınuvaffak olduğumu% ınsmIN 

yıldızı muganniye ve rakkase matma2el 

KiKi zengin bir wız beye~ iştirakiyle her g"C<'e 

9 suvarcsinde bizzat sahnede .. 

ORYANTAL - ARABESK DANS
RAKS ve TEGANNi 

"" avdetlerinde her şeyi hareket ettik- halefet partisi reisi binbaşı Atleeyl l.aı
leri zaman bıraktıklan halde bulacakla- bul etıniş1:ir. !Cı-al harbin i!Anından beri 
nnı haber vermiştir. ikinci defa olaı-ak muhalefet reisi ile 

Zehir( İ Gaz ptema;;s;;e:;tın;;ekt;;;ed;;ir.;;;;;.;;-Mliii! 
l(ARŞİYAKA Almanların şah.it 

gösterclikleri profesör 
cevap veriyor ... 
Loıı.dra, 24 (Ö.R) - Almanl...· Lehle-

rin kendilerine karşı. zehirli gaz lı:ullan
dıklarilll ispat için bir İsviçreli profesö
rün ı;ahadetini ileıi sUnniişlerdi. Bu 
profesör bu iddiaları protesto ederek 
deıuistir ki : 

• - Bir hasta için Berline davet edil
diğim sırada, zehirli gazlarla yaralanan 
bir askerin muayenesi hususunda vaki 
teklifi 1-eddedemediın. Bu askerin ze!ıiı-
ll .:azlardan hastalandığını gördüm.. Fa
kat nerede, hangi şerait dahilinde gaz
landığım. bilmiyorum. Almanların beya
ruıtınn İngiltereye karşı propaganda ve

Melek Sineması 
KARŞIYAKA 

Yine harikalar yaratı1oc 
BUGÜNDEN İTİBABEN 

Mevsimin en mııazzalll ;ki film! 
ıörülecektlr 

J -· AŞK BAHÇELERİ 
OYNIYAN ı 

VtviAN ROMANCE 
Cezairde başla>~P Avrııpada nihayet 

bulan büyük A K faciası 

2 •• ESİR ORDUSU 
silesi olarak kullanmak istediklerini gö- Heyecanlı ve meraklı macera filmi.. 
rüyorum. Fakat bu teşebbüs kendileri- SEANSLAR : Her fiin 4.30 • G • 9 
nin zehirli gaz istimaline hazırlandıkla- Cıımartesi ı . 2.30 da ilave sean ı 
nnı gösterebilir • vardır .. 
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Cümhuriyetin 
Onaltıncı yıldönümü 
Memleketimize yeni ve bir çok 
eserler kazandıran bir gün olacak 
Ankara 24 (A.A) - Muhtelif vilayet ve kazalardan aldığımıı: tel

graflarda Cümhu.riyetin 16 ıncı yıldönümü münasebetiyle yapılacalt 
kutlama programlarını tesbit için teşekkül eden komisyonların de
vamlı bir surette çalışmakta oldukları bildirilmektedir. Yine bu tel
graflarda bildirildiğine göre bu güzel vesile ile Gümüşhanede 26 eğit
menli köy okulu ile Kala nahiyesinde tam te~ilatlı ilk okulun ve alt
JTUŞ bin lixaya mal olan Halkevinin açılış törenleri yapılacaktır. Cii
müşhanenin T erol kazasında da beş Slnıflı bir ilk okul ile bu kazanın 
yedi köyünde inşalarına başlanacak ilk okuilanıı temelleri ablacaktır. 
Giresunda, Kayseride iıışaaJ:ı ikmal edilmiş olan lımet lnöııü kız ens
titüsünde tedrisata ba§lanılacak ve in§a8.tı 90 bin liraya mal olacak 
hülcümet konağının teıuel atma merasiıni yapılacaktır. 

Afaroz edilen hükümet 
Y ork başpeskoposunun beyanatı 
Londra 24 (A.A) - Scarborough'da Milletler cemiyetine miiz:a

heret birli.~inin bir o.,t&ntısında "söz ııöyliyen Y o?tt bat .,,..,..,oposu de
miştir ki: 

Harp bittikten sonra yeni bir harp sebebi teşkil edebilecek mesele
leri tetkik ve hal için A1manya da dahil o1mak üzere bütün Avrupa 
devletlerini İçİnde tophyan bir kongre altdolunmalıdır. B~iin sözünü 
tutmıyan aforoz edilmi~ bir hükümcde müzakerelere girişmek iste
miyoruz. Fakat Nazi hükümcti ile Alman milleti arasında bir fark 
gözetiyoruz. lngiliz: hülı:ümeti sözüne mmad edilir garımti!i bit hliltü
met ile görü~bilecelt imkBnlan bulur bvlmıa: Alman mileti "le tama
miyle maltUI bir sulh yapmak arzusundadır. O z:aman bnU'ft rejimini 
kabul eden bir devletler sistemi halinde vrupayı ~athnıhrme& 
için bazı ümitler bulunabilet:ektir. 

Alman14r Polonya ı esirlere karşı 
çok fena muamele yapıyorlar 
Bükreş 24 (ö.R) - Polonyadan gelen mültecibrin ani ttıkları.na 

göre Alman işgali altındaki yerlerde esir Polonya neferleri ve zahit>
leri cehennemi bir hayata mahkum edilmişlerdir. Bir kili.eye hapse
dilen ı:abit Ye nefer 1 100 Polonyalı arasında gıdasıdik TC .sair hasta
lıklar yüzünden bir çok vefiyat olmuştur. Tecrid kamplarında ölen
lerin nisbeti bakımsızlığın ne kadar korkunç bir şekilde o1duğunu göe
termektedir. Mülteciler Alınanlaı:U Rwlar arPUl!la münasebetlerin 
günden güne ağırlaşmakta olduğunu •Öyliyorlar. 

Fransız parlamentosu 
15 ikinci Teşrinde toplanarak derhal 

Ankara paktını tasdik edecek 
Paris 24 (ö.R) - 'Parlamento ikinci teşrinin on be,indea aomıı 

tqplanacaktır. Hükümete bahşedilen geniş salahiyetler 30 lkincitıet
rinde hitam bulacağından Ba~kil bu salahiyetleriıı recdidini iııtiye
cek ve vaziyetin ica,plaımı ortaya lı:.oyacaktır . franıız parlamentosu 
Türkiye ile yapılan karşılıklı yardım paktını derhal tasdik edecektir. 

Mussolini, Garp devletleri aleyhint! Sov
yetlerle işbirliği yapmak istemiyormuf 
Londra - Telgraf gazetes;nin Berlin muhabiri l:Nldiriyor: 
Mussolini garp devletleri aleyhinde olarak Sovyetlerle bir işbirliği

ne muhalefet etmelttedir. ltalya ispanyada Bolte..,iz:mte miicaıdele 
için o kadar çok fedakarlıklara katlanmıftır ki şimdi Akdeniz kapıla
rının Sovyetlere açılmasını i~tiyemez. Roma Sovyetkde bir ademi 
tecavüz p tı yapılmasına muhalefet etmemekle berabec faal bir tct
riki mesaiye Jiddetle muhaliftir. Bilhassa Rusyanın Baltıkta ihtiyar 
ettiği hareket tarzından Almanyarun Sovyet Rusyaya çok geniş ta
vizatta bulunduğu istihraç edilmektedir. 

lngiltere ve Fransa 
Peşin para ile Amerikadan külli-

yetli harp malzemesi alacaklar 
Vaşington, 24 (ö.R) - Fransız büyük elçisi beyanatında Fran

sanın Amerikadan pefİn paıa ile büyük mikdarda harp malzemesi, 
beygir ve büyük baş hayvan aabn alacağını soylemi tir. Silah ambar
gosu kalltar kalkmaz bu Iİparişler Fransız vapurlariyk F ransaya nak
lolunacaltbr. Fransa ve lngilterenin Amerikadan satın aldıkları sekiz 
motörlü harp tayyareleri de Fransa.ya nakledilmek için ambargonun 
kalkmasını beklemektedirler. AmerikaLların uçan kaleler adını ver
dikleri bu heybetli harp vasıtaları müttefiklerin önümüzdeki baharda 
Almanlara kar§J bir hava hakimiyeti tesis etmelerini tacil edecektir. 

Londra, 24 (ö.R) - Dcyli Mirora göre İngiltere ve Fra_nsan~n 
Amerika tayyare fabrikalarına ~ipari~ ettikleri 5 500 tayyarenın mü
hinı bir kısmı ha.r:ırdır. Ambargo kalkınca sekiz mot<Klü tayyareler
den yüzlercesi f" ranııa ve lngiltereye sev kol anacaklardır. 
119=-ım!Jlmm:ıırm ... lll'lllmmı~.-ıl'!:Dlıaaı5••-.;._.-., 

Son pi anlık faide ,.__ Henüz ginniyenler acele edin .. 
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GöbelsJin nutkuna 
verilen cevaplar 

Vaşington, 24 (A.A) - Röyter ajansı bildiriyor : 
Dr. Göbelsin B. Çurçili Atenyayı batırmakla ithamı Vaşington 

resmi mahfillerinde gülünç telakki olunmakta ve bu mahfiller bu 
ithamı nazarı dikkate bile almamaktadır. 

Baltimore, 24 (A.A) - Sun gazetesi Dr. Göbelsin ithamlarını 
ayan azasından Reynoldun Atenyayı Sovyetlerin batırdığı hakkında· 
ki ithamı ile yaklaştırmakta ve §Öyle yazmaktadır : 
Göbels - Reynolds hiç bir mantığın kabul etmiyeceği masallar uy
ılurmaktadır. Ayan meclisinde bitaraflık kanununun müzakeresinin 
bu gibi masallarla uğraşılacak derecede manen aşağı bir seviyeye 
düşmüş olması cidden şayanı teessürdür. Hükümet mahfilleri de 
bundan teessür duymaktadır. 

Ayan azasından Borahın, lngilizler Amerika Birle§ik devletlerini 
müttefikler yanında harbe sokmağa çalışıyor tarzındaki beyanatını 
mevzuubahis eden bir hükümet azası bize şu sözleri söyledi : 

- Amerikan hükümetinin dizginlerinin İngiliz büyük elçisi tara
fından idare edildiği hakkındaki eski masalları dinlerken ayan mecli
si isyan hisleri duymuştur. Bu gibi şeylerin söylendiğini duyanlar 
şundan emin olmalı ki muhalefet artık mühimmatını tüketmiştir. Ve 
bitaraflık kanunu hakkında karar vermek zamanı pek yakındır. 

Roma, 24 (ö.R) - İtalyan gazeteleri Alman propaganda nazırı 
Dr. Göbelsin nutku etrafındaki dedikoduya fazla yer vermektedir .. 
Gayda yazdığı bir makalede İngiliz amirallık baş Lordu Vinston Çur
çilin ister istemez Göbelsin iddialarına cevap vermeğe mecbur kala
cağını yazmaktadır. 

Londradan bildirildiğine göre lngiliz hükümeti Atenya faciası et
rafında yapılan tahkikatı ve şahitlerin ifadelerini ihtiva eden bir be· 
yaz kitap neşrine karar vermiştir. Bu dökümanter eser Dr. Göbelsin 
kaba iddialarına en kafi cevabı te§kil edecektir. 

Almanlar tarafından batırılan bir 
Fransız gemisi kaptanının beyanatı 

Boston, 24 (A.A) - Atlantik denizinde bir Alman tahtelbahiri 
tarafından batırılan Emile • Miguet isminde Fransız gemisinin kaptanı 
gazetecilere fU beyanatta bulunmuştur: 

On gün kadar evvel tahtelbahir hiç bir ihtarda bulunmadan üzeri
mize ateş açtı. ilk obüs atıldığı zaman hava kararmıştı. Bunu mütea
kip vapurumuza bir kaç obüs daha atıldı. Bunlardan biri mürettebatın 
bulunduğu kısma İsabet ederek bir çoğunun vücudunu ikiye ayırdı. 
T ahtelbahirle temasa geçtim. Sağ kalan mürettebatın denize indiril
mesine müsaade etti. Bombardımandan sandallarımı7 denizde yüzemi
yecek hale gelmişti. Yalnız bir tanesine bir şey olmamıştı. Bu sandalı 
denize indirerek hepimiz sardalyeler gibi sıkışmak suretile içine yer
leştik. 31 ıaat kadar suyun üstünde kaldıktan sonr•. Blackhawk is
mindeki Amerikan vapuru tarafından kurtarıldık. Sağ kalan 39 kişi 
Emile - Migueti terkettikten sonra tahtelbahir bir torp!lle vapuru ba-
tırmıştı. 

Vilnoda • 
ıs yan çıktı 

Aç kalan halk erzak depo
ettiler larını 

., 
yagma 

Roma, 24 (A.A) - Rigadan buraya gelen malumata göre Vilnoda 
vahim karışıklıklar çıkmıştır. Aç halle mağazaları ve gıda depolarını 
yağma etmiştir. Asayiş ancak Milislerin halkla çarpışmasından sonra 
iade olunabilmiştir. Bir ölü vardır. Eski Polonya hükümeti binaların• 
daki eşya parçalanmış ve meydanlarda yakılmıştır. Tifüs salgınından 
Yilnoda 16 kişi ölmüştür. 

lngiliz milli ordusu 
1914 harbine 

çabuk 
nisbetlc şimdi daha 
artmaktadır 

Paris, 24 (ö.R) - lngiliz milli ordusunun mevcudu 1914 - 1918 
harbine nisbetle bu harpte daha çabuk artmaktadır. Geçen harpte 
mecburi askerlik, o da kısmen olmak şartiyle, ancak 1916 martta te
sis edilmiş ve gerçekten milli mahiyette olan bir lngiliz ordusu ilk 
defa olarak 1916 temmuzunda, yani harbin ilanından iki sene sonra 
Som harbinde kendini göstermişti. Bugün ise, vatandaşların askerlik 
mecburiyeti muhasamattan Üç ay evvel tesis edilmiş ve silah altına 
çağırılan genç sınıflar gittikçe çoğalm~ştır .. ilk dav_e~ h~ziran~a, ikinci
si birinci tesrinde yapılmıştır. Asken talım teşkılatı ılerledıkçe da· 
vetler arası..;"daki fasılalar da kısalacaktır. Kral yeni silaha çağırılan 
askerleri görmeğe giderek alakasını . göst:rmiştir. Silah al:ı~a ~ağırı
lan her yeni sınıf 250 bin asker temın edıyor. 1940 senesının ılk ay· 
larında, yeni silaha çağırılanlard"'"'.. mürekkep m~Ili o~.du .?ir milyo~ 
neferi geçecektir. Bu mevcuda, mukemmelen talım gormuş olan nı
zami ordu ile T eritoriyal ordusunu ilave etmek lazımdır. 

Rumen - Bulgar hudu-
dunda bir hadise oldu 

Paris, 24 (Ö.R) - Bükreşten gelen bir haberde Rum~n - .Bulg~r 
hududunda bir hadise kaydediliy"or. Askeri silahlarla musell~ . hır 
Bulgar komiteci çetesi, Dobriçede Sansarlar köyü civarında .hı; ıa~
darma koluna taarruz etmiş ve müsademeyi müteakip çekilmıştır. Bır 
onbaşı ile bir jandarma ağır yaralanmışlardır. Mahalli mülki ve as· 
keri makamlar mesuliyetleri tayin için tahkikat açmışlardır. 

YENIAftR ıs Dkteşrın c;:al'$amba 1939 

Hollanda Ribbentrobun nutku [ e o R s A 1 
Belçika Sulh tekliflerini yapmak müttefik- 3557 Üzüm taro;,ını 

822 Albayrak 
---~ 1 d.. • 475 Y. İ. Talat 

Bir askeri ittiiak ere UŞCfmlŞ • • • 449 Jiro ve şü. 
351 K. Taner 

mı yapıyorlar? . - BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE - riyor ve bunların belki hiç bir netice 442 M. H. Nazlı 
Londra -;- Hollanda ve -~lçikanın vermiyeceğini yazıyor. Filhrerin bir ka- 367 P. Mikalef 

askeri bir ıttifak "!<detmek uz~re . bu- den Van Zelandın bir taraftan müt- 1"8r vermezden evvel Stalinin fikrini öğ- 835 A. R. Üzümcü 
lunduğu hakkındaki haberler füerınde tefiklerin, diğer taraftan Alınanla- renmek lstiyeceği tahmin edilmektedir.. 230 S. Erkin 
Hollanda resı:n! . mahfellerde tefsırlerde rın kabul edebilecekleri sulh şartlarına KARADAN ABLOKA TEŞEBBOSO 161 İnhisar idaresi 
bulunmaktan içtinap ediyorlar. vakıf bulunduğu söyleniyor Parl 24 (ÖR) R • K 158 Akseki bankası 

__ , .-- . . · s · - oyter aıansı 0 • 152 M. Zincirci 
• • • • • D. N. B. aıansı Amerikaya hareket et• penhaırdan iatihbar ediyor : Bütün la- Ü 

Polonya cümhurreısmm miş olan eski Belçika başvekili B. Van kandinavya devletleri Jngilterenin kara- 168 N. zümcü 
haleii kim Olacak?.. Zelandın Alınan hükümetince Amerika• dan ablokası huıusunda Almanların te-

1~! ~-e~d:~lanyalı 
Faris - Polonya cümhurreisi kanu- da bir sulh teşeb~~sünün hangi ş_:ırtlarla tebbüsü derin bir alaka ile takip ediyor· 83 Süleyman 

nuesasistnin 24 üncü maddesi mucibin· kabul edilebilecegıne vakıf oldugu hak· Jar. Tahmin edildiğine göre Hitler Bal- 98 H. V eral 
ce ordu generallerinden Kalimierz Sosn- k~ndaki haberleri tekzip ederek diyor tık denizinin medhalini tamamiyle ka- 100 M. Beşikçi 
kovskiyi kendisine halef olarak ilan et- ki ' .. . patmağa ve bütün bitaraf vapurları Ki- 133 j. Kohen 
miştir Sulhun akdinden evvel bu mev- •Bay Van Zeland muttefiklerln sulh yel kanalinden geçmeğe mecbur ebne· 48 Sami Saraç 
ki ınhlıaı edecek olursa general Sosn- ş~tlarını hakikaten biliyor mu, bilme- ie çalıfacaktır. Bu vapurlann, kanaldan 61 t Ahmet Tabak 
kovski cümhuriyet riyasetini deruhte yız. Fakat R~nın, sulh şartlan ana: b?t• ıreçmezden evvel, bir kontrol limanına <10 Mazhar İzmir 
edecektir. lar .o_larak ~cnn nutkunda dahildir .. ııiramalan mecburi olacaktır. Bununla 66 S. Paterson --+-- İngıliz başvekili bunlan reddetmekle beraber Sovyetlerle müessir itbirliği ya. 
Bir Alman korsan hdarp ist~diğrtıarini bgöksıtermiştir. Almanya· pılmadıkça ablokayı tatbik etmek hn· ~ ~-e~~d~ebı o. 

an yem şa e enemez .. • l<anaızdır. Zira bkandinavya devletleri 2 
gemisi batırıldı.. BEKLİN KARARLARI ihracatını Baltıktan geçirecek yerde be- 1 Nuri Beşikçi 
Londra, 24 (A.A) - Schlabeland is- BEKLENİYOR.. yu denb sahilindeki Murmuk Rua ]i. 

1~ ~· ~~ Saraç 
mindeki Alman kıorsan gemisinin At- Roma, 24 (Ö.R) - Alnıanyanın yeni manından geçirebilirler. Sovyet hükU- 10080 t Yekfuı 
!antikte batırıldığı tekzip edilmişse de sulh teklifleri yapmıyacağı hakkında D. met! ,imdiden Eatonyaya beyu deniz 228985 t Dünkü yekfuı 
Londraya bu haberi teyid eden malO.- N. B. ajansının tebliğini nakleden İngi- yoliyle ihracat yapmak nıhsabnı vel'- 239066 U umJ kftn 
mat gelmemiştir. Jutland açığında bir liz gazeteleri buna pek inanmıyorlar.. mittir. No. m ye 7 
deniz muharebesi vuku bulduğuna dair D ıı ı f İn ·n ükü tini sulh k 
verilen haber de henüz teyid edilme- • ey Te gra " gı ·z h. "me Almanların Danimarka vapur um- No. 8 
miştir. ınaksatlannı şimdilik ı:enişletmcmeğe panyalannı vapurlannı Kiye! kanalından No. 9 --*-- davet ediyor. Zira şimdi yapılacak vait· a-ec;imıefe davet ettikleri iddia ediliyor. No. lO 

lerden ileride pişman olmak mUmkün- Danimarka blikümetinc resmen böyle No. 11 

7 
5 75 
8 50 

10 25 
8 
7 50 
7 
9 50 
8 
6 75 

13 
8 75 
8 50 
8 
9 
8 50 
9 25 
8 50 

10 50 
7 
9 
8 
9 50 
9 75 
6 25 
8 50 

10 25 
7 

12 50 
13 
11 25 
11 fiO 
14 50 
11 75 
14 
11 50 
14 
7 

14 73 
11 
11 50 
11 50 
11 50 
10 
11 50 
11 
13 
9 50 
ll 

8 25 
11 75 
10 
G 25 

11 50 
10 25 

7 

8 
8 75 
9 75 

ll 50 
14 50 

1 •it dür .. Almanların Fransız cephesinde ve bir müracaat yapılmamıttır. Fakat va· İNCİR 
ngı ere denizlerde girişecekleri büyük taarruz pur kumpanyalarına bu yolda bir teblii 440 M. j. Taranto 4 75 4 75 

hakkında Berlinde ahnacak kararlar yapıll1llf olması mümkündür. Bu kum- 422 M. H. Nazlı il 50 9 
Al nl k bekleniyor.. panyıılardan birisi bir müddettenberi 191 T. Satış kooperatifi 8 8 ma ara vermeme oTaymis• Hitlerln askeri müşavirleri· vapurlanru, kendi arzusiyle Kiye! kana- 95 H. Levi 6 50 6 50 
şartiyle Ruslara le görüşmeleri hakkında şüphesini bildi- lından ~ektedir. 44 Şerif Remzi 9 11 50 
mal satacak... 38 B. ı. Franko s 50 s 50 

ile~:!~· :ü~.i~leı;;;inın~:UR"i'{~ Litvanya ordusu Amerika ayanı i: ~~~:: l~ ~~ ~ 50 

müzakere halindedir. Fakat İngiltereden Vllnoyu tedl'lcen - BAŞTARAFI l iNCİ SAHİFEDE - 1265 Y~ko..ı;ı 
Rusyaya ihraç edilecek malların bu yol- IJgal edecefı Brlllr.sel 24 (ö.R) - Royter ajanaı· g:~~ ~ye~ 
la Alınanyaya geçmesi ihtimalinden en- Brüks 1 24 (ÖR) :: R"·yte l nın bildirdiğine göre ambargoyu ilga m ye AHİRE 
dişe ettiğini Rw hükümetine açıkça bil- bildir" e' Lit . d 

0 vd'n a ansı eden yeni Amerika bitaraflık kanunu 
251 

bal ! 
dirmiştir. Rusyanın kendi ihtiyacına ait :ti ini ı~i :"anar ~s~ı- ..... ~ ~~- Cuma günü ayan meclioince kabul edil-

12 
kil yap P"::I. 

maddeleri ihraç hususunda İngiltere 8 
. cen ışg e ~· - mi• olacaktrr. 0 am . 

müşküHit çıkarnuyacaktır. Esasen İngi- no şehrine yarın vasıl olacaklar ·• Bu- Parl.s, 24 (ö.R) - Ayan Meclisi bita- 10 ton Pamuk çekirdeği 

38 50 

2 
\;.z hükümeti için bitıırafların normal ih- nunla beraber ~usya ve Litvanya ara- raflık kanunu müzakerelerini kısalta- p B 
ti d 1 .. ta . tm k .. d sında askeri müzakerelerde bazı &or- cak bir takrir kabul etmiştir Buna na- ara OrSaSI 
ğJd! erece erını yın e e guç e- luklar çıkınış!ır. zaran Ayandan her biri kan~un heyeti 

· ~ Faris, 24 (Ö.R) - Romadan blld!ril- umumiyesi hakkında ancak 45 dakika cCMuuRlYET MERKEZ BANKASI 
- -- diğine göre Vilnoda valrlm karışıkiıklar ve her tadil teklifi hakkında da keza 45 KLEARING KURLARI 

Sabık Kayser olmm;tur. Sabotaj hareketleri yapıhıuş- dakikadan fazla söz söylcmiyecektir. 
tır .. Aç kalan halk yağmakirliklerde bu-

Askeri harekatı harita !unmuş ve müsademeler olmuştur. Tifo Paris binaları 
Sterli~en ı:a,..UI bir Ttirk liru1111.B 

mukabilidir .• 
salgınından 12 kişi ölmüştür. Lehlere ve h 1 

başında takip ediyor rahiplere karşı tazyikler yapılmaktadır.. üzerindeki leV a ar Sterlin 
Alış Sab§ 

Amsterdam _ Telgraf gazetesine gÖ· --'-t. __ Faris büsbütün değişti. Tiyatroların, Dol 
521. 524. 

r~, eski Alınan imparatoru ikinci Vil- AJ "dd • 1 sinemaların, eğlence yerlerinin çoğu ka· B !ar 
76.71 77.16 

helm asker? harekatı harita üzerinde ta- man J Ja arına p_alı, caddeleri dolduran lngiliz ve Ame- ~ ga fr 
4.53 4.56 

kip etmektedir. Sabık Kayser haritada rikan seyyalılardan eser yok. Hepsi hl- ansız angı 33.58 33.78 

muhtelif kıtaların mevkilerin! küçük ., rer birer memleketlerine çekildiler. Peze.tas 
bayraklarla işaretlemiştir. Hafidi prens r 3 g ID C ll Tramvaylar, otomobiller hep kadın şo- ~rın ir 

k förler ve kondoktörler Ulrafuıdan idare •- eç angı 
Os arın harp cephesinde ölümünden htgilterenin şimal olunuyor. Lokantalarda, kahvehaneler- .ı.weç kronu 
çok müteessir olmuştur. Eski imparato- de, dükkAnlarda hizmet edenlerin he- Norveç kronu 

7.6577 7.6993 
1.431 L440 
3.3931 3.4127 
3.1870 3.2054 

r~ 22 h~di Alınan ordusunda hizmet memlekederine men hepsi kadın. Çekoslovak kronu 
3.339 3.359 

gormektedir. ihracatı artıyor.. Dükk~ binaların üzerinde bir Dinar 
23.09 23.20 

. . ---tI-- Londra, 24 (Ö.R) - Alınanlar şimal çok levhalar var. Leva 
35.22 35.40 
64.86 65.22 

Ingıltere ve Almanyada denizinde Mki.mlyetten bahsederlerken Bonapart caddesinde ıı numaralı evin Ley 82. 83. 
ne kadar esir İngilterenin İskandinavya memleketleri- üzerinde: .Mareşal Llyotey, 1911-1934 de R:'yşmaık 1.97 1.98 

, ne kömür ihracatı iki misli artmıştır.. burada oturdu• . Lıret . 
tayyareci Var•.. Buna mukabil şimal denizinde ve Atlas Monmarterde cHil8.l kahvesinin kapı- Drahmi 

15.20 15.29 

Londra, 24 (Ö.R) - Lordlar Kama- okyanusunda İngiliz balrrt hAklmiyeti sının üstündeki levha<la §U yazılı: cJan Zloti 
rasında Lord Niyüton tarafından soru- dolayısiyle Ahnanyanın ihracat ve ltha- jores 31 Temmuz 1914 de burada katlo- Pengü 
lan bir suale cevaben hariciye müsteşa- JAtın yarısından fazlası denizi geçemez lundu.• 

103.97 104.50 
4.2159 4.2373 
3.6807 3.6984 

ANKARA BORSASI 
rı İngilterede 110 Alınan tayyareci ve olmuştur, Halbuki Hitlerln kendisi de Envalld ca~deslnde Vlktor ~y 
gemicisinin buna mukabil Almanyada itiraf etmişti ki Almanya için mal Uıraç mektebin üzerınde: .Mareşal Galini, 2 Londra • Sterlin 1 
ancak dokuz İngiliz tayyarecisinin esir etmemek, ölmek demektir. Eylfil 1914 ten 30 llkteşrin 1915 e kadar Ne".York - Dolar 100 
bulunduğunu söylemiş, Alınan esirleri- --~-- karargAhı burada. idi.• . P'?'ıs - Fransız frangı 100 
nin rahat yaşamaları için tedbirler alın- Alman muhaclrlel'I.. Jül Heri ca~dı;:ı~de 5 numaralı hına- MilAno - Lire~ 100 
dığını ve beynelmilel b" · tin · _ daı cltalyan gönüllüleri, Fransayı, hak- Cenevre - İsvıçre Fr. 100 
1 . h t şart! ır l~mı~e e';J Londra, 24 (Ö.R) - Roma radyosu- kı ve hürriyeti müdafaa için 27 Ağus- Amsterdam _ Florin 100 
~.:ıın daY..a u il.arını .1

18 
• . e meş na göre Baltık memleketlerinden Al- t05 1914 te burada toplandılar ve cep- Berlin. Rayşmark 100 

un ugun ~/' emıştir. manyaya nakledilecek yüz bin kadar heye hareket ettiler.> Brüksel - Belga 100 
· - Almanın orada bırakacakları emval 100 Rivoli caddesinin 12 numarasında: A tina _ Drahmi 100 

nJtfefn Kampfu milyon İngiliz lirası kıymetindedir.. Bu c12 Nisan 1918 bombardımanı esnasında Sofya _ Leva 100 
Pragda toplanttıl'ıldı mail'."'" tasfiyesini Alınan hükümeti buraya düşen bir Alınan tayyare torpili Prag _ Çekoslovak kr. 100 
Faris, 24 (Ö.R) _ Pragda Almanlar keyfi rstediği gibi yapacaktır. 27 kişi öldürdü, 75 kişiyi yaraladı.• Madrid ·- Peçeta 100 

kütüphanelerden Hitlerin Mein Kampf • • • --. ,c-- U1 Varşova - Zloti 100 
eserini toplamıs ve müsadere etmişler- Gorıngin mutemet Tayyare bombaları.. Budapeşte - Pengü 100 
dir. Eser Bolscvik aleyhtarı olduğu ci- adamı Nevyorkta ~ayyareler_in attığı ?ombaların en bil- Bükreş - Ley 100 
betle şimdi Sovyet dostluğu ile kabili N k R k İtal yüğü 1800 kilo ağırlıgmdadır. Bunların Belgrad _ Dinar 100 

lif dd dilini. evyor - Buraya gelen e s - \oerisinde 1000 kilo mevaddı m"..+•ile y k h y 100 
te a e yor. yan transatlantı• · · 1 ul ı arasında • ... - 0 0 ama · en 

.. . . g~~ yo c .~ , . vardır. Düştükleri yerin 50 metre mu- Stokbolm _ İsveç Kr. 100 

Kapanış F. 
5.51 

129.60 
2.9525 
6.615 

29.18 
68.125 

21.845 
0.965 
1.58875 

13.10675 

23.29 
0.9475 
2.48 

30.415 
31.0125 Gorıngın en çok ıtimat ettıgı hır şahsi- hl tindeki bütün binaları yıkar. M k R bl 100 

Ankara Radyosu j:;_:ıta~şanoviç Pol Köerner de bu- ..,.. ~~~ ~.;ında rakkam bulunmı-
. -~-- Denizaltı yan dövizler için fiat tescil edilmemiştir. 

~ G A N D t ESHAM VE TAHVİLAT 
DALGA UZUNLUCU ffaPIJinin teSİl'Sizli(JI.. Cümhuriyet Merkez bankası Lira ıoa 

Uzlafmafı istl"O"- -ıııızzz=ı~-aı:zıaxzııı::m::ı11Z1~ BUGVN " Harp gemilerinin ticaret gemilerine "°' , 
Londra, 24 (Ö.R) - Gandi Röytere refakati demek olan Konvoy sisteminin AsalJf-ue Mütahassısı :o. --+-- beyanatında Hindistan kral vekilinin be- ihdasından 10 Teşrinievvele kadar 1275 " 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww yanatını mevzuubahis ederek bir uzlaş- Ingiliz ve müttefik gemisi limanlarına D Q K T Q R 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. m:ı=ı çok muhtemel olduğunu söyle- salimen götürülmüşlerdir. Refakatte gi-
r. A. Q. 19.74 ın.1s195 Kaı.120 ww. mıştir. den hiç bir gemi düşman denizaltıları Cahit Tuner 

12,30 Program, ve Memleket saat aya- --\'--- tarafından batırılmamıştır. 
rı, 12,35 ajans ve meteoroloji haberleri, Yugoslav-yada seçim.. Bu hafta üç denizaltı gemisinin daha Her gün saat 3 ten soma Şamh 
1~,50 Türk müziği (Pi), 13,30,14,00 mü- Brüksel, 24 (Ö.R) - Belgraddan bil- batırılması büyük Britanyaya gel- sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da 
zik (küçük orkestra_ Şef: Necip Aşkın,) dirildiğine göre Yugoslavyada Ayan in- mekte olan gemilerin emniyeti için Ami· hasta kabul ve tedavi eder. Elektrik 
l - • Strauss: Mavi Tuna valsı, 2 _ tihabatı 12 ikinci teşrinde yapılacaktır.. rallıkça alınan tertibatın muvaffakıye- tedavileri tatbik eder .. 
Brusselmans: Felemenk raksı, 3 _ J. Yalnız hükümet partilerinin bu intiha- tine bir delildir. Almanya bugün öyle TELEFON : 3559 
Brahms: Macar dansı, No. 8, 4 _ Grieg bata iştirak edeceği zannediliyor. büyük mali güçlükler içindedir ki tica- ~;:::::::::::::~ 
Pergunt suiti, 18,00 Program, 18,05 -~-- ret gemileri liman rüsumunu ödemedik-
m~.ınleket saat ayarı, ajans ve meteoro- Bulgapfstanm Si"aSetl !erinden dolayı yakında bi~ limanla· 
loıı haberleri, 18,25 Türk müziği, lngil- ,, rını terketmek mecburıyetınde kalacak- M e kt k. ı 
tere radyo idaresinin talebi üzerine in- değfşmfyecefı- !ardır. Alınan gemisi Mimi Horn liman e p Jt 3 p af) 
gilter;ye _i_thaf edilmiş olan bu program, Londra, 24 (Ö.R) - Bulgarlstanın sı- rüsumatını tediye etmediğinden dolayı 1939 • 1940 tedris senesi için ma· 
mezkur ro - transmisyon suretile naklen kı bitaraflık siyasetine devam edeceği Curaeeoda tevkif edilmiştir. arif vekaletince basbnlan bililınum ·~ 
neşredilecektir, 19,00 Türk müziği ka- ve harici siyasetini değiştirmiyeceği diin --,lf--- ilk orta liselerin ders kitapları... ' 

SOVYET. ESTONYA 1 ffollandanın Almanya· rı şık program, 19,25 konuşma (orm:ınıa- akşam yeni te_şe~ül .. ~en Bulgar kabi- B t la hı.taraf ' E' G E 
PAKTI ği rımızı tanıyalım ve koruyalım) 19 40 nesı namına bildırilmıştir. a ı rı n 

~· . ya Vel'e".~ cevap.. Türk müziği (fasıl heyeti), 20,20 'te~il, -=·---
Roma, 24 (0.R) - . ~o".Yet ~usya. ıle Brüksel, 24 (O.R) - Belga Ajansının 20,50 konuşma (_haftalık posta kutusu), G h . d vapurlar 

Estonya arasında 5 bU"lncı teşrınde ım~a Lahiden istihbarına göre Hollanda ge- 21.10 müzik .\Rıyaseticümhur bandosu 3 f P Cep CSJ n C 
edilen karşılıklı yardım paktı tatbık milerinin müttefik harp gemilerinin hi- Şef: Ihsan Kunçer), 1 - R. Chapi A Alınan malumata göre şimdiye 1rn-
mevkiine girmiş ve Rus kıtaları Eston- ınayesinde seyrisefcr eden kafilelere ka- Bunch of Roses (Marche Espagnole), - :ıı:au:ıııvs f:>NJ 1 MVSV.L!>\19 - dar Alman mayinlerinin tehlikesinden 
yada kendilerine tahsis edilen üslere tılmamalan hakkındaki Alman teşebbü- 2 - P. A. Steck: Flirtation (valse -In- dirildiğine ıröre bir lngiliz harp ıremlai dolayı Goteborgda tutulmakta olan do-
varmışlardır. süne Hollandarun cevabı hafta sonuna termezzo), 3 - G. Charpentier: Ballet tarafından dU.ürülen bir Alman tayyare- !ruz Isveç gemisine ll!veten 23 bitaraf 
Finlandiya ve Norveç doğru verilecektir. du pla.isir, 4 - J. Ed. B_arat: Kornet için alnin iki kitilik mürettebatı ~ gem.isi ticaret gemisi batırılm~t.ır. Almanya 
üzerinden uçan YVGO LA VY A ır ALYA fantezı, 5 - P. Tschaıkowsky: Grosse tarafından sark! Jngiltere sahiline çıka- yakında bitaraf gemilerını batırmanın 

• • • • Fantaisie Eugen Onegin, 22,00 memleket rılınıştır. Şimal den.izinde düten diğer akıllıca bir hareket olup olmadığını te-
meçhul tay31arefer TicaPet flOl'ÜŞmelerf saat ayarı, ajans haberleri, ziraat, esham bir Alman tayyaresinin iki pilotu bir reddUde düşecektir. Çünkü batırılan 
Brüksel, 24 (Ö.R) - Röyter Ajansı Bclgrad, 24 (Ö.R) - İtalya - Yugos- tahvilat, kambiyo - nukut>tıorsası (Iiat), Danimarka vapuru tarafından Danimar- gemilerin ekserisi Iskandlnav memle

meçhul bir hava filo till5.sının Finfondiya lavya arasında ticari mübadelelere ait 22,20 serbest saat, 22,30 müzik (cazbant kaya nakledilrru.tir. Biriai yaralı oldu- ketlerine aittir. Ve bunlar Alınanyanın 
Norveç hududunda Brang ·r ü 0 erinde göriismeler neticelenmek üzeredir .. Son Pi.), 23,25,23,30 yarınki program ve ka- iundan hastaneye kaldın111l1' diğeri tec- deniz ticareti yapabileceği yegfın mem-
ı;ctu1'unu !ıaber veriyor. müzakgre bugün vukubulacaktır. panış. rid kampına ırönderilmittir. leketlerdir. 

• - - 1 - . - - •·· _J • • _. • _L:,,..J....o........ . '··- • • - . 

Ktr AP EVİNDE ~ 
Toptan ve perakende satılmaktadır .. ~ 
Mekteplere ait bütün kırtasiye le-, 
vazınıatını da •EGE KİTAP EVİN-:~ 
de• bulabilirsiniz.. :~ 
Ayni kütüphanede çeşitli kartpos- ·~ 

tallar, resimler, zarif bayram tebrik:, 
kartları satılmaktadır. Atatürkiin :~ 
meşhur tarihl nutkunu ihtiva eden• 
kıymettar eser de (50) kuruşa sa-. 
tılmaktadır.. • 
HİSAR ÖNÜNDE EGE KİTAP EVİ; . 



YENIASIR 
lZMIR BELEDlYEStNDEN: Emlak ve Eytam Bankasından: 846 sayılı beyler sokağında 50 numa

ralı belediyeye ait garajın 16.11.939 ta
rihinden itibaren bir sene müddetle ki
raya verilmesi başkatiplikteki şartname
si veçhile açık artırmaya konulmuştur. 
Muhanunen bedeli 250 lira olup ihalesi 
1-11-939 Çarşamba günü saat 16 dadır. 
iştirak edecekler 18 lira 75 kuruş temi
natı i§ banksına yatırarak makbuzu ile 
encümene gelirler. 

Esas No. Yeri No. su 
Eski Yeni taj Nev'i 

Depozitosu 

17-22-25-31 2122) 
- Ati!a mahallesinin 464 cü sokak dö

şemesi kayalık olduğundan, sivri olan 
kısımlarının kesilerek yolun tesviyesi 
işi, Başmühendislikteki keşif şartnamesi 
vcçhilc açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 350 lira olup ihalesi 1/ 11/39 
çarşamba günü saat 16 dadır. 

Iştirak edecekler 26 lira 25 kuruşluk 
teminatı i§ bankasına yatırarak makbu
zile encümene gelirler. 

15, 20, 25, 31 (2115) 

Kiralık daire 
.... ve magaza 

Resmi ve hususi daire ve yazıhane 
olmağa elverişli Gazi bulvannda Zi
raat Bankası yanında 18 sayılı De
mirelli hanı.. 
İstiyenler : İkinclko.rdon Merke-z 
bankası arkasında 88 sayılı dairede 
diş doktoruna baş vursunlar .. 

1- Z6 (2131) 
= 

Alsancak 
İstasyonu Karşısında yeni açılan 

EGE 
HUSUSi HAS'l\ANF.81 
SAHİBİ 

DOKTOR OPERATÖR 

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

mUtahac;sıslan tarafından tedavi edi
lir. 

Müessesede her zaman doktor bu
lunur .• 
l'İATLER: 
İlıl liradan llaşltll' .. 

TELEFON : 2918 
~..v:::z::z:%ZZ7.2:?7""~..7%7J&ım-

BODRUM ASL!YE 
K!MLtCtNDEN: 

HUKUK HA-

Bodrumun Görece köyünden Hacı 
Mehmet oğullarından Hüseyin oğlu 1292 
doğumlu Abdullah 1331 senesinde harbı 
tml.umide silah altına alınarak askere 

134 Kuşadası Davutlar nahiyesi Şanlı 
köy ?lak mevkiinde 

135 » > > 
229 Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 

Ada 364, parsel2. 
231 Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 

Ada 364, parsel 7. 
232 Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 

Ada 343, parsel 116. 
233 Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 

Ada 364, parsel 3. 
234 Hasanhoca M. Osmaniye caddesi. 

Ada 343, parsel 117. 
236 Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 

Mirkelam hanında Ada 343 parsel -
304 Ha~nhoca M. Y olbedestanında 

Ada 342 parsel 4. 
309 Hasanhoca M. Kara Osmanoğlu 

hanında Ada 343, parsel 89 
341 Hasanhoca M. Yol bcdestanında 

Ada 342, parsel 14. 
352 Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 

Ada 364, parsel 12. 
3 5 3 Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 

Ada 364, parsel l 2. 
377 Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 

Ada 364, parsel 6. 
393 Kuzuoğlu çarşısı Şalvarlıoğlu hanında 

Ada 343, parsel 121. 
867 Güneş mahallesi Birinci Hacı Süleyman 

sokak. 8-24 hissesi. 
897 Karşıyaka Reşadiye caddesi. 

Ada 1 12, parsel 2, 5832.50 M2. 
727 Göztepe Mısırlı caddesi 

1185 G
0

öztepe Köprü M. Kamilpaşa yeni 
1 4 3 üncü sokak 

1 186 Hasanhoca M. Yol bedestanı yeni 
904 üncü sokak Ada 341, parsel 14. 

J 11 SO Reşadiye Şabanzade F aikbey çıkmazında 
Ada 864, parsel 9, <573 M2.> 

47 

S3 

8 

18 

1276 Ahmetağa M. Kemeraltı sokak arastada 227 
« 12-36 hissesi» Ada 281, parsel 29. 

1277 Ahmetağa M. Kemeraltı sok. arastada 
Ada 281. parsel 31. 12-36 hissesi. 

225 

1 288 Hasanhoca M. Kantarcılar yeni 908, 31 
909zuncu sokak. Ada 335, parsel 3, 12-72 his. 

1 279 Darağaç Şehitler M. Selamet yeni 
1502 inci sokak el S 16 M2.> 

1 284 Karşıyaka Osman zade lsmetpaşa C. 
1473 üncü sokak «697.50 M2.> 

49 43 

37 33 

62 62 

4S 41 

64 64 

12-32 

55-4 

26-12 

55-4 

33 29 

33 29 

39 35 

- 63-7-8 

45 

239 

237 

27 

5 

12 
16 

458 
429 

8 

6 

321 

319 

103 

7 

Kıymeti T.L 
Tarla 1600.- 320.-

» 500.- 100.-
Maza 1300.- 260.-

> 14000.- 280.-

Dükkan 600.- 120.-

Maza 2100.- 420.-

> 400.- 80.-

Fevkani oda 200.- 40.-

F evkanl maza 150.- 30.-

Maza 200.- 40.-

Dükkan 140.- 28.-

Maza 1270.- 254.-

» 130.- 26.-

» 1000.- 200.-

> 200.- 40.-

Ev 50~- 10.-

Tarla 14S8.13 291.63 

Ev 1800.- 360.-

Ahşap ahır 24.60 4.92 

Dükkan 300.00 60.00 

Arsa s 15.53 103.11 

Dükkan 500.- 100.-

500.- 100.-

» 167.- 33.40 

Arsa 7S8.- 151.60 

1395.- 279.-

Ada 192, parsel 22. ·h' .. ·f l ·· ·· 
izah t •ukarıda yazılı gayri menkullerin peşin bedelle satışları 7-1 1-939 tarı ıne rnusadı sa ı gunu 

aı) d . l l.. . k tı saat Onda yapılacaktır. istekli olanların hizalan~da yazıla ep~z~to ~ ·çe erı~ı veznemıze yatırara ar r-
maya girmeleri ve yanlarında birer fotografla nufus tezkerelerını getırmelerı. • .. 

sevkedildiği ve o tarihtenberl kendisin- -·--- -- -- -
den hır ruıber aıınamadığma ve harbın Uraanlı ihtiyar he- ,d ................ _.an_._. ....... .,.. ........... ı~ 
hitamıyıe emsallerinin askerden ve hat- ~ 
la esnrctten memleketlerine döndilkleri ı• d 
hnlde muamaileyh halen avdet etmemiş ye 1 n f' n: 
ve bittahkik mill~. müdafaa bak~nlığının Köyümüz odasının keşifli kısmı 15 
emrine ~b~~ .. nu~us ve. ask~rlı~ ~ayıt- gün müddetle açık eksiltmeye konul
marına (olmuştur) ışaretı verilmış ıse de uştur !hale 30 Teşrinievvel 939 Pazar
gaibin emv.al~ne v~ ölüme muallak hak- ~si ü~ü saat 15 te yapılacaktır. 
~arının tayını emrınde kaydı mezk1lrun g. . .. . .· 
mamulünbih olamıyacağından gaipliğe Talıphllc~ın yuz~~ ;•5 ~~po~~ akç~laıı-
hüktim verilmesi talebinden bahisle Ah- le ve e .. ıyet ves~ .a ~arıy e yar eye
dullah karısı Fatma Yıldız tarafından tine murncaatlen ılan olunur. 
aava ikame edilmis ve kanunu medeni- 14-17-21-25 (2104) 
nln 31 ve 32 inci inaddelerine tevfikan -.;;.;;;-;.-;.-;.-;.~-;.~-.. ------
Abdullahın akıbetinden malômatlarını • -----•1' 

Kiralık 
bildirmek için evvelce usulen ilftnen da
vet edilmişse de müracaat vaki olmadı
ğında ilan tarihinden itibaren bir sene 
Enrfında rnaı11maı1arını bildirmek ıçin Depo ve mağaza/ ar 
mahkemeye müracaat ebneleri kararına 
atfen ilan olunur. (2180) 

DOK!'OR 

Ismail Hakkı 
Akarçay 

Dahili 11e tenasüli has• 
talılılar mütahassısı 

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

İsmctpaşa bulvarında eski Zenit 
garajının olduğu mahaIIe 400 metre 
murabbaı genişliğinde zemini be
ton üstü kargir her işe elverişli bir 
depo yapılmıştır. Ayrıca mezkt1r 
depo ittisalindeki üç büyük dük
kftn da kiralıktır. Görmek ve g~ 
rüşmek istiyenlerin aynı mahalde 
52 numarada Yusuf Savrana müra-

i caatlan. 
4 4 

S-4 1-6 

lZMtR SULH HUKUK HAKtMLt-
ôtNDEN: 939-139 

Bayraklı salhnnesinde Tavuk istasyo
nunda yüzbaşılıktan mütekaid Ibrahim 
tarafına: 

Izmir esnaf ve ahali bankası vekili 
~~~=~~~~~~~~=:~ avukat Ekrem Oran tarafından aleyhi-
~ nlze ikame olunan alacak davası üzeri-

OPERA2'0R 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
. Memleket hastanesi Baş Tabibi 
ikinci beyler sokak fınn karşısı 

No. 25 ... Her gün öğleden sonra saat 
ii~ten itibaren hasta kabul eder. 

TELEFON No. : 3125 

ne daveti kanuniyeye icabet etmediği
nizden hakkınızda gıyap kararı veril
miş. Ve müddei tarafından ibraz edilen 
200 liralık senetteki imzanın kendinize 
ait olup olmadığını ve borcunuz bulun
madığına dair yemin teklif edilmiş ve 
muhakeme 20-11-939 tarihinde ve saat 
10 na bırakılmış olduğundan yevmi mez
kO.rda sulh hukuk mahkemesine gelme
diğiniz takdirde yeminden imtina etmiş 
addolunacağınız ve davaya sabit nazarı 
ile bakılacağı tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. 

3951 (2177) 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 1o.r1 J .000 adet alemin

yon kapsül kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedeli sif 33483,60 lira muvakkat teminatı 

2511.27 liradır. 
3 - Eksiltme 16-11-939 perşembe günü saat 16 da kabataşta le

vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve lzmir 

Ankara baş müdürlüklerinden 168 kuruş mukabilinde alınabilir. 
5 - Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını 

kanuni vesaikle yüzde 7.5 güvenme parası makbuzu v'eya banka te
nünat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme günü iha-
1c: saatinden bir saat evveline kadar mezkfü komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

25-30-5-10 

Kan, Kuvvet, iştah Şurubudur 
FOSFARSOL; daima lıanı temizleyip çoğaltır, 
tatlı bir iştah temin eder, vücuda gençlilı 11e 
dinçlilı verir •• Her eczanede bulunur •• 
Sıhhat vekaletinin 26/ 11/932 tarih ve 3/ 26 numaralı ruhsatını Mizdir .. ' --·., '" 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 ıenelik otelcilik mütebaaıiıı bay Ömer 

Lütfü Bengü' dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar sulari, banyolan 

ve kaloriferi vardD'. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokantası vardır. • 

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve Istanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehaasııı 
bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticarında 
bulunan otellerde buluturlar. 

l i ff N*WJUW >M 1•1~~&-•+MNW~/XLJ 

BIÇAGI 
Fn serf .sakalları 

._yener 
u-e ~ 

umu~afır 

w. F. Henry Van der Zee 
Ve şürekası 

SARJFEJ 

SPERCO VAPUR 
ACEN!'ASI 

-~ - -tr·---
AMERİCAN EXPORT LİNES İNS. ADRİATİKA SOSYETA ANONiM 
N E V • Y O R K İÇİN: Dt NA VİGAZYO!'IB 
EXPORTER vapuru 27 ilktcşrine BOLSENA vapuru 24/ 10/ 939 tarili 

doğru bekleniyor. d beki kt 1 K d · liın 
EXİRİA 29 illet · d ğru e enme e o up ara enız ı 

bekl . vapuru eşrıne 0 ları için yük alarak hareket edecekt 
enıyor. GALİLEA 
ARMEMENT DEPPE ANVERS h. vapuru 26/10( 939. ta 

ANVERS İÇİN . ' ınde beklenmekte olup Adiryatik 
ESPAGNE · t . b 1 manları için yük alarak hareket cdecE ,.. vapuru son eşrın aş an- tir 

gıcında bekleniyor. · 
D. T. R. T. KUMPANYASI DİANA vapuru 301_10/9~9 t'.11°.ihirj 

TUNA LİMANLARI İÇİN ~kle~ekte olup Adiryatik li?'an~ 
TİSZA t .. ·· 19 ilkt · d ğru ı~ın yük alarak hareket edecektır. mo oru eşrıne o 

bckleni:ıvor. CALDEA motörü 30/ 10/ 939 tarihl 
DUNA motörü sonteşrin başlangıcın- de beklenmekte olup Cenova ve Mari 

da bekleniyor. ya limanları için yük alarak hareket ec 
KASSA motörü son teşrin yarısında cektir .. 

bekleniyor. ECİTIO motörü 3 ikinci teşrin 19 
SERVİCE MARİTİME ROUMAİN tarihinde gelerek Pire, Brinclizi, Vec 

B U C A R E S T dik ve Triyesteye hareket edecektir. 
KÖSTENCE - GALAS VE TUNA t T A L t A 
. LİMANLARI İCİN ITALİA s. A. Dt NA VİGAZİONE 

OITUZ vapuru 2 sonteşrine doğru SATURNİA f' .. 1 t · · ·ta: 
bekleniyor. . . mo oru eşrı~Lı;anı . • 
SOCİETE COMl\IERCİALE BULGARE hmde Trıyested~n Nevyork lımanı ıç 

DE NA VİGATİON A V APEUR hareket edecektir. 
RAİF A - İSKENDERİYE VE PORT NEPl'UNİA motörü 19 teşrinisani 91 

SAİT İÇİN t~ihinde Triyesteden cenu.bi: Ameril 
BALKAN vapuru halen limanımızda- limanlarına hareket edecektır. 

dır.. NOT: 
ARl\IEMEN TEVFİK MABRO İH\ndaki hareket tarihleri ile navluı 

BEYRUT VE İSKENDERİYE İÇİN lardaki değişikliklerden dolayı acent 
LF.S~OS vapuru 18 ilkteşrine doğru mız mesuliyet kabul etmez. Daha fa 

beklenıyor. 
VapW"lann i~lın ve tarihleri hakkında tafsilAt için İKİNCİ KORDONDA FRJ 

hiç bir taahhüt alınmaz. TELLi SPERCO vapur acentasına mi 
Vapurlann hareket tarihleriyle nav- racaat edilmesi rica olunur. 

lunlardald değişikliklerden acenta m• TELEFON: %004/ZOOS 
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tabil!t için ATATORK VNDAL 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der --z;,.-
Zee ve Şsı. Vapur acentalığuıa mUraca- UMUMİ DENİZ ACENTALIÖI LTll 
at edilmesi rica olunur. HEI.l.ENİC LİNES Lm. 

TELEFON: Z007/Z008 GRİGORİOS C. II vapuru 23 b~ 
SS. •ACHAİA• ve SS. •MOREA. teşrinde beklenilmekte olup Anversa 
Bu vapurlara ait konşmento hAmilleri Rotterdam için yUk alacaktır. 

ve bu vapurlarda eşyası olan miles.sese- ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOI 
ler yapacakları muamele hakkında ma- RİD 1 
l"'--t edinm k ·· t mi üra FLO A vapuru 20/22 birinci tel 

UUUl e uzere acen e ze m - rin arasında beklenilmekte olup YugQ 
caat etmeleri ilan olunur. la limanl Tri st · · ..,.,, vya an ve ye . e ıçın ;ru 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• alacaktır. 
01.IYIER VE 

ŞVREICASI L2'D. 
VAPUR ACENTASJ 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
TELEFON: 2443 

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

LOVCEN vapuru 12 birinci tepin 
limanımv.a gelerek ayni gün K~ 
ve Varna için yolcu ve yilk alacaktır. 

LOVCEN vapuru 19 birinci teşrind 
limanımıza gel.:?rek 20 ikinci teşrin ~ 
12 de Pire - Arnavutluk limanları - KC 
tor - Dubrovnik - Split - Triyeste 
Şuşak için hareket edecektir.. Yolcu ~ 
yük kabul edecektir. 

JADRANSKA PLOViDBA D. D. 
SUSAK 

~·-·•_··~·-· •_•_•_•_• •_•_• •_• •_•_• •_• •_•_• •_• •_•_• •_• •_•_••_• PREDSEDl\1K KOPAJTİC vapur; 
30/ 31 birinci teşrin arasında beklenil 
ınektc olup Yugoslavya limanları ve Trl 
ycste için yük alacaktır. 

Messageries Maritimes 

KUl'ılP Aı.~ ASI 
TIIEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Her türlü izahat ve malfunat için Bi

rinci Kordonda 156 numarada LAU
llli'NT REBOUL Ye ŞERİKİ npur acen
tnsma müracnat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 2 3 7 5 
~ 

DİŞ TABİBİ 
Azra rlemire) li 

Her gün lıastalannı İkinci Kordon 
Cümhuriyet caddesi Merkez Banka
st arkasındaki 88 numaralı muayene-
hanesinde kabul eder. · 
Mesai saatleri : IO dan 12 kadar .. 
3 ten altıya kadar ... 

TELEFON : 3287 
r:Z'7..7.././J///7./L . .Z//.z./,4LT~ 

. . 
',.-: . . . . .. . · 

GOUI .. ANDRİS BROTHERS LTD. 
PİRE 

11NEA HI.'LLAS• 
Lüks transatlantik vapuru ile Pirı 

Ncvyork hattı ... 
Pire • Ncvyork seyahat müddeti 12 ıUı 

Pireden hareket tarihi 
18 -11-1939 

Gerek vapurların muva.salAt tarihlert 
gerek vapur isimleri ve navlunları bakı 
kında acenta bir teahhUt nltına giremez 
Daha fazla tafsilAt almak için Birine 
Kordonda 152 numarada • UMDALı 
umum! deniz Acentalığı Ltd. mUracaaı 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MildUriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

T. iŞ BANKASI'n1n 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkinciteırin 
t a r i h 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. 

c.7..G lkramıyeleri: l"/.77//_.)"/~r/LL/.777. ... , 
ı Adet 2000 lirahk ••• 2.000 Lira 
5 » ı 000 liralık ••• s.ooo Lira 
8 n 500 lirabk ••• 4-000 Lira 

16 n 2so liralık ••• 4-000 Lira 
60 ,, ıoo llrabk ••• 6.000 Lira 
9S ,, 50 liralık ••• 4-7SO Lira 

2SO n 25 liralık ••• 6.250 Lira ........ ···--
4JS )2.000 

Maliye Vekaletinden : 
1 - 2257 numaralı ufaklık para kanununun sekizinci maddesi mu

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

Binaenaleyh ellerinde bu nevi para bulunanların bunları mezktlr 
tarihe kadar devlet borçları mukabilinde malsandıklarile merkez ve 
ziraat bankası §ubesine yatırmaları ilan olunur. 

1 S 25 1. 1 O, 20 1 3 7, 15 23, 29 3680 2106 



SAHiFE ti .. 

SovyetRus .. a Fenla • •• •• 
ıya goruşmesı 

Müzakereler Moskovada 
olmakta ve dostane 

Stalinin Kremlindeki hususi dairesinde 
bir hava icinde cereyan etmektedir 

' 

Sovyet mukabil tekl"fleri iki Ablokanın mukayesesi 
tarafından F enlandiya B. Molotof 

murahhaslarına tebliğ edildi 
Rusya Aland adalarına tahkiminden ve Fenlandiyada 

askeri Üs istemekten vaz mı geçiyor? 

Par1', 24 (Ö.R) - Finlandiya matbu
at bürosunun bildirdiğine göre Finlan
diya delegesi B. Pasekevi dün yeni tek
lifler almış ve gece yarısını 30 geçe hü
kümetiyle istişare için Moskovadan ha
reket etmiştir. B. Molotof mukabil Fin
lıındiya tekliflerine diğer mukabil tek
liflerle cevap vermiştir. Bu teklifler 
Rusça olarak kaleme alınmıştır .. Bu da 
B. Pasekeviyi hükümetiyle istişareye 
sev ketmiştir. 

Sovyet hükümctinin İs\'eÇ sefirinin 
Moskovaya, rapor vennek üzere çağı
nlması, Stokholm konferansiyle \'e Is
veçin Rus - Finlandiya müzakerelerine 
karşı vaziyetiyle alakadar addedilmek
tedir_ 

•Telgraf. gazetesinin Helsinki muha
biri şu haberi veriyor : Bu gece Finlan
diya hariciye nezaretiyle Mosko,·a ara
•'nda bir telefon muhaveresi olmuştur. 
Stalin ve Molotofun iştiraki) le de\'am 
eden l\Ioskova görüşmeleri Kremlin •a
~ayında Stalinin dairesinde cereyan et
mektedir. Müzakerelere ek...,-per ve mü
tahassıslann i~tirak etmemesi, konuş
maların dostııne bir hava içinde cere)'a
nına delil addediliyor. Bu sabah. buh
ranın iptidasından beri , Helsinkide 
caha f'!Zla nikbinlik vardı . 

Brüksel, 21 (Ö.R) """""' Hava> ajansının 
Mosk 'adan istihharına göre Rusya 

Finla ııdiya askerleri 
lo'inlandiya müzakerelerinin neticesi 
hakkında malumat yoktur. 

D. N. B. Ajansı Finlandiya hariciye 
nazırının beyanabnı naklediyor.. Buna 
nazaran yeni vaziyet endişe vermemek
tedir. Hariciye nezaretinin bir mümes
sili Moskovadan gelen haberlere naza
ran müzakerelerin normal bir şekilde 
devam ettiğini ve yakın bir tesviye ümi
dini uyandırdığını söylemiştir. 

Belga ajansı Alman mah!ellerinin ih
tılMın muslihane hallini temenni ettik
lerini kaydediyor. Berlin görü.~meleri 
mukabil emniyet ha' ası içinde cereyan 
ettiği filcrindedir. 

Moskova. 24 (Ö.R\ - P. Pasikivinin 
başkanlığında bulunan Finlandiya he
yeti diin Kremlinde B. Molotof ve Sta
lınle ilk görüşmeleri yapmıştır. Görüş
nıelere bugün de devam olunmuştur. 

Roma, 24 (Ö.R) - Sovyet - Finlandi
ya müzakereleri hakkında alınan haber
lere göre, Sovyct lcr Botni körfezine h5.
kinı olan Aland adalarının kendilerine 
terkini istemiyecek.Jer, sadece bu adala
rın askerlikten tecrid:ndc ısrar edecck
lcrclir .. Sovyctlerin Finlandiya ile aske
ri hir karşılıklı yardım paktı yapınak
t~n vaz geç1ikkri, yalnız Kronştada ha
kim olan bir kaç küçük ada üzerinde 
müddeiyatta bıılunacakları, Finlandıya
nın hiç bir noktasında deniz veya hava 

iis1eri tesisini istemiyecekleri, ileri sür
dükleri taleplerin ültimatom mahiyetin
de olnıaruğı bildiriliyor. 
Diğer taraftan Finlancliya hükümeti 

de kendi topraklarının hiç bir zaman 
Sovyet Rusya aleyhinde bir harekete 
sahne olnuyacağını ve Finlandiya bita
raflığının bütün Skandinavya devletle
rince tekeffül ~dildiğini bildirmiştir. 

Sovyet Rusya ile Almanya arasında 
son anlaşmalarda Almanyarun Sovyetle
ri Finlandiya - İsveç ve Norveçe karşı 
serbest bıraktığı, yalnız Danimarka üze
rinde Almanyanın müdahale ve kontrol 
hakkı muhafaza edildiği bildirilmiş ise 
de iyi malumat alan mahfiller Sovyetle
rin Finlandiyaya karşı bir şiddet hare
ketine tevC's!'iül ctmi.vcc:eğini tahmin edi
yorlar .. 

Moskova, 24 (Ö.R) -- Finlandiya mu
rahhasları ile müzakereler bazı nokta
kırda müşkiilata ui:'J"adığından bir kısım 
Finlandiya murahha<ları hükümetlerin
den talimat almak için bu akşam Helsin
kiye gideceklerdir. 

Helsinki, 24 (A.A) - Hariciye neza
retinin salahiyettar bir mümes.sili. Mos
kovaya gelen haberlere nazaran Rusya 
Finlandiya müzakerelerinin normal de
vam ettiğini ve bir hal çaresi bulunaca
ğına dair olan ümidi haklı gösterecek 
şekilde cereyan eylediğini söylemiştir. 

Yepyeni bir hidise daha! 
Almanlar bir Amerika vapurunu 

Sovyet limanına götürmüşler 
Hadise Ame:-ikada büyük bir aksülamel uyandırdı 

Moskova 24 (AA) - Muman•k
lan Tas ajansına bildirildiğine göre 23 
Teşrinievvelde Alman beındralı bir yük 
gemisi Sovyet klavuzu almadan Kola li
manına girmi~tir. Gemide yapılan teftiş
ten 11onra bu geminin Nevyorktan Man
cestere ~iden beş: bin tonluk City of Flint 
ismindeki Amerikan gemisi olduğu an
laşılmı,tır. Alman olan tayfa ve geminin 
hamule•i kaçak addedilerek gemi Mur
mansk deniz makamatı tarafından dur
durulmuş ve tayfa mevkuf tutulmu!ltur. 

Vapurun hamulesinj tayin için tahki
kat açılacaktır. 

Amerikanın Moskova sefiri tahkikata 
memur edilm4'tir. Vapurda 1 S bin ton 
yağ, hububat, konserve et pamuk, muh
telif makineler ve mühimmat vardı. 

Rei-sicümhur Ruzveltin matbuat müs
teşarı demi•tir ki: 4963 tonluk olan 
Amerikan vapuru l.iverpul ve Glaskova 
~iderken mü,adere edilmiştir. Amerikan 
kanunu bakımından bu seyahat tama

miyle meşru idi. 18 ki"ilik Alman müsa
dere mürettebatı vapuru önce bir Norveç 
limanına sevketmi~. iki saat sonra bura
dan çıkan vapur Munmarsk limanına git
miştir. 

cNevyork Herald Tribün> 
diyor ki: Amerikadaki hissiyat 
hülasa odilebilir : Almanya bu 

gazetesi 
~ylece 

hadisede 
harp kaidelerine riayet etmiş olsa bile 
bir psikolojik gaf yapmıştır. Zira bu ha
reket Amerika umumi efk8.rını kendisi 
aleyhinde kızdıracaktır. City of Splint> 
3 Eylülde co<\tenya> vapurundan kurtu• 
lanları toplıyan vapurlardan biri di. 

Ayan mehafilinde Cuma gÜnÜne ka
dar yeni bit:ıraflık kanun projesinin bire 
karşı 2 derece.sinde bir ekseriyetle kabul 

edileceği tahmin ediliyor. 
Vaşington 24 (AA) - City of Flint 

vapuru hamulesinin hakiki mahiyetini 
tayin için bir tahkik~t açılacaktır. Res
mi mahfiller gemi hamulesinin yüzde 
5 1 i veya daha fazlası kaçak eşyadan te
rekküp ettiği takdirde ve gemi müsteciri 
ile beynelmilel kanunların gemiyi müsa
dereye cevaz verdiğini söylemektedir. 

Paris, 24 (Ö.R) - Sovyet hükümeti 
Mormask limanına sevkedilmiş olan 
Amerikan cSti Yplinb vapurunun ne
rede olduğunu derhal ilan etmek suretl
le cemilek3rlık yapmıştır. Zira bu vapu
run mevcudiyetinden uzun zaman haber
siz kalınması mümkündü. Amerika hükü
meti müsaderenin kanuni olup olmadığı .. 
nı beynelmilel bakımından tetkik etmek
tedir hariciye nazırı demiştir ki: Eğer 
pitman kanunu tatbik mevkiinde olsay
dı hiç bir Amerikan vapuru böyle bir 
seyahate çıkamaz ve böyle bir h8.di.se 
de asla olmazdı. 

Epok, bunu demir güğümle toprak 
destinin çarpışmasına benzetiyor 

Paris, 24 (A.A) - Havas Ajansı bil
diriyor: 

Bu sabahki Paris matbuatının tefsir
leri: 

Alman Führeri ile Nazi Partisi mü
messilleri arasında akdedilen Berlin 
konferansı Paris matbuatı tarafından 
geniş tefsirlere mevzu teşkil etmekte
dir. Bununla beraber hütün diplomatik 
muhabirler hadiselerin vaziyeti aydm-
12tmasına intizaren sadece tahminlerle 
i!<tifa ediyorlar. Muhakkak olan bir nok
ta varsa B. Hitlerin altı hafta süren 
harpten sonra Alman efk3rı umumiye
sine ehemmiyet vermek mecburiyetinde 
bulundl!ğu keyfiyetidir. 

Exc~lsior bu nokta hakkında ezcümle 
diyor ki: 

Daha düne kadar ücüncü Reisch'ın 
mutlak h5kirni olan Hitler Alman mil
letinin aksülfımellerini nazarı itibara 
almak mecburiyetindedir. Diğer taraf
tan şurası muhakkaktır ki Hitler Ko
munizmin Almanya üzerinde nüfus te-

sis etmesini çok fena karşılayan rejim 
istinatgil.hı Alman zimamdarlarından bir 
kısmı ile çatışma halindedir. 

Petit Parisien gazetesinde Leon Bo
urgeus diyor ki: 

Sovyetlerle dostane siyasete karşı ya
pılan şiddetli ve müteaddit tenkitlere 
cevap vermek hususunda Alman Baş
vekili sıkıntıya düşmüş, böylece Komü
nizme her zamankinden daha kuvvetle 
muhalif olduğunu ve şimdiki siyasetinin 
acil zaruretler ilcasile tatbik edilen mu
vakkat bir mahiyet taşıdığını meydana 
hareti bugün Alman hariciye nezareti
nin tııhminlerini aşmakta ve Berlin faz
la faal ve sıkıcı olduğu meydana çıkan 
bir dostun hizmetlerinden nasıl istifade 
edeceğini bilememektedir. 

Bourgeus'un mütalilası bu yoldadır. 
Esasen Berlinin büyük konseyinin vara
cağı neticeler hakkındaki mütalaalar 
pek muhteliftir. Paris matbuatının umu
miyet itibarile ileri sürdüğü mütalaa 
B. Hitlerin son derece şiddetli bir harbe 

başlıyacağı merkezindedir. 
Viatoire gazetesinde Güstave Have, 

harbin karada yapılacağı fikrinde oldu
ğunu söyledikten sonra diyor ki: 

Bazıları Hitlerin her şeyden ev.yel 
ablokasmdan korktuğu Ingiltereye kar
şı bütün gayretini teksif edeceğini ve 
ondan sonra Fransaya harp ilan edece
ğini kemali ciddiyetle söylüyor. Bu de
ğersiz sözlere hiç kimse kulak asmasın. 
Çünkü Almanya Ingiltereye ve onun 
denizler hakimiyetine karşı hiç bir şey 
yapamaz. Karada büyük bir taarruz ya
pılacaktır. 

Epoqc gazetesinde Bernard Lavergue, 
abloka ile mukabil ablokayı mevzuu 
bahsederek bunlar arasında bir muka
yese yapıyor ve tam manasile demir gü
ğümle toprak testi arasında bir çarpışma 
dedikten sonra ilave ediyor: 

Çünkü Ingilterenin hadsiz hesapsız 
menabii vardır. Ve Avrupa bitaraf dev
masından mütevellit küçük sıkıntıya 
kolayca tahammül edebilir. 

Berlindeki istişareler 
Hitler, milletin düşüncelerini Nazi 

şeflerinden öğrenmek istiyor 
Alman yada bir sağ cenah ihtilali muhtemel 

Paris 24 ( ö.R) - Cavlayterlerin 
Berlin içtimaının ve Führer tarafından 
yapılan diplomatik ve siyasi istişarelerin 
manası c:Yorkşayr Post:t lngiliz gazete
since şu suretle tefsir ediliyor: Berlin 
konferansının havası bir infirad, samurt
kanlık ve sukutu hayal havaaıdır. 

Almanya ve müttefikler henüz hakiki 
olarak harbe girmemi~lerdir. Berlin kon
feransının gayesi Türkiye - lngiltere .. 
Fransa paktı ile Rusya, ltalya, ispanya 
ve Japonyanın bitaraflığa karşısında Al
man harp siyasetinin ne olabileceğini ta
yin etmektir. Hitler Alman umumi ef
karını iskandal etmek için parti reisleri
ni çağırmıştır. Bu da kendisini ne kadar 
zaif gördüğünü i~pat eder. Zira, Avus
turyalı Hitlerin dü~ünceleri zaruri ola
rak Almanların düşünceleri gibi değil-
--------- ---

dir. Bilhaesa. fikirlerini bildirmelerine 
müsaade edildiği vakıt. .. 

cStar> gazet .. i ise Gavlayterlerin lç· 
tirnaını şu suretle izah etmektedir: Füh
rer, parti reislerinin fikrince, sol cenaha 
doğru yeni bir ihtilal hareketine Alman 
milletinin olgun olup olmadığını anla
mak arzusundadır. Bu yeni ihtilalin ga
yesi Nasyonal sosyalist rejimi yerine bir 

nasyonal komünist rejimi ikame etmek
tir. Almanyanın bu yeni dahili istikame
ti, ne ad verilirse verilsin, büyük endüst
ri ve arazi sahiplerin~ karşı olacaktır. 
Bu temayül, prens Bismarkın, Mareşal 
1-lindenburgun oğlunun ve diğer Prüsya 
baronlarının ve büyük arazi sahipleri 
son konferansını izah edecek mahiyette
dir. Nasyonal sosyali!t ihtilalinin başın-

da olduğu gibi, şarki Prüsya baronlan 
yine kendilerini tehdide maruz görüyor
lar. Ba!'l')nların ve rejimin yeni zengin· 
!erinin bu tehdide nasd mukabele ede· 
cekleri henüz malı'.tm değildir. 

Bu itibarla, eski lngiliz harbiye nazırı 
Def Kuper tarafından geçen gün Nev
yorka muvasal3.ti esnasında yapılan ke
hanete ehemmiyet vermektedir. Muma
ileyh Hitler rejiminin bir sağ cenah kral· 
cı ihtil8.liye devrilmesi ihtimalinden bah
setmişti. Eski erk8n1h2rbiye reisi general 
Fon Hamerştaynın gözden düşmesi, eğer 
teeyyüd edel"§e, bu fikre kuvvet verebi
lir. Almanyada monar~i~t zabitlere kar .. 
şı yeni takibat yapıldığını gösterir. Su 
takdirde Def Kuperin tef eli bir tesadüf 
eseri olmayıp meniyetli haberlere müs
tenid olabilir. 

Ribbentrop'un 
Italyan gazeteleri 
besinde büyük bir 

Ribbcntrop'un sözlerini Garp cep
taarruzun mukaddemesi sayıyorlar 

Londra, 24 (Ö.R) - Fon Ribbentrop 
Danzigde nutkunu söylemiştir.. İptida, 
harbe saik olan hfıdi.<;eler hakkında, Hit
lerin bizi alıştırdığı taınamiyle hililı ha
kikat idclialarda bulunduktan sonra Al
manyanın bir taraftan İtalya ve Japon
yaya, diğer taraftan Sovyet Rusyaya 
dostluğundan bahsetmiş ve Almanyada 
yolunda gitmiyen bütün işlerden dolayı 
İngiltereye tarizlerde bulunmuştur. İn
giltere senelerden beri Almanyaya harp 
hazırlamakta imiş. Bunun ispatı da ge
çen mart ayında Lehistana verilen ga
ranti imiş .. Üç hafta evvel Hitler tara-

Şimal denizinde 
Almanlar bir Yunan 
vapurunu batırdılar 
Paris, 24 ( Ö .R) - 6000 ton hacmln-

de Kostantinos Haci Patera adlı Yunan 
vııpuru Şimal denizinde bir Alman tah
tclbahiri tarafından batırılmıştır. 

Brüksel, 24 (Ö.R) - •Kostantinos• 
Yunan vapuru şimal denizinde bir Al
man tahtelbahir! tarafından batırılnuştır. 
Mürettebattan 13 kişi kurtularak İngil
tere sahiline çıkmışlardır. Diğer üç kişi 
ve bunların arasında vapurun İngiliz pi

fından yapılan sulh tekliflerini reddet
mesi de bunu ispat ediyormuş. 

Fon Ribbentrop, Hitlerin sözünü tut
madığını iddia etmekle İngiliz siyasile
rinin samimi olmadıklarını söylemiş ve 
Almanya ile Amerika arasında ihtililı 
mucip olabilecek hiç bir şey mevcut ol
madJğını bildirmiştir. 

Nutuk 58 dakika devam etmiştir. 

~·acak olan müthiş bir taarruzun mu
kaddemesi sayıyorlar. 

Brüksel, 24 (Ö.R) - Belga ajansı 
Berlinden şu yarı resmi haberi alıyor : 
Ecnebi gazeteleri, D:ınzig nutku müna
sebetiyle, hariciye nazırı fon Ribbentrop 
ile führer arasında kat'i mahiyette bir 
muhaverenin buna tııkaddüm ettiğini 
yazmışlardır. Bu haber esassızdır. Ber
lindeki kanaate göre, yeni ve mühim 

Roma, 24 (Ö.R) - Alman hariciye kararlar alınacak şekilde vaziyetin tet
nazm fon Ribbentropun ı;eee Dan2igde kik için, hiç bir yeni hadise mev~ut ~e
söylediği nutku neşreden Italyan gazete- ğildir. Almanyanın yeni sulh tekliflerm
leri Ribbentropun sözlerini garpte başlı- de bulunması için hiç bir sebep yoktur, 

Yeni Bulgar kabinesi 
Kral huzurunda tahlif edildi 

Sofya 24 ( ö.R) - Kral Boris Bal- Bojilof, Adliye nazırı adliyeden Mita• 
kanları ala.kadar eden mühim meselele- kof, Harbiye nazırı general Daskalof, 
rin mevzuubahs olduğt& bir sırada bil- Ticaret nazırı eski istatistik müdürü pro
tün siyasi fırkalar miimessillerinin iştira~ fesör Zagorof, Nafıa nazırı mühendis 
kiyle bir milli kabine teşkilini arzu edi- Vasilef, demirYolları ve P.T.T. nazırı 
yordu. Yapılan temaslar böyle bir te- avukat Falerovski. 
merküz kabinesi teşkiline imkan verme- Adliye, Ticaret, Nafıa ve Demiryol
diğinden eski başvekil B. Köse lvanof !arı nazırlarından başka diğerler! değit· 

Pari• 24 (ö.R) - Va~ingtondan ha
ber ahnıyor: Amet ikan hükümeti Berlin 
sefirini c:City of Flint, Amerikan vapu
runun müsaderesi hı.ıkkında maliimat is
temeSi:e memur etmi,tir. tCity of Flintl 
Atlas okyanosunda bir Alman kruvazö
rü tarafından mü~dere edilmiş ve içine 
18 tayfalık bir müsadero ekibi konul
mak ~uretiyle Rusyanın beyaz denizdeki 
Murmansk limanına pönderilmi,ti. 

Londra 24 (ö.R) - Amerika hükü
m('ti tCity of F'l;nt) Amerikan vapuru
nun Atlas nkyano3un da bir Alman harr 
gemisi tarafından mÜs2'deresi münasebe
tiyle Almanya, Ru~ya ve Norveç hükü
metlerinden malümat talep etmiştir. 
Berlin sefiri vapurun simdi nerede bu
lunduğunun r~ mf'n bildirilmesini i<>te-

Ç S ı 
• k tekrar kabineyi teşkile memur edilmiştir. memi;stir. 

- len ı• ov yet eştırrne Yeni kabine bugün kralın huzurundıı Sofya, 24 A.A) - Reuter Ajansı bll-
Bitaraf ıarın şilıtiyetleri tahlif edilmiştir. Bu ayın yirmi oekizin- diriyor: 

Parls, 24 (Ö.R) - Londradan bildiri- de Sobranya huzuruna çıkarak progra- Yeni Bulgar hüktimeti bugünkü an-

lotu kayıptır .. 

1
• çı• n muazzam bı•r proJ•e Uyor ı Kaçakçılık kontrol teşkilatının ırunı okuyacak ve meclisten geni, ıalS- laşmazlıkta bitaraflığı muhafaza edecek 

bitaraf vapurların seyrüseferine iras et- hiyetler alacakbr. ve aynı zamanda koffi§U devletlere karşı 
tiğl teahhilrler •ebeblyle bitaraflardan Sofya 24 (AA) - B. KISıe lvanof da adem! tecavüz siyasetine de devam 

Roma 24 (Ö.R) - Domei ajansı bildiriyor: Moskovanın tekzibine şikayet gelmeğe devam ediyor .. İngiliz dün alqam yeni kabineyi kurmuştur. Ka· eyllyecektlr. B. Köse Ivanofun dört~ 
mahfillerinin fikrince bitaraflar İngiliz bine fÖy]e te,.kkül etmlştlrı müddetle e.skl slyast partiler e_rkAn.ll. 

rağmen Sovyet Rusya şimali Çinden cenuba doğru nüfuz etmeğe ça- nokta! nazarını anlamak ve buna göre Başvekil ve hariciye nazın KISıe !va- görüşmelerinden sonra yine partiler ha-
lışmaktadır. Çini Sovyetleştirıneyi istihdaf eden muazzam bir proje iş birl!ğl yaparlarsa bir çok teahhürler- nof, Maarif nazırı profesör Filo!, Dahi- rlci bir hükümet kurulması burada hay· 
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