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Din münderecabndan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 
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Müthiş hücum nereye yapılacakmış 
... Aıman······g·a·zeıeıeri" ..... »ermutaif .... Iehdiiıer .... ··s·avurmakta··· 

hesaplaşma saatinin geldiğini yazmaktadırlar .. 
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IA4ondra ıaınanıen sakindir 
''Alman havacıları talihlerini dene
mek isterlerse buyursunlar,, diyorlar 
BERi.İN VE POrSDAM üzerinde İngiliz tayyare-
11? ·: ··n son u.çuşlar: ALMANLARA yapılmı~ bir 

IHT AR sayzlmaktadır 

Puis, 2~ (Ö.R) - Bitler sabah Ma- lerine faikiyetlerinl meydana koymuş
reşal Göringle ve öğleden sonra cephe- !ardır. Almanlar talilerini tecrübe el
den avdet eden general Bravçiç ve Kay- mek isterlerse buyurı:unlar .. • 

'Cc. iin it= ~, • !t! uçan Ingiliz tayyareleri 
telle giirüşmü~tür. ALl\IANLARA BİR İHTAR 

Sigfrid hattı arkasında Alınan tahşl- Roma, 27 (Ö.R) - Salı akşamı İngi-

Resmi Finlandiya tebliği 
datı günlerden beri devanı etmektedir.. tiz tayyarelerinin Berlin, Magdeburg ve 
Göriııgiıı fikirlerini neşreden Nasyonal Hamburg üzerinde uçuşları Londra ve 
c;aytun~ pek yakında müthiş hava ta- Pariste Ahnanyaya ka~ı, İngiliz ve 
arruzları beklemek icap ettiğini yazmış- l'ransız açık şehirlerine Almanların ha
tır. va taarruzları halinde nasıl mukabele 

Gazete bu taarruzların nereye yapıla- edileceğine dair bir ihtar telikki edil
cuğını kaydetınemekle beraber, İngiliz mektedir. 

Soyvetlerin kabul edilen .. iyecek 
taleplerde bulunduğunu bildiriyor 

gazeteleri bu neşriyattan Büyük Britan- Londra, 26 (Ö.R) - Almanların İn-
ya için tehdit kokusu alnuşlardtr. giltereye karşı hava hücumları ile har-

Gazeteıler diyorlar ki : bi şiddetlendirmek niyetinde olduklan 
- •İngiliz sahilleri Almanların tasav- tahmin edildiğinden İngilterenin hava 

vur edemiyec~kleri kadar iyi m'\dafaa müdafaası mütemadiyen takviye edil
edilnıektedir. Jngiliz tayyareleri \ ' C tay· mektedir. Almanlar tarafından yapıla-
yarecileri Alınan tayyare ve tayyareci- - SONU 4 ONcü SAHİFEDE -

Ribbentrop ı•e Hit!ere reı•ap ı:eren 
Vinston Ç&rçi! 

Dış 
Ticaretimiz 

----tr---
Bugün sürat1e üzerinde 
duracağımız en 
mühim meseledir ... 

-i::r-
HAKJC.I OCAKOCLU 

Ankara paktının takdir ve hayranlıkla 
dolu akisleri devam ediyor. Avrupanın 
cenubu fAl'kİsi ile Akdeniz ve yakın tark 
için bir ıulh teminatı suretinde tetkik ve 
mütalaa edilen bu aiyasi hadise cidden 
bütün dünyaca çok iyi anlaşdmış, hakiki 
minasile ele alınmı$1ır. işin bu tarafı bizi 
en çok memnun eden kısmıdır. 

Türkiye - lngilterP. • Fransa arasında 
"4rldıklı yardım anlaşması, kat'i surette 
iddia edilemezse bil•, her halde yÜzde 
doksan Balkanlarda ve Akdeoizde sul
hu ihlal etmek istiyenlerin cüret ve caesa
retini kırmıştır. 

Hadiselerin İnkifafına karşı lazım olan 
hassasiyeti ve teyakkuzu göstennelde 
uzunca bir müddet için sulh ve siikôn 
içinde kalllbileceğİmi7İ ümid edebiliriz. 

Bu itibarla sulh ve •ükfutun nimetlerin
den de memleketimizi izami derecede 
istifade ettirmek yollMını aramak ve bul
mak mevkündeyiz. 

Avnıpada zuhur eden barp 1 muharip· 
ler kadar olmasa bile az çok hemen bü
tün bitaraf milletlerin iktısadi vaziyet
lerini de sarsmı$tır. Mübadelede rastla
nan zorluklar, ihraç maddelerinin bir kıs
mı üzerine konan tahdidat beynelmilel 
ticaret işlerini zaafa u!h'atmıştır. 

Bizim vaziyetimiz. bu mevzuda büs~ 
bütün başka bir mahiyet arz eder. Harbe 
tekaddüm eden aylara kadar Ingiltere 
ve Fransa aşağı yukarı Türkiyeden ve 
Balkanlardan elini çekmiş bir vaziyette 
idi. 

Almanya Balkanları iktısadi nüfuzu 
altında bulundurmak maksadile gereken 
bütün tedbirleri aldı. Kendisine lazım 
olan maddeleri buralardan tedarik edi
yor ve ihraç edebileceği e$yaları da bu
ralarda satabiliyordu · · 

Türkiye hemen hemen ithalat ve ihra
catın1n yüzde ellisini Almanyaya bağla
dL Tek paz.ara bağlı kalmanın bütün 
mahzurlarını müdrik olarak, oarfedilen 
gayretlere rağmen AJmanyanın elinden 
kurtulmak yeni pazarlar açmak mümkün 
olamıyordu. 

OttaYa konferansile Dominyonlanna 
karşı bimayekô.r vıuiyet alan lngiltere 
bizleri Londra piyasa•ından uzaklaşma
ğa mecbur kıl!111'tı. lkruadi buhranın taz
yiki altında lüks efyaya karşı koyduğu
muz tahdidat dahi Fransa ile ticari mü
nasebetlerimizi adeta inkıta• uğratmıttı. 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

oskova-Londı·a arası da 
Vapurların kontrolü meselesinde bir 

noktai nazar ihtilafı mevcuttur 
Moskova 2 6 ( ö. R) - Sovyet Rus· 

ya hariciye komiser vekiJi B. Potemlc:in 
harp kaçağı hakkında lngiliz notasına 
Sovyet Rusyanın cevabını lngiliz elçisi
ne vermiştir. 

cihetle sivil ahalinin mahrukat, clbi~e ve 
gıdadan mahrum bırakılması kabul edi
lemez. 

Helsuti....~ n ~ ,·r manzara Roma 27 (ö.R) - cTa0> ajansının 
bir notası, lngilizler tarafından tatbik edi
len deniz kontrolünden bahsederek, 
Sovyet Rusya namına itidelc.i noktaları 
beyan etmektedir: 

Harp kaçağı listeıııine tereyağı ve pa
tates gıbi gida maddelerinin eokulmaeını 
gayri insani bir hareket sayıyor ve açık 
şehirlerin bombardıman edilmesi nasıl 
insanlık mefkUresine kar.!lı bir taarruz ise 
mübrem gıda maddelerinin harp kaçaP,ı 
addedilmesi de öylece gayri insani te
lakki edilmelidir, diyor. Sovyet notası 
şöyle devam ediyor: 

Paris, 26 (Ö.R) - Dün alcıam Mos
kovadan Hclsinkiye dönen Finlandiya 
delegasyonu ~at 10 da başvekil ve ha
riciye nazırının huzuru ile rcisicümhur 
taraiından kabul edilmiştir. 

Heyetin l\loskovaya döneceği tarih 
henüz tayin edilmiş değildir.. Finlandi
ya hükümeti bir karar vermezden ev
vel Sovyet tekliflerini ariz ve anıik tet
kik etmek arzusıındad.ı.r. ResJJJi mahiil-

il 

1 

lcrin inlibaına göre : Sovyet tekllileri 
Finlandiyanın taviz imkanını tecavüz et
mektedir. Bununla beraber müzakerele· 
rin devamı iki tarafın da bir hal şekline 
varmak istediklerini ispat ediyor. 

Hebinkiden Amsterdamda ~ıkan .. Tel
graf• gazetesine gelen bir telgrafa göre 
P.uslar Finlnndiyaya ~ yeni mütal:i
alar serdetmemi~lerdir. Fakat Finlandi· 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

1 - lngiltere tarafından, bir taraflı 
bir hareketle, harp kaçağı sayılacak mad
delerin bir listesinin tanzim edilmesi bey
nelmilel hukuk prensiplerini ih131 etmek
tedir. 

2 - lngiliz hükü.mcti bütün umumi 
istihlak eşyasını harp mevaddı addettiği 

c: Sovyet Rusya tic&ret gemilerine kar
şı tesis edilen kontrol usulünü kabul ede
mez. Jngiltere tarafından tatbik edilen 
tedbirler seyrüsefain serbestisi hususun~ 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

an· taarr zu oldu 
Fakat Fransızların şiddetli otomatik 
ateşile kolaylıkla püskürtüldü ... lngiliz hariciye nazırı 

LORD HAL/FAKS 
Paris 26 (A.A) - Havas ajansı aske

ri malumat hakkında şu tafsilatı ver
mektedir: 

Varndt ormanının küçük köyüne kar
şı Almanlar evvelisi gün ve dün yaptık
ları mukarrer hücumlara Fransız kıta
a!ının gösterdiği ciddi mukavemet mu
vacehesinde kat'! olarak ümitlerini kay
betmişlerdir. Bu mevzic karşı yeni hiç 
bir taarruzda bulunmamışlardır. Alman
laı· '•aliyetlerinin en şiddetlisini Mozclin 
~arkına nakletmişlerdir. Almanlar Apach 
hudut köyünün tam ilerisinde nehri 
boydan boya, garp!cn şarka doğru kesen 
derin uçurumun baı::ında bulunan Fran· 
sız mevziine karşı bir müfreze gönder
mişlerdir. Müfreze, Fransızların şiddetli 
otomatik ateşi karşısında kolay1ıkla püs
kürtülmüştür. Hududun diğer kl.smında 
faaliyet eskisi gibi muhasımların müte
madi keşif hareketlerine yoklamalarına 
inhisar etmektedir. Almanlar Fransızla
rın Muhtelif mıntakalarındakl kuvvet 
ve mevzileri hakkında azami maH1mat 
elde etmeğe çalışıyorlar. Fransızlar da 
düşman hatlarında vukubulacak deği-
~• • i\ çi .<:.Antıı:f.nF. -

Müttefih'. ord11ları başkumandanı Ganılen Ingiliz OTdtıları başkumandanı genern! 
GOTtla cephede 

Deyli Telgraf muhabiri! 
Bulgarların Romanya hududunda 

tahşidat yaptlğını söy iiyor 
Istanbul 26 (Huausi) - Ekspresle Solydflan ~ehrimize ge

len Daily Telgraph gazetesinin Varşova hususi muhabiri Mr. 
Çarleton Lehistanda sefalet hüküm sii;-düğünü, balkanlarda 
ise büyük bir sükunete fah'd oldu{unu beyan etmistir. Muha
b;r Bulgaristandaki askeri laaliye!e işaret ederek Bulgarların 
asker topladıklarını ve Romanya hududuna sevkettiklerini söy
lemiıtir. 

Daliy Telgraph muhabiri Cümhııriyet bayramı ~enliklc,ini 
takip için gazetesinden talimat a!mıflır ve Anharaya gidecek-
tir. _J 
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SA.RIFE2 YENIASIR 

rAtatifrlrii~ 
~Son günleri 1 

~ - • · ·.- .,;. · .. ·- · -- -.. • ' Dış 
ŞEHıR HABERLERi Ticaretimiz 
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llıdamdan naıııen : YAZAN : Rahmi Yağız ~ 
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Dikili 
---•---

Hareketz.edeleri 
Savarona iki gün Büyükderede kaldı. Profesör Fissingenle birlil<te karısı da iane listesi 

• 26 Haziran Cumartesi günü yine koyda, yata gelmişti. Atatürk madam Fissinge
demir üzerinde geçirdi. Atatürk krizi ni de huzuruna kabul ederek ona da il-
Cumartesi sabahı hafif bir koma ile sa- tifatta bulundu. Saat 17 de Fissingen LİRA K. 
vuşturmuş, o günü yatakta geçirmiş, he- zevcesi ile birlikte yattan ayrıldı. •Karşıyaka bay Cahit Alp 10 
kimlerin tavsiyesi üzerine ertesi günü de Gemiden çıkacağı sırada da müdavi : Mahmut Tırhan Madenci 5 SO; 
istirahate devam etmek mecburiyetinde heyete suyun artmak ihtimali karşısın- : Örnek köy Parti ocağından 5 : 
kalmıştı. da katiyen bunu almak teşebbüsünde : Örnek köy ihtiyar heyetinden 5 ; 

27 Haziran sabahına kadar gün ve ge- bulunmamalarını, bunu dahil1 ilaclarla ;Kar~ıyaka Halkevi konser : 
: u_. ' 0 tı 11 70 : ce udisesiz ge'*' Aynı _,,..__ Par'~-n ve ıtrah suretiyle izale etmelerini sıkı ..,......., ""' ~- ~ ''"" E Alurca köyu·· halkı tarafından 6 verilen bir telgrafta Profesör Fissinge- sıkıya tenbih etmeği de unutmadı. 

nin Semplon ekspresile Istanbula doğru 27 Hazirandan itibaren bu tedavive : Kar~ıyaka B. Zeki Fırıncı 5 
bir gün evvel Fransadan hareket ettiği devam edildi. Her gün geçtikçe AtatÜr- : B. İsmail ve biraderleri bakkal 7 
ihbar edilmiş, bu haber de Atatürke tel- kün sıhhatinde bariz bir salah emareleri : B. Sami Postacı 5 

raf ·· t ilin k ti 1 .,..ı;ı_,...., farkedil' k daki · kinl.k ··sıe : B. Doktor Tahir Sıtma 

Takas Limited şirketi 
faaliyete başlıyor 
Şirket 

işlerini 
ithalat ve ihracat 

kolaylaştıracak 
Takas ve Akreditif işleri hakkında ta

kas limited şirketi müdürlüğüne tayin 
edilerek şehrimize gelen B. Cemal Şerif 
Kısakürekten öğrendiğimize göre şube
nin faaliyete geçmesi için yapılması la
zım hazırlıklar bir kaç güne kadar ikmal 
edilecektir. 
Şubenin önümüzdeki hafta içinde faa-

kıl.letince muvafakat edilmiştir. Ancak 
bu şekildeki muameleler takas şirketi 
kanaliyle yapılacak takaslara münhasır 
olacaktır. 

g gos er e sure ye aı:z~- ıyor, arın şış ı mu s- •."mu··cadele mu''dunı·· .. 
27 Haziran Pazar sabahı Başvekil Is- na olmak üzere zafiyet azalıyor, neşe 

tanbula gelerek doğruca Büyükdereye avdet ediyordu. : B. Kenan Hurdavatçı 
gitmiş. Atafilrk tarafından kabul edil- 13 gün bu vaziyet devam etti Savanı- : B. Hasan Kereste tüccarı 
miş, bir müddet görüştükten sonra yat- na Dolmabahee önünde 27 Haziran Pa- : B. Eşref kömürcü 
tan ayrılmıştı. zardan 10 Te~uz Pazara kadar geçen : B. Ali Kömürcü 

5 
4 

10 
4 
4 

• liyete geçmesi muhakkaktır. Şube için 
emlak bankası üzerinde bir daire kira
lantııJ§tır. Takas limited şirketi ithalatı 
kolaylaştırmak için ecnebi ihracatçılar 

Memleketlın.izden yap~ ilıracatm 
Endisbonibl hesaba yatmış olan bedel
lerine mahsuben ecnebi ihracatçılar le
hine avans suretiyle açılacak olan bu 
Akreditiflerin tabi olduğu, müracaat 
edecek ithalMçılara takas şirketi tarafın
dan bildirilecektir. 

Henüz ödenmemiş olan ihracat prim
lerinin de şubenin faaliyete başlaması 
akabinde tediyesine başlanacaktır. Şu
be müdürü Cemal Şerif Kısakürek Iz
mlr piyasasının takas işlerini tüccarla
rımızı memnun edecek şekilde tedvir 
edebilmek için şirketin azami gayretle 
çalı§acağwı temin etmektedir. 

Bu hareket, Fissingenin muayene ne- bu günlerdeki hareket duruyor, bu du- ; B. Tevfilc ve oğlu Mehmet 
tlcesini öğrenmek maksadiyle yapılmış ruş, efkan umumiyede ;\tatürkün ra- Keresteci 10 
bir hareketti. hatsızlığını kulaktan kulağa yayan bir B. Ahmet Mithat eczacı 5 

Saat 12.55 le yatın Dolmabahçeye ha- şayianın müeyyidesi halinde telakki B. Mazhar ve Faruk fotoğrafçı 3 
reketi Atatürk tarafından emrolundu. ediliyordu. B. Kemal Sinemacı 5 
Fissingeni Dolmabahçede yata almak Halbuki 9 Temmuzda Atatürk daire- Kemalpaşa C. Yüz esnaf 
gayesiyle verilen bu emir derhal hareke- nin içinde dolaşmış, koltukta uzun is- tarafından 
te geçilmekle yerine getirildi. tirahat saatled geçirmiş, avdet eden ne- Fahrettin paşa C. B. Abdur-

113 

Savarona aynı gün saat 14.25 te Dol- şesiyle lıususi teveecühlerini kazanmış • ı-ahman Okan 5 
mabahçe önlerine geldi, oradaki şaman- zevatı kabul etmiş, onlarla gö~m~. : Fahrettin paşa C. B. Bracilli 5 
dıraya bağlandı. Herkes, bütün yat artık hastalığın du- E Fahrettin pasa C. B. Macide 10 

Yatın gelişinden bir saat sonra da raksadığını. nekahate doğru gidildiğini : Fahrettin paşa C. B. Benetti 10 
Atatürke beklenilen Fransız profesörü- farz ve kabul ederek sevince kapılmış- : Fabrettin paşa C. B. Dandreye 5 
nün yata vasıl olduğu arzedildi. tL : Fahı·ettin ~ C. B. Nimet 5 

Alatürk, ecneb1 mütehassısı kendi da- Yine yatta bulunan ve kendisine bir : Fabrettin paşa C. B. Hacer 5 

lehinde Akreditif açılması işinl de ithallt 
çılarunız için büyük kolaylıkları mucip 
olacak şekilde halletmiştir. 

Kleringlerde olduğu veçhile hususi ta
kas ithalat bedellerinin, finansman be
deli gibi havale edilmesine ticaret Ve-

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

Cümhuriyet · Askere 
-

Divet 

-&--
Bugün süratle üzerinde 
duracağımız en 
mühim meseledir ... 

--&-
HAKKI OCAKOCJ..U 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Buna mukabil Kliring anlqmasına da

yanarak bütün beyı;elma .. ı fiatlerirı üs
tüne çıkan Almanya, toprak malısulle
rimizin en büyijk a11CH.1 olmak mevki.ini 
işgal etti. Biz de binarur ihtiyaçanımzı 
oradan almak zaruretinde kal~tık. Bu 
suretle Türle - Alınan ticareti son Üç sene 
içinde bÜyük bir inkişafa mazhar ol-
muştu. 

Türk - Alman Kliring'inin sorul erdiji 
günün akabinde harp patladı. Yeni 
anlaşma yapılamadı. Ticaret anlaşmuı 
mevcut bulunmıyan memleketlerle ticari 
münasebetler ....-best döviz esasına isli
nad etmek Jazım geldiğine göre buglin 
Alman taliplerden serbest döviz İstiyo
ruz. 

Onlar bunu vemıeğe muktedir obmı
yorlar. Bizim ihtiyaçlannıız için Alman
ya bize ayni mukabeleyi yapıyor. Biz de 
serbest döviz veremediğimizden iki 
memleket ticari miioasebetleri tam bir 
inkıta haline gİrmİt bulunuyor. 

Ihracatnnızm llf8iı vulran yüzde elli
sini aLm bir menıleketle ticari mihMıM'
betlerimizin inkıtaa uğr•m•gnm netayi
cini kolaybk!a tahmin etmek miimlıiin
dür. Bütün ihnıc maddeleıimizio fiatleri 
düprıiqtür. llhiJ :rodulı:lan ıii:eünden de 
itbalit eıntiasmın fiatleri yiikselmİftlr. 
Bu sukut ve yiikseliflerin milli iktnadiya
tımıza bir darfıe tetl<il edeceğini bıkdir !resinde, müdavi hekimleri ve hususi il- daire tahsis edilmiş olan küçük mkü de ! Karşıyaka Şeref sokağı B. 

Bayramı miina•ebetile 
gece şenlikleri 

yapılacak 
tifatlarma mazlıar bulunan mebuslardan bugünlerde sık sık Atatürkün yanma : Hafter 5 
Salih Boz.ok, Kılıç Ali, umumi ldtibi çıkarılıyor, Ebedi Şef onun oyunlarını S Karşıyaka Donanmacı mahallesi Cümhuriyetin on albncı yıld<inümil, 

tzMiK ASKERI.iıc ŞUBESİNDEN:: = bir miitahum olmağa ihtiyaç rol<· 
S 1 - İki sene hizmete tabi sınıfların S İ-taclise bu luodar açwk ve bu lıııdar 1ıe. Hasan Riza ile bir kaç kişi daha bulun- seyrederek eğleniyordu. :yüz yirmi beş 98 75 ~·arın öğleden sonra saat 13 te başlıya-

duğn halde kabul etti 9 Temmuz günü bir gö~me sırasın- : Karşıyaka Bostanlı mahallesi rak pazar ve pazartesi günlerl tezahürat 
: celp puslfilan hükilmete verilmiş ve: sittir 
Sköy mahallelerine gönder~ .. 5 Si~ emniyet ve buzurumazu. tıemhı 
: Mezldir celp puslalarında adları ya-: yolunda gösterilen gayret ve faaliyetlerin 
! ~ olanların gösterilen içtima gü- : bu cepbeyede teşmili yüksek menfaatle
: nunde toplu olarak şubede mevcut: rimizin tabu" b' • b d 

Fissingeıı, içeri girer girmez Atatür- da Atatürk hastalığının Istanbul halkı : 50 vatand~ın teberrüü 33 30 içinde devam edecektir. Oıı altı ytlda 
idi selamladı. Ebedi Şef evvelce bir de- arasında şuyunıı öğrendi Bu, salfilriyet- : Karşıyaka Osmanzade mahallesi yurdumuzda başarılan işlerin halkımı-
fa daha muayene edildiği mütehassısı li bir tebliğle değil ancak kestirilmiş ve : 150 vatandaşın teberrüü 85 zm önüne toplu bir şekilde konulması 
aşina bir çehre tarzında ve iltifatla kar- belki de yat ekipajından bazılarının izin •• K•~ıyaka Alaybey mahallesı' için her türlü tedbirler alınmış bulun--1-"· Fakat Fissuıg' en Atatü"rkün yu··- -• akt dır ....,..,_ sırasında ag· ızlarından kaçırılan sözlerle "175 t d .+.. 101 75 m a · 

"b 1 !ar l'- dır • ır ıca ı ır. S u uruna ı ":'ını ; . ; Siyasi dostluklann. iktısadi menfaat 
zündeki hastalık ifadesinin faz!·'·""-· : va an a.~ .. .. . o.us= meydana gelmiş bir neticeydi. Atatürk • K aka So. ukk ahali · Cümhurlyet bayramı munasebetiyla 
ilk bakıFa kestiren hazakatile derhal o gün -9 Temmuz Cumarlesi gu··nü- bu- : arı;ıy g uyu m esı pazartesi günü d ' ler kt l 1 

• 2 - Bedel dilekçesı vermııı olan-: birlil<ler' il •· --' bir •~"--~ taki " l bedelle . . hüküm' atırmak • ı e mırvazıı __....,.,. p 
: arın rını ete Y : etmesi bir zaruret oldui<- göre lngil
: üzere subeye l!'elmeleri illin olunur. ; F d • k • muayeneye lüzumunu ileri sürdü. : 50 vatanda~tan 25 45 . aıre ve me ep er " 

nu öğrenmekle beraber bu mevzu üze- :. Karşıyaka Bahariye mahallesi 19 25 • bankalar tatil yapacaktır. ••••••••ıi•••••••ıi"lıııı••••••••••••••••••••• tere ve ransa an pıyasamıza ço genıı 
Muayene, süratle yapıldı. Fissingen, rinde hiç durmadı. Fakat kendi kendine • Kabr anlar kul ..• ile . 10 07 • Pazar sabahı saat on buçuğa kadar vl· 

yarım saatlık inceden inceye bir tetkik- bir karar vermi• bulunuyordu. Bu da • am 0 u ogrenc rı • lay t ak d b' k bul mJ • : 57 inci Tümen subayları 197 95; 
1 

ek m =
10 45

a ır .. ınha .res yapı. 
ten sonra yüzünü buruşturarak netice- ertesi günü, 10 Temmuz Pazar günü fuı1 • K d h Ik ta af d t • aca , saat . te Cu urıyet meyda- Tapu dairesinde 
den Im d • if d d b' b. h k b • uşa ası a ı :r: m an e~ • d Eh • . memnun o a ıgını a e e en ır ır emir ve er esi sevindiren ir emri ;b .. d·ı· K d Bel eli : nm a ed1 Şef Atatiırkün heykeli 
lavırla izahat verdi. viikile tezahür etti. • erru e ı 'P uşa ası e ye • ·· ·· d b · t 1 ıl kt Birinci mıntaka tapu 

- Hastalık ilerliyor .. Bünyenin şaya- ıo Te=uz Pazar sabahı Atatürk saat : reisinin posta ile gönderdiği 275 08: onun e ır op antı;ap aca ıı·. • il h 
nı hayret mukavemetine ragm" en bu iler- lCJ da uyandı. Hususi berbed Mehm.o...._ ~•11••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: ,,,,.,,.,., ,.,.,.,., SIC mu alızlığı 
leyiş arzu edilmlyen bir neticeye doğru de, yatın kuvafür kısmında traş olac;= Cümhuriyet lağvedildi. .. 
gidiyor. Buna mani tedavi tedbirlerinde ğını söyledi. Banyosunu aldı. Romanya D k • ı d İzınirde üç mıntaka üzerine kurulmuş 
ufacık bir noksan veya ihmali beklen- kralını kabul etliği günkü elbiselerini •• ı ı· e bayramında olan tapu sicil ınııbafızhklarından birin-
miyen bir hali meydana getirebilir. giydi. 16 gündür kapandığı dairesinin el mıntaka lağvedilmiş ve birinci mm-

Ve .. Fissingen bundan sonra müdavi eşiğini saat 11,30 da atlıyarak maiyet İşçilere yevmiyeleri taka tapu sicil muhafızı B. Hasan Ter-
doktorların tatbik edilen tedaviye dair halkının sevinci arasında neşeli bir ta- Klş bastırdı verilecek... can açıkta k~tır. Birinci mıntakanın 
verdikleri izahatı dinledi. Hekimin bil- vırla güverteye çıkmak, kıç salona gel- diğer memurları ikinci ve Uçilncü mın-
hassa batındaki suya ehemmiyet verdi- mekle artık eski sıhhatini iktisap ettig" i- Cümhuriyet bayramının pazara rast- takada azlf ·· ide dir 
ği görülüyordu. Atatürke evvelce de ni ispat eder bir emrivaki yaptı. Açıkta kalanlarm la~ı münase~ti;vle i~ilere yemviye- Kalanviki :.::;;;:~biri münhası-
mer<liven çıkmamasını, hiç bir suretle Hekimler, bu istirahate fasıla verişi biran evvel lerdıd::ed~.ilip v~rilmilmyecegı kebyfiyetl ddtüe- ran şehir işlerini, diğeri de şehir harici 
beden! yorgunluğa meydan vermemesini pek yerinde bulmamakla beraber daire- terfihleri lazımdır re u u mucıp 0 uş ve u tere t işlerini ted\rır ede ktlr 
tavsiye etmiş bulunan doktor bunlara den kıç salona kadar yürümek, orada iktısat vekfiletine akseylemiştir. ce · 
ne dereceye kadar uyulduğunu öğren- açık havada ve güzel bir Temmuz günü Dün Dikiliden gelen kazazedelerden Cürnhuriyet bayramında çalışmıyan --
mek istedi.. Aldığı izahat doktoru bir geçirmenin faydalı olacağını kestirerek bir zat, Dikilide havaların birden bire işçilere yevmiyelerinin verilmesi ve ça- Vlfdyet aP fıomJ.tyon• 
türlü tatmin etmiyor, hastalıktaki bu tıbbi lüzwn ve müdahaleyi ileri sürme- soğuyarak kışladığını, bazı geceler hal- lı.şacak işçilere de çift yevmiye tediyesi larının faaJk•eti 
ilerlayl§i o, tıbbi lüzumlara riayet edil- diler. kın çadırlarda müşkülatla barındığını kanun hükümled icabından bulunduğu •,p 
mediğine yükliyerek yeniden tavsiyeler- Atatürk öğleye kadar burada maiyet hildir~ir. tatil günü olsun veya olmasın işçi yev- Orman umum müdürlüğünden gelen 
de bulunuyordu. halkının sevinç ve neşesini artıran pür Filhakika Kızılay cemiyeti kazazede- miyelerinin kanun dairesinde tediyesi bir yazıda vilayetlerdeki av komisyonla-

- Karında toplanacak su, bundan sıhhat bir istirahat vakfesi geçirdi. !ere büyük bir şefkat eseri göstenniş ve lazım geldiği iktısat vekıl.letinden alilka- rının muntazam surette içtimalar yapa-
mütevellid kabarıklık tamamen zail Öğle yemeğini aynı yerde yedi. Ye- göstermekte bulunmuştur. Çadırlar ga- lı makamlara tamimen bildirilmiştir. rak av mevsimlerini, av mıntakalarını 
oluncaya kadar yatakta ve mutlak bir mekten sonra umumi katibi vasıtasiyle yet iyidir. Hatta bazı çadırların zemin- * tesbit ve tayin eylemeleri, kanıınım ya-
istirahat halinde bulunulmalıdır. Hatta, emir verdirdi: !erine tahta taban konulmuştur. - - sak ettiği yerlerde avlanmanın menedil-
karyola ile koltuk arasındaki mesafeyi - Acar rnotörü gelsin .. Boğazda bir Kazazedelerden bazıları yıkılan evle- BİR TERFi mest bildirilmiştir, 
katetmek zahmeti bile hastalığın bu za- gezinti yapacağım! üni tamir ettirmektedir. Açıkta kalan 35 lira maaşlı Ödemiş orman mühen- İzmir av komisyonu muntazam suret-
manında teıafisi günlerce istirahate bağ- dört bin nüfus halkın kış mevsimi bils- disi B. Fahri Tunç, kırk lira maaşlı hl- te faaliyetine devam etmektedir . 
lı )'<ırgunluklar mahiyetindedir. BİR GENC bütün bastırmadan terfihleri icap et- rinci sınıf orman mühendisliğine terfi -*-

Yine bu müddet zarfında mümkün ol- • mektedir. etmiş ve keyfiyet vilayete bildirilmiş- Adliyeciler arasında 
cluğu kadar söz söylemek yorgunluğun- Nişanlı&ını lıaçırdı Haber verildiğine göre kazazedeler tir. terfiler-
dan da uzak bulunmak lazımdır. Ancak Cumaovasına bağlı Görece köyünden , için şimdilik umumi barakalar yapılma-
bunlar tamamen tatbik edildiği takdir- Mustafa oğlu Hasan Tekirdağ ayni köy- sı derpiş edilmektedir. BilMıare küçük KVÇVK HABERLER : 20 

lira maaşlı İzmir icra memur mua-
de umumi ziif:iyeti telıl.fi, ve hastalığı ön- den 16 yaşındaki nişanlısı Bn. Ayşeyi köy evleri ~a edilecektir. vlnlerinden Ahmet Oğan ile İbrahlm 
lemek imkan içine alınmış olur! kaçırmıştır. Genç kız kendi rizasiyle """"""*"""""" • • • .. • • • • • • • • • • • • • Astarcı oğlunun maaşları 25 liraya çı-

Hekimler de Fissingenin filıinde bu- kaçtığını söylemi~tir. İzmir Kız öğretmen okulu mezunla- kan~ır. 
lunuyorlardı. Atatürk bunlardan sonra -*- Deulet meteoroloji rından Bn. Mebrure Söğüt vilAyetimlz Torbalı icra memuru Veysel Aksu-
ecnebi mütehassısla bir müddet görüş- Bu da bir zorla teşldlatı... enırine verilmiştir. uun maaşı da 20 liradan 25 liraya çıka-
tü. Mükaleme Fransızca cereyan etti. Devlet meteoroloji teşkilıl.tırun daha A Çine mücadele teknisyenliğine ta- rılmıştır. 
Ve mevzu hastalığa dairdi. Fissingen lıaçırma hadisesi iyi çalışabilmesi için meteoroloji tele- y~ e~en Izınir vilayeti mücadele tek- İzmir hakim namzetlerinden Esat Öz-
Atatiirke muhtelif izahlarla Siroz hak- .. Torbalının Özbey köyünden Hüsnü funlarnlln jandarma telefon santralına nısyenı B. Ragıp yeni memuriyetinin bayraktarın Mazgirt müddeiwnumiliği
kında ge~ malCıınat verdikten sonra yi- Ozdel ve arkadaşı Şükrü Şengiil, on se- bağlanması muvafık görülmüştür.. Or- baş.ına gitmiştir. ne tayin olunduğu yüksek adliye veka-
ne bir suale cevaben; kiz yaşında Bn. Mihriyeyi zorla kaçır- man koruma ve inhisarlar teşkilatı da . ,;~ İ~ birinci sınıf orman katibi B. !etinden tebliğ olunmuştur . 

- Eğer bütün tıbbi vesaya yerine ge- nuşlardır. ayni şekilde jandarma telefonuna hail- Ilhamı ün yaşını doldurduğundan te- Mali"e müfettıı~li-'i 
tirilirse bünyenizin fevkalade kuvveti -*- !anacaktır. kaüde sevkedilmiş ve keyfiyet vilayete 3 

.., 9 
sayesinde bu hastalığı atlatmak müın- * bildirilmiştir. imtihanı açıldı 
kiindür. Yalnız, azıcık salAh görülür gö- MEKTUPÇULUK - ~ • **•Hastalığı anlaşılan Seferihisar oku- Maliye vekaleti, müfettişlerin adedini 
rülmez bunlardan en ehemmiyetsiz ad- MÜMEYYİZLİGİ Gemilerin mölıellefi;yetı lu öğretmeni Bn. Saadet Dinçe yirmi çoğaltmağa karar vermiş ve bir maliye 
dedilenlerini, mesela uzun müsahabe gi- Münhal bulunan mektupçuluk mü- Gemilere ait mükellefiyet şeklinin ta- gün mezuniyet verilmiştir. müfettişliği imtihanı açılmıştır. Bu im-
bi söze müteallik kısmı bile yapmak meyyizliğine lise mezunlarından B. Nev- yininde rüsum tonilatosunun nazarı dik- .:.Ailevi durumundan dolayı istifa tihana yüksek mektep mezunları dahil 
derhal sen bir geri dönüşle krizlere zat tayin edilmiş, .onun yerine Toı·balı kate alınması ve bunun esas ittihazı ma- eden Narlıdere okulu öğretmenlerinden olacaktır. 
meydan verir. tahrirat katibi B. Ihsan getirilmiştir. !iye velı:filetinden bildirilmiştir. Celal Kırhanın istifası kabul edilmiştir.. İıntlhanda kazananlara 35 lira asil ma-
•••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rilerek Uf • • • ..... • • • • ••• •••, • • •••••• •• •••. •••••• •• •, ••• •• ••• ••• ••• • • •• • • •• •• •• ••• ••. ••• ı •• • • • •••• • • ••• •••••• ••• • ••• • • •• • ı ı • • •• • • •• ı ••, •• •• ••• aş ve · m etti§ mua · · Iacakl _ 

D 
e mış ... Bunları değil düşünmek, anlamak gan böyle temiz bir aşka layık, cidd1 bir dır .. Üç senelik bir stajd,:ınso::ra ".:-

D ft ın 1 n 'Wrr&r1·~ bile istemiyordum.. Kim bilir belki bu kızdı. vaffakıyet gösterenl üf tti lam k 
"- U "' haleti ruhiyemde annemi benden başka Ben! aramak için eve gelir de beni ta' .. d i1 kt' er m e ş 0 

ra 
t'l • . . ~ . b 1 s Ja gon er ece ır. 

bir alaka göııbmnelerini istemek hakkı
mızdır. 

Emniyet bahsinde miişalıede edilen 
bayati menfaat biruklerin.i iktuadi i4 bir
liği ile takviye etmek mecburiyetlenni 
ihmal etmemeliyiz. Bu hususta ııösterile
cek hassasiyet ve sürat siyasi anlaşmanın 
sevindirici akislerini daha eok Ianttt
lendirecek ve ebedileştirecektir. 

Filhakika lngiliz ve Fransız tüccarlan
nın Türk pazarlarında geniş mikyucla 
harekete geçeceklerine dair hal.erler 
mevcuttur. Elbette bu haberler de bir 
esasa istinad etmektedir. Lakin biz tam 
ihracat mevııimi içinde bıdundui<amuz 
için bunun ıüratle tahakkuk ettirilmesi
ne ihtiyaç vardır. 

Buru:lan başka dünya vaziyetinden 
azami derecede ikteadS menfaatler te
min eylemek yolunda dıt ticaretimizi 
arttıracak tedbirleri almak mevkiinde 
bulunuyonn:. Ha...,, haberlerinin ilk tesir
leri altında bir çok ihraç maddelerimi
zin lıariı; sa!J4mı ya.ak ettik. Ve lisansa 
tabi tuttuk. Halbuki bunlar arasında 
memleket ihtiyacının çok üstünde bulu· 
nan istihsal maddeler! vanlır. 

ihtiyacımızın fevl<İnQeki stokları ..tde 
tutmak, bu suretle fiat düşkünliiklcrı.. 
bizzat sebebiyet vermez mi? 

Binaenaleyh hükiimetin efkilra sükiin 
gelcfjği ıu günlerde dl} ticaretimizi inld
şafa mazhar kdacak tedbirleri alması ve 
bugÜne kadar alınmış kararlan bugiinün 
icaplanna uygun bir ,ekilde tadil etmesi 
süratle ve ehemmiyetle yapacağımız 1,
lerin başında gelir kanaatindeyiz ... 

RAJCKJ OCAl!OCLV 
---=-=----

Kiiltürparktaki 
--&

Otomobil m&ademesi 
tahkikatı son saihada 
Kültürpark dahilinde cereyan eden 

müessif otomobil - motosiklet müsade
mesi tahkikatına birinci sorgu hAkiınll
ğinde devam eı!ilmiş ve hlldise ile alA
kalı bütün şabiılerin ifadeleri alınmış
tır. Tahkikat safhası ikmal e~e de 
hl\dise yerinde bir keşif Y"-.ılmasma tu
zum görülmüştür. 
Keşif yapıldıktan sonra tahkikat ev· 

rakı, ·esas hakkında müt.alil.ası alınmak 
üzere müddeiumumilik makamına veri
lecektir. 

. bırmın sevmış olmasına ,..~e annemın ben- u amazsa ne olacaktı? 
6lıı1 ftvd e • e .. d den başka birisine muhabbet gösterme- Şimdi bütün mesleler zihnimden sili- #'~ .... -.,..,~,..~--•-•itGiilllm;ıı•oımm•EE'.:.I"'.;·~:.....:;...,_,~_, ı 
~U ı .... 1:ll a:ın. s~ tahammül edemiyen bir kıskançlık niyor v" Müjgıl.n birinci p!Ana geliyor- SENENİN iLK BÜYÜK TÜRK FİLMİ 

~ saikası da mevcuttu. du... 8 u G ü N 
v . u" y ld Maamafih bütün bunların üzerinde Anlıyorsunuz ya.. ne kadar büyük bir 
ı azan. ç ı ız r77.fif..C#..f',A~. ailemizin şerefine ve ismine sürülmesi düşünce perişanlığı içinde idim.. Birini ELHAMRA Sinemasında _ J 9 _ muhtemel lekeyi düşünüyor ve en ziya- d~U.O~~n ötekini hatırlıyor, derken 

de benı bu meşgul ediyordu. hır uçuncu hepsınden baskın çıkıyordu. 

Erkeklik!. . . Bu kelime insana baz an 
şeref ve ve kar, hazan de pisi pisine rnah~ 
cu biyel veren bir kelimedir. 

Benim gibi ve o zaman ben yaşta toy 
bir delikanlının adamakıllı ve k3mil bir 
insan gibi erkeklik!. gururu taslaması 

Otelde bütün gece gözüme uyku ~ir- ne demektir düşünebilirsiniz .. Bu tıpkı 
T.ı ?di. ~ahil ve soysuz bir adamın erkeklik ka-

Geceyi geçirmek için baş vurduğum 
otelde beni Beyoğlunda çapkınlık etme
ğe çıkmış ve Boğaziçi ve yahut Kadıköy 
vapurunu kaçırarak otele baş vurmuş 
genç bir zanpara ve hovarda yerine tut
tular ... 

km<' ; yate ~ımdın başka yerde yatıyor- hareketler yapmasına benzer. Fakat, de-

Ben şimdi eve gitmemekle bu leke Sabahleyin otelin hesabını görüp çı-
sürülmiyecek mi idi? karken Mtibe: 

Herkes annemle benim aramdaki bil- -Akşam yine geleceğim ve aynı oda
yük sevgiyi biliyordu. Böyle birdenbire yı benim için kapatınız. Jşte parasını 
benim evden ayağımı çekmekliğim ne da peşin veriyorum .. 

Türk sanatkarları • Rejisörü - Teknisyeni ve musikişinastan 
yaratılan 

ALLAHiN CENNETi 
tara&ndan 

tesir yapacaktı? Tabii annem artık Sü- Dediğim zaman kıl.tip muhakkak için- BAŞ ROLLERDE : 
Jeymanla büsbütün işi azıtacaklardı. den benim Beyoğlu alenılerine doyama- MÜNİR NURETTİN - HAZIM - FERİHA TEVFİK - BEHZAT ·HALİDE 
Esasen dedikodular başlamak üzere ol- mış bir hovarda olduğum kanaatini tak- J\1UAMMER • SAİT - PERİHAN ·HADİ • SUAVİ - YASEMİN VE 
duğundan bu hal ve benim evden uzak- viye etmiştir. KÜÇ'ÜK GÜLSEREN 
la.<.ınaklığun mesele ve hadisenin büs- üniversitede o gün derslerinıle de MUSiKİ KISMI : Üstat Bestegıl.r, SADETI'İN KAYNAK - MUHLİS SA· 
bütün alevlenmesine yarıyacakiı. Hep- meşgul olamadım. Ya bugün Müjgan BAHE'ITİN tarahndan bilhassa bu filim için gayet nefis olarak bestelenen 

11mrümde ilk defa elo.rp1
: ev • ı ıadayılığı ile erkekliğe yakışmıyacak 

ve C.: 'c !"".'1. diın a, ben o zaman şimdi bu yaptığım 
_ _,._ _____ n.-a.-h.-a~s.;.o;::n;r;a;,..;ç~a:~m~a~ş~ıir:.;~:ar:.;~;:m.::,• _kı::~': muhakem:!~ ~ vaziyette. değil-

sinden kötüsü Müjgıl.run ve ailesinin bu b~ giderse ... diye düşündüm ve hu en- AŞKIN SESİ - AŞKIN IS~ABI. • AŞKIN ZAFERİ • DELİ GöNÜL VE 
isi öğrenmesi idi. dişe içınde son dersi feda ederek Müj- meşhur SAÇLARIMA AK DUŞTÜ ,arkılarını dinliyeceksiniz .. 

e alan söyliyeyim, ilk önce kendi- ganı mektebinin önünde beklemeğe git- Programa ililve olarak : TÜRK • İNGİLİZ - FRANSIZ paktının ANKARA fo"'---------------1• . .!d~a mutantan bir surette iımalanınası merasimi .. 
·~...u'---~-'"'-'ıtaJl>asllaL~~~~---J 



27 ILKTE$RIN CUMA 1939 

Harbın mes'ulü kim? 
Çemberlayn, buna cevap vermiştir 

lngiliz karakterini anlamakta gösterilen iktidar
sızlık bu muazzaPı trajediye saik olmuştur 

Çembcrlayn şu noktaya işaret ediyor: Türk - Ingiliz - Fransız paktının imza
sının in1paratorlukta, dünyada sevinçle karşılanması bizim için bahtiyarlıktır 

Londra 26 (ö.R) - Avam kamara- man vapuru müsadere edilıniştir. raktcrini de anlamakta göstcnlPn ikti-
>ında umuml vaziyet hakkında haftalık <Beynelmilel vaziyete gelince: Başlı- darsızlığın bu muazzam trajediyp ne ka-
beyanatını yapan başvekil B. Çember- ca hlidise Türk - Ingiliz - Fransı~ ~k- dar saik olduğudur. . 
!ayn şu izahatı vermiştir: tının imzasıdır. Bu yenı muahedenın ım- «Fon Ribbentrop galıba Sovyet Rus-

c- Garp cephesinde, geçen hafta zar- zası bütün imparatorluk tar.U,ından mem yayı, Ingiliz impaı·atorluguna ve domin
f da mühim bir hareket olmamıştır. nuniyetle karşılanmıştır. Dünyanın hır yonlarına karşı bır nevı haçlı harbı ıçın 
~~ takviye kuvvetleri ihtiyatları ve çok diğer kısımlarında da sevinçle kar- Almanyaya iltihaka davet etmek istiyor. 

alzemesl muntazam bir ~eyirle Fransa- şılanmı.ş olduğu.nu öğrenmek bizim için Aynı zat, 1936 da Ingiltereye sefir ola-

imiş. Eğer Almanyanın kararı gerçekten 
bu ise buna tek bir cevap vereceğiz ve 
bunu vermeğe hazırız. 

cVerdiği sözü cüretkarane inkar eden, 
milletlerin hürriyet haklarını lhlM ey
liyen Alman hükümeti harbın ve netice
lerinin bütün mesuliyetini yalnız başına 
taşımaktadır.> 

hli sefer ordusuna doğru akmağa de- hususi bir bahtıyarlı~tır. Bu pakt, dün- rak geldiği. zaman. şu beyana.tta bulun-
tmlştir Ingiliz harp gemilerinin yanın hıç olmaz.sa hır kısmında sullıun muştu: cFührerımız şuna kanıdu· ki Av- TÜRK M!LLETINtN ASALET! ;:;a:a : inde ~eyahat eden hiç bir Ingiliz muhafazası için, hiç şüphesiz sağlam bir rupayı ve Ingiliz imparatorluğunu teh- Londra 26 (ö.R) _ lngiliz başvekili 

vap~s geçen hafta zarfında isabete uğ- garantidır. did eden yegane hakiki tehlike komü- Çcmberlayn avam kamarasındaki beya-
ramarn~. Bunlara refaht eden harp nizmin d"!,ıa. büy~ ~ikyasta yayılması- natında Ankarada Türkiye - Fransa ve 
gemileri ve tayyareler için d~ vaziyet BERLiN KONFERANSI dır. Komunızm butun hast_a)ı~arın en Birleşik krallık arasmda imza edilen 
aynıdır Bertin konferansından bahsettikten muzırıdır. insanlar bu tehlikenın umu- pa'lctın bütün imparatorluğun memnuni-

Fort ·körfezi ve Skapaflov hava hü- sonra B. Çemberlayn dem.iştir ki: miyetle çok geç olarak farkına vardık- yelle karşıladığını söylemiş ve TüRK 
cuınlarında Almanlar iki tayyare kayb- c-Fon Ribbentropur. Danzig nutku !arı cihetle bir kat daha müthi§tır> milletinin mertliğine ve asaletine Ingiliz 
etmişlerdir. Deniz altı harbı şiddetlen- da belki bunun bir neticesidir. Alman Başvekil bu sözleri hatırlatırken, kor- milletinin hayranlığını izhar etmiştir. 
ıniştir. Fakat tahtelbahirlerln tahribi hariciye nazırının başlıca iddiası harbı diplomatik locasında hazır bulunan Sov- Başvekil paktın Akdenizde sulhun 
öyle bir seyirle devam ediyor ki bu teh- lngiltererun istediği ve bu maksatla sui- yet sefiri B. Malskl tebessüm clmiştir. garantisi olduğunu ilave etmiştir. 
likenin kat'! olarak bertaraf edileceği kastler tertip ettiğidir. Bunun doğru ol- B. Çemberlayn şöyle devam etmiştir: Türkiye ile iktısadi ve mal1 mahiyet.. 
ümidi kuvvetlenmektedir. madığını bütün dünya bilir. Müstakbel c- Fon Ribbentropun nutkundan şu te müzakerelerin muvaffakıyetle devam 

Bir hafta içinde Ingiliz ticaret filosu tarihlerin tetkik edecekleri bir nokta müsbet neticeyi çıkarmamız arzu edili- ettiğini beyan eden başvekil, bu görf4-
22515 ton yekilnunda beş vapur kaybet- Fon Ribbentrop tarafından lngiliz siya- yor: Alman hükümeti bütün enerji ve melerin de mühim ve pratik neticeler 
ıniştir. Buna mukabil 28367 tonluk dilş- 'etini olduğu kadar Ingiliz milletinin ka- kuvvetiyle mücadeleye devam azminde vereceğini söylemiştir. ···xvam .. "icamara·sına·a .. ··Tii·rıi:·· ........ ,.~hnği~; ..... 

-*-
d ti ~ t h •• 1 • FRANSIZ TEBLİGİ: Os Ugu eza Ur eri Paris, 26 (A.A) - İlktcşrin sabah 

~:~ı!~k~~~r:ı~e~:~;:,esi itibariyle ge-

Paris, 26 (Ö.R) - Fransız tebliği : İki 

Y 
• .. taraf istik•af müfrezelerinin faaliyet 

M IA A ı ı k u gösterdiklerini, Mozel civarında bir Al-a 1 n aşma apı ma zere man müfreze<inin pü,kürtüldüğünü bil-
dırıyor: 

~ ·~an;;ü;z·J;;;·;e;ı·;;iii· ·ve·ru;:;;·;;:;ı;;etiiiiii. ·ac;a;e;;·;;·;n·esüliYdiiii····müf teJ.er;en~ tef:~~i~, ::k \~!_> h:a~a~~~m=~~ 
~ t~ımalıta bulunmaları bizi iftihara sevlıediyor o Türlı milleti lıi YUPd·E sız karakol faaliyetı Alman hatlarını ta
: severfiili Ve donruJw'iu hürmete layıfıtir •• n : rassuda devam etmiştir. Zira bu hatla-
•••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••İf11•••••••••••y;•••••17.~ ••• ,,,, ,,, ,, ,,, , , ,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,, ,, ,,,. rm arkasında bazı şeyler hazırlanm.akta-

Londra, 26 (Ö.R) - Avam kamara- ken ta$11ftakta bulunma• Bu hususta bir Türk askeri heye~yle dır. Salaruy~t1i ~eri mahfiller ı~ ~ 17 
sında haftalık beyanatım yapan basvekıl ları bizi iftihara sevket• konuşmalar yapılmaktadır. Bu heyeü ve ilkteşrın tarihlerınde Alman arazısınde 
bay Çemberlayn haftalık siyasi hSdl•c- _ _ _ onun mümtaz reisi general Orbayı İn- Fransızların i gal ellikleri ınıntakaya 
!erine temruı ettikten ve bu hususta Bü- mektedir. o Türk mılletı giltercde, aramızda görmekle büyük bir karşı yapılmış olan Alman taarruzları
yük B?tanya hükümetinin noktai na- ki yurdseverliği ve doğ• zevk duyduk.. '?örüşmeler açık ve sa- nın zayiatını Almanlar lc;in 2 - s bin 
zarını ızah eyledikten soı:r~ Ankara rulUğU hürmete layıktir. numl hır hava ı~:nde cereyan etmekte a.skerın saffı har~ harıcınde kalması şek-
paktı meselesine temas etmı.,<rtır . • • _ _ ve neticelenmek uzere bulunmaktadır. imde tahmın ediyorlar. 

Bay Çemberlayn Ankarada imza edi- Bunlar bızun dauna Ü• Ümit ederim ki faydalı ve müe.sir bir Fransız erkanıharbiye.•ine gelen ha
len üç tar~fh Türk - İngiliz ve Fransız ZİZ ettiğimiz hasletler· netice elde edilecektir.• berlere göre Mozelin ·~rk.ındaki mın
paktının butün ımpar~t~~lu~~a, Fransız dir.- (Siirelıli allı•~lar-) Avam kamarası 1izaları, uzun müddet takadan gele? ~aralı kafileler! Trev şeh-
umuml efkarında ve hutun dunyada na- ~ başvekilin yarattığı bu heyecanlı dost- rınden geçmıı;tir. . . 
sıl mükemmel bir sekilde karşılandığını - Bu ,·esiledcn istifade ederek ınec- !uk sahnesinin tesiri altında kalmı$tır. ALMAN TEBLIGI : 
ve ~kseriyet~~ri bile geçen bir ittifakla lise şunu da arzedeyim ki majeste İn- Brüksel, 26 (Ö.R) _ Alınan tebliği : 
tasv:ıp edıldi~~ anlattıktan sonra şun- giliz kralının hükiimetiyle Türk ve P.aris, 26 (Ö.R) - Lordlar kıunıırasın- Düşman dün Majino hattırun 10 kilo-
ları i!Sve eıı:uştir : • • Fransız hiikümetleri bir müddetten be- da hariciye nazırı Lord Halifaks Türki- metre garbinde işgal ettiğimiz tepeyi Is-

•• İngdlz milletinin ve ri Türkiyeye mali ve ikbsadi yardıın yenin hattı hareketini uzun uzadıya tirdada teşebbüs etmiş ve bu harekete 
Türk milletinin adaletin me,elesini müzakere etmektedirler .. Bu methüsena etmiş ve İngiltereye karşı bir taburluk bir kuvvet tahsis etıni§t!r .. 
mes'uliyetini müctere- yardım bilha'sa harp malzemesine mü- daima gösterdiği dürüstlükten ve sem- T~arrw:: Fra~ ~prağı içinde, top ve 

'I' tealliktir. pat!den takdirle bahseylemiştir. nutralyoz ateşimizle durdurulmuştur .. 
Başkaca kayda değer bir şey olmamıştır. 

Karsta Türk tabşidatı ---tz-
lktısat Vekili 

Beykoz kundura 
fabrikasmda... 

Matenga. nin 300 bin kişilik Türk tah
şida tı ha beı·i / ... ajansınca yalanlanıyor 

İstanbul, 26 (Hususi) - Şehrimizde 
(etkiler yapmakta olan iktısat vekili B. 
Hüsnü Çakır bugün Beykoz kundura 
fabrikasını ziyaret etmiştir. 

-i:r-

Şarki Prüsyada 
Dahili vaziyet hiç Paris 26 (A.A) - «Havas> lstan- Sovyet Cümhuriyelinin istediği mıntaka· 

buldan Deyli Meyle çekaerek Matin ga- dır. Bununla beraber Türkiyedeki Sovyet 
zctc5İ tarafından istinıah edilen bir te1· büyük elçiliğinin bir mt-muru şu beyanat· 
grafa göre, Türkiye Kars \'e Ardahan ta bulunmuştur: 
h 1• • d - Bu ihtilaf müzakere ile halledile-ava ısın e üç yüz bin mevcutlu kıtaat 
tahşid etmittir. bilir. Zira Ruı akalliyeti hakkında çok 

jyi muamele edilmektedir.• 
Bu havali Moskovan1n Ermenistan Mevzuubahiı telgrafta Türk.iyenin her , ____________ iıiıilııiiiiiii.ı.iiiiiiiiilıiiiim-

ne olursa olsun teyakkuzunu ~~v~~tmİ· 

yeceği il&ve edilmektedir. te iyi değil.. 
Anadolu ajaruıının notlf: Aınsterdam, 26 (Ö.R) - Şarki Prüs
Salahiyettar mahfiller nezdinde yap- ya baronları arasındaki heyecan bllyil

ıığı tahkikata istinaden bu haberin tama- mü.ştür .. Hitler Manyaların Nazi partisi-

d ld • h A d ı nin direktiflerine aykırı hareketlere te-
men ao sız 0 ugunu eyana na 0 u şebbüsleri halinde ellerindeki büyük 
ajansı memurdur. · · k 1 •• arazıyı tamamen öy üye tevzi edeceği-

TAYYARE SINEMASI (Telef on: 3646) 
~ ni tehdit makamında olarak bild~

tir. 
• --..;--

Atlas okyanusu 
yolu Alınanyaya 
açıkmı?-

Dünden itibaren başlı yon büyük gala programile muvaffakıyet 
ve takdirler kazandı. Bu l(Üzel pro$[ram devam ediyor 

Şarlıın ses lıralıçesi 
MISIRLI 

•• 
Ummü GüJsümün 
Te_ınsil ctti*i her yerde olduğu gibi 

htanhulda da 100 bin kişinin göriip 
alkışladığı ŞARK filmi 

ÜMiT ŞARKISI 
(NEŞİDE/ EMEL) 

Filimden IJaşlıa ŞARK 

Revü heyetinde 

MISIRLI RAKKASE VE 

MUGANNİYE BAYAN 

Ki Ki tarafından 
Şarlı sazile 
Arapça ve 

Türlıçe şarlıılar, şarlı ve 

Arap dans ve oyunları 

Rorna, 26 (Ö.R) - Sovyet Donanma 
gazetesi şimal denizindeki deniz harbin
den bahsederken Almanyanın Rusya 
ile ticari ve siyasi anlaşmaları sayesinde 
Atlas okyanusu yoliy!e gelecek ithaUta 
karşı müstakil bir yaziycte girdiğini 
kaydediyor. 

.tm:~'51llllr.almlllllml!llll ...... 
KARŞİYAKA 

Melek Sineması 
Bugünden itibaren başlıyor 

Bir kavuk 
devrildi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Vaşrovada sefalet, açlık 

Halk bir köpek leşini 
on şilinge satın alıyor! 
Parla 26 {A.A) - VafJondan ıelmiı olan bit&rıU bir mütahid Röyter 

ajan11nm Paristeki muhabirine ıtaiıdaki beyanatta bulunmuıturı 
<- V ar90vada köpek leşleri son derece rağbettedir. Ve aranılmaktadır. 

Zira bu leıler halkın ııdasını temine yaramaktadır. Köpek leıi için takribeft 
1 O ıilinı tediye edilmektedir. Varıovada hüküm sürmekte olan sefalet taY• 
oifi nakabil bir derecededir. Şehrin en mühim binalarından bir çoiiu tamamilı 
harap olmuıtur. Şehirde ne elektrik ne de su vardır. Tramvaylar iılememelı
lerur. Yalnız bir otobüs hattında münakalat yapılmaktadır. Bütün dükldnler 
kapalıdır. Varşovada hiç bir gazete çıkmamaktadır. Almanlar ıehre yalnn: 
gündelik Alman ııazetelerini ithal ediyorlar. Şehrin kahraman belediye reill 
Starzynaki i1e Varıovanın müdafaasını deruhte etmiş o1an sivil komitenin di.
ğer erkanı rehine olarak mevkuf tutulmaktadırlar. Starzynaki uhdesine düton 
vazifeleri Almanların himayesi altında ifa etmiştir. Şehırde bir ölü oülı:ıltu bll
küm sürmektedir. Yalnız geceleyin Alman askerlerile her an ityan halinde bu
lunan §ehir sekenesi arasında teati edilen sil&h sesleri i'itilmektedir. 

Batıray denizaltımız ma 
yine çarparak batmış 
lstanbul 26 (Telefonla) - Harp ilanı üzerine hülı:ümetmiz heea

bına Almanyada inşa edilen ve Alman hükümeti tarafından zaptedilen 
Babray denizaltısının bir mayna çarparak battığına dair şehrimize 
malumat gelmiştir. 

Hitler Almanyada tü-
tün içmeği yasak ediyor 

Londra (P.S.) - Hiıler Dr. Frick'ten Almaoyada tütün içmeyi meneden 
bir kanun hazırlaı:ruuıını istemiştir. Bu yuak jçin ileri sürülen ıebepler e'IJ'Te!l 
tasarruf, ıonra da kullanılmakta olan yanık tütünlerin sıhh11te muzir olma11dır. 
Nazi partisinin ileri gelenleri Hitlerden populariyesini baltalıyacak olan bu 

tedbirden vazgeçmesini istemitlerdir. 

Arap ile mi 
Ankara paktını büyük 
bir meserretle karşıladı 

Tunus 26 (A.A) - Arap gazeteleri Avrupa hadiselerine büyük 
bir yer ayırmakta ve Türk - Fransız - lngiliz muahedesini bilhassa si
tayişle mevzuu bahseylemektedir. Ezzahra gazetesi, Müslümanların 
giriştikleri taahhütleri dinleri iktızası olarak tutma!ını bildiklerini, 
bu muahedenin bir kerre daha İspat ettiğini yazdıktan sonra Alman 
propağandasının sarsmağa muvaffak olmadığı Müslüman memleket
leri sayıyor ve Müslüman memleketlerin Müslümanlık akidelerine 
uyduğu için Demokrasileri tercih etmekte tereddüt göstermediklerini 
tebarüz ettiriyor. 

Roma 26 (Ö.R) - Mısır gazeteleri Saadabad paktı devletlerinin 
Ankarada yapacakları toplantıya büyük alaka gösteriyorlar. Gazete
ler Mısırın Saadabad paktında dahil bulunmamasına rağmen yakın 
§'Ukın emniyetine taalluk eden her görüşmeyi tabii bir alaka ile takip 
ettiğini, Türkiye - Iran - Irak ve Efganistan hakkında duyulan •amirnt 
dostluk hislerinin bu alakayı arttırdığını yazıyorlar. 

Litvanya kıtaatının Vilno isti-
kametinde ileri harekatı durdu 
Londra 26 (AA) - Röyter ajansı Stokholmden istihbar ediyor: 
Litvanya kıtaatının Vilno istikametindeki ileri htrekatına ait olan emir blr· 

denbire geri alınmışhr Söylendiğine göre Litvanya kıtaatı son dııkikadı& ken
dilerine verilmiş olan emre tevfikan hudutta durmuşlardır. Tahmin edildiiin• 
göre bunun sebebi Polonya!Jar ile Sovyetler arasında Vilnada bir takım hl
diselcr zuhur etmesidir. 

B. Ruzveltin 940 
Reisicümhur 

seçiminde de 
olması isteniyor 

Paris 26 (ö.R) - Vaşingtondan bildiriliyor: San Fransiskoda be
yanatta bulunan ziraat nazırı, Avrupa vaziyeti karşısında B. Ruzvel
tin tekrar Reisicümhur mevkiinde kalmasının Amerıka için elzem ol
duğunu söylemiştir. Bu beyanat büyük alaka uyandırmıştır. Reisicüm
hur Ruzveltin üçüncü bir riyaset devresi için tekrar intihabım ileri sil· 
ren bu ikinci kabine azasıdtr. Dahiliye nazırı bir kaç ay evvel ayni va
ziyeti takınmıştı. Ziraat nazırının 1940 reisicümhur intihabında nam• 
zed olarak çok defa gösterilmiş olması bu beyanatın ehemmiyetini 
arttırmaktadır. 

Fon Papen Cümhuriyet boyramfnda hazır 
bulunmak üzere Ankara ya dönüyor 

lstanbul 26 (Hususi) - Alman devlet reisile görüşmek üzere Be ... 
line davet edilen Almanyanın Ankara büyük elçisi Fon Papen yarın 
cbugün> ekspresle şehrimize gelecek ve Ankaraya hareket edecektir. 
Alman sefiri, Cümhuriyet bayramı şenliklerinde Ankarada bulunaca
ğını Alman sefarethanesine bildirmiştir. 

Romanyanın Ankara elçisi hükii-
mctile temas için Bükreşe gitti 

Tiirkçe sözlü Araı>ça ~arkılı enteresan 
ıneY7.ttlu hir ~ahescr BVYÜK BiR HARİKA 

SEA...~SLAR: 4 - 6,5 - 9.0U lstanbul 26 (Hususi) - Romanya elçisi hariciye vekilimiz B. Sa-
VMMV GVLSVM Pazar ve cumartesi giinleri <aat raçoğlu ile görüştükten sonra tayyare ile buraya geldi ve Bükre§e ba-

U\: l', · Saall ri '3 - 5 - 7 - 9 da ... l'C\ii heyeti \e ha)nıı (KİKİ) ak.,o;anı faal 9 seansında iştirak edecektir.. 
1

•1 TA BAŞLAR reket etti. Sefir, Rumen hükümetile temas ettikten •onra Ankaraya 
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Londra tamamen · 
sakindir 

Finlandiya tebliği _ BASTARAFI ı mcı sABiF'EDE -

- BA$TARAFI 1 iNCİ SAllİF'EDE - cak hiç bir~~ mukabelesiz kalmı
ya tekliflerini müzakere zemini olarak yacaktı:~-. İngiliz tayya:.eıer.i bu sabah 
kabul etmeği reddetmişlerdir .. Vaziyet ta Berlin ve Potsdam uzerınde uçmuş-

Resmi 

hila vahim telakki ediliyor. Bununla lar~. . 
beraber müzakere yoliyle bir hal sureti HITLER N~ SÖYLEDi? 
bulunmasının mümkün olacağı ümit Roma, 27 (Ö.R) - Berlinde Nazi mü
edilmektedir. Rusyanın Aland adaların- messillerinin fevkalade toplantısında 
da tahkimat yapılmamasını talep ettiği Bitler Almanyanın vaziye~ izah ettik
kat'i olarak tekzip ediliyor. t~~ .sonra, sulha .varm~k içın yapılan 
Fin1andiyanın harici siyasetine ve ez- butü.n ~eş~~b~slerın İngılte~e t~.afınd.an 

cümle bitaraflık meselesine taallfık eden reddedildıgını, harp mesulıyetının In
:r:orluklar bertaraf edilmiş değilse de ol- giltereye ait olduğunu söylemiştir. 
dukça azalmıştır ve kolayca müzakere ~S~LAŞ:l\IA SAAT~ GE~ 
yoliylc halledilebilir. Şimdi bir anlaş- Şımdı Alman gru;etderı fon Rıbbent
mava engel olan bilhassa arazi müddei- ropun nutkunu tefsır ederek uAlmanya
yahdır. nın sulh teklifleri mütemadiyen redde-

Londra 26 (Ö.R) - Helsinkiden bil- dilmeğe devam ederse hiç şüphesiz he-
diriliyor .' saplaşma saati gelecektirn diyorlar. 

Finlancİiya hüküıneti bir resmi tebliğ uFol~işe Beobahteraı yazı~~r : Loı:ıdra 
nesrederek Moskovada cereyan eden ve ~Parıs. nu.tlmn yalnız dahili. h~e~ ol
miizakerelerin neticelenmediğini, Sov- dugunu ıddia etmekle ehemmıyetini tas
)'etlerin Finlandiyadan kabul edilemiye- dikten i.mtina. ediy~rlar. ."Borser Çay
cek bazı taleplerde bulunduklannı bil- tungn dı~·or kı : Dıplomatık manevralar 
dirmektedir. yeter .. Yalnız kuvvet meseleyi halle-

Tebliğ, talep edilen şeyler hakkında der .. n 

aarih malfunatı ihtiva etmiyor.. Yalnız 
bilinen şey Finlandiyanın hararetli bir 
nıilli müdafaa hazırlığı içinde bulundu
fudur. 
Mareşal Manner Hein, Finlandiyayı 

ihata eden ormanlık mıntakalarda siper· 
ler n müdafaa hatları tesisi mesaisine 
hararetle devam etmektedir.. Finlandi
ya sahiJlerine mayn dökülmüştür. Hel
liinkide ışıklar maskelenmiştir.. Sivil 
halk ~chri terketmcktedir. 

Fin1andiya seferberlik hazırlıklannı 
da çok ileri götürmüştür. 

Finlandiya hariciye nazırı, memleketi~ 
nin bitaraflığına, istiklaline ve hüktim
ran haklarına hürmet edilmek şartiyle 
müzakerelerin sulh yoliyle neticelenme
sinden Mll Umitvar olduğunu, fakat 
iyi bir anlaşmaya varmak için her iki ta
rafın ayni derecede hüsnii niyet göster
mesi icap ettiğini söylemiştir. 
Nazır Finlandiyanın büyük komşusiy

le dostane münasebetlerinde devam et
mek arzusuna rağmen çetin bir vaziyet
le karşılaşmak istemediğini, müzakere
lerin bütün safahatından dünya efkan 
umumiyesinin haberdar edileceğini, İs
kandinavya devletleri arasında dauni te
masın muhafaza edildiğini ilbe etmiştir. 

Londra, 26 (Ö.R) - Niyuz Kronikl 
gazetesi Sovyet Rusyanın şimal mem
leketlerine karşı müddeiyatma haberler 
vermektedir. 

Bu gazeteye göre Sovyet Rusya Bal
b.k denizindeki sevkülceyş ehemmiyeti 
haiz bazı İsveç adaları hakkında müdde
iyatta bulunmak üzere İsveçe bir ülti
matom verecektir. Bu ültimatomun ta
rihi henüz tesbit edilmemiştir. 

Moskovada bulunan Sovyet Stokholm 
zefirinin bu maksatla Kremline çağırıl
mış bulunduğu söyleniyor. -

-+-
Bir Alman 

taarruzu 

.,._ 
Moskova Londra 

arasında 
- BAŞTARAFI 1 INC1 SAHİFEDE -
daki en İptidai prensipleri ihlal etmek
tedir. 

Sovyet Rusya, kendi ticaret gemilerini 
devlet malı telakki eder. Bu sebeple de 
hususi vapurlara tatbik edilen usullerin 
bu vapurlara tatbikini kabule mütemayil 
değildir. 

Sovyet gemilerinin muayene edilmek 
üzere tevkifleri devam ederse Sovyet 
Rusyanın seyrüseferde vuku bulacak te· 
ehhürattan mütevellid zararları için taz
minat istemek hakkını muhafaza etmek· 
tedir.> 

Moskovanın bu itirazları Londrada 
esassız telakki ediliyor. Çünkü 19 14 de 
de buna benzer kaçak eşya listesi yapıl
mış ve o vakit Rusya bunu katiyen pro~ 
testo etmemişti. Hatt~. bu liste onun mu· 
vafakatile tanzim edilmişti. 

Sovyet Rusya bu hususta protesto sa~ 
lahiyetini haiz olamaz, çünkü muhasım 
bir devlet tarafından zaptedilen bitaraf 
bir vapuru kendi limanında tutmaktan 
bile çekinmemiştir. 

lngiliz gazeteleri bu notayı tefsir eden 
vazılarında Sovyet Rusyanın bizzat ken· 
di hareketlerile tezada di.iştiiğünü, City 
of Flind Amerikan vapuru hala Mur· 
monsk limanında mevkuf bulunurken 
Sovyet Rusyanm kontroldan şikayet et
mesi, anlaşılmaz bir ŞP.Y olduğunu tahmin 
ediyorlar. 

Londra 26 (A.A) - Kaçak kont:rolu 
hakkındaki usulü il~ Almanyanın taki
bettiği usul arasında yapılan mukayese
lerde şu cihet bilhassa tebarüz ettiril
mektedir: 

lngilizler, vakıa bitaraf gemilerin sey
rinde bir miktar teahhüre sebebiyet ver
mektedir. Fakat bit&raf gemiler her halde 
şu cihetten emindirler ki; kendileri için 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - lngilizler tarafından ne batırılmak, ne de 
fiklikleri ve bilhassa yeni kıtaatın gelip City of Flint gibi yüzlerce mil uzakta her 
gelmediğini anlamak için kabil olduğu hangi bir bitaraf limana götürülmekte 
kadar sıkı teması muhafaza ediyorlar. ve kaçakçılık yapmascı dahi mevkuf bu-

Alman halkı endişede 
iki kuvvetli demokrasi karşısında 

Harbctmek kolay değildir 
Paris 26 (Ö.R) - Niyuz Vandertag Holanda gazetesinin hususi 

muhabiri A1man ahalisinin düşünüş vaziyetini şöylece izah ediyor: 
Bir kaç gündenberi değişik bir şey vardır. Sulhun iadesi ümitleri 

zail olmuştur. Garbi Almanya ahalisi şimdi istikbal hakkında endişe 
besliyor. Bu bin teferrüatla belJi olmaktadır. Fikirlerin hülasası şudur ı 
Şimdi garp cephemizde iki kuvvetli hasım vardır. Bu Lehistan seferine 
benzemez. Bu harpte malzeme ve para asker kadar mühim rol oynar. 
Malzeme ve para ise lngiltere ve Fransada bizden daha boldur. Stok
larımızı artıramayız. lngiltere ve Fransa gibi sayısız sarfedecek vazi
yette de değiliz.» Bu gibi beyanata muhatap olmak nadir deği]dir. 

Diğer taraftan, diğer manidar bir hadise de, Rusya do1ayısile hükü
metin endişeleridir. Baltık memleketlerindeki A1manların Almanyaya 
nakline ve Baltık mıntakasında Alman nüfuzu zararına olarak Rus 
nüfuzunun genişlemesine hayret ediliyor. 

Garp cephesinde geniş mikyasda bir hareket ihtimali Alman ruhu 
üzerinde bir gölgedir. Hükümetin gittikçe daha şiddetli emirnameleri 
tatbik mevkiine koyması bu kaygıları bertaraf etmeğe kafi gelemiyor. 

insanlık, altı ayda bir harp tehli-
kesile karşılaşmaktan bıkmıştır 
Vaşington 26 (ö.R) - lngilizce konuşan milletler konferansında 

lngiliz sefiri B. Niyuton şu beyanatta bu]unmuştur: 
Hitlerin izale etmek istediği sadece çizilmiş hudutlar değildir. Mil

letlerin demokratik bünyesidir. Hem milli, hem ferdi hürriyetleri 
Avusturya, Çekoslovakya ve Lehistanda olduğ~ gibi mahvetmek ar
zusundadır. 

Müttefiklerin harp gayesi ise çok başkadır. Avrupa millet1eri hür
riyet hakkına kavuşmadıkça istikbal için ümid beslenemez. Taarruz 
harbına karşı bir emniyet seddi kurmak lazımdır. Ta ki, altı ayda bir, 
narp tehdidi vP.va. hakiki harpla bir memleket iltihak edilmesin. liir 
istibdat ve barbarlık sürülerinin medeni dünyadan bı-ıki kalan her şeyi 
mahvedememesi için tedafüi bir harp yapıyoruz. Siz bu mücadele ha
ricindesiniz. Belki vaziyeti daha iyi şartlar dahilinde görebilirsiniz. 
Fakat dünyanın hürriyetine bunca hizmetleri dokunan Amerikanın 
insan fikri önünde açı1an en büyük meseleye lakayd kalması tasavvur 
edilemez.> 

Buhrana rağmen Fenlandiya, henüz 
kartlarını masaya sermemiştir 

Londra 26 ( ö.R) - Finlandiya delegasyonunun Moskovadan Hel
senkiye dönüşünden sonra Finlandiya hariciye nezareti memurların• 
dan birisi yeni Rus teklifleri arasında Finlandiyanın kabul edemiyece
ği bazı taleplerin bulunduğunu söylemiştir. 

Bu tekliflerin mahiyeti hakkında ne He1senki, ne Moskovadan ma
lumat verilmemektedir. Fakat Finlandiya hariciye nazırı B. Erko Fin
landiyanın bitaraflığını muhafaza azim ve kararını teyid etmiştir. 

Dün akşam nazır demiştir ki: Şimdilik diğer vasıtaları teemmül et
meğe lüzum olup olmıyacağını bi1mek imkansızdır. Fakat vaziyet 
görüşmelere devam edilemiyecek kadar buhranlı bir şekil alırsa, Fi~ 
landiya kartlarını masaya serecek, yüksek ve açık konuşacaktır.> 

Hindistan islamları şimdi sevescve 
harp edebilirler 

Londra 26 (ö.R) - Avam kamarasında Travayst mebus Vedoud 
Ben, Hindistanı imparatorluğun diğer kısım1arile mü~tereken harekete 
sevkeden ı:ıenfaat ayniyetinden bahsetmiş ve Hindistanın imparator
luğa yapabileceği büyük askeri yardımı teşrih ederek demiştir ki ı 

< Hindistanın islfun müsellah kuvvetleri şimdi seve seve harba gido
bilirler. Zira üç büyük islam devleti: Türkiye, Mısır ve Irak bizim 
müttefikimizdirler.» 

Paris 26 ( lJ.R) - Amerika ga- lundurulmak tehlikesi mevcuttur. 
zeteleri Alman erkiinıhaTbiyeıi Londra 26 (ö R) - Lord Halifaks 
tarafından hazırlanan bir proje- Sovyet biiyük elçisi Maiski ile lngiltere 
nin H ollandanm utilti8ına aid ol- ve Sovyet Rusya arasında ticari rnüna
duğunu yazıyorlaT. Vafington si- sebetlerin iadesini görüşmüştür. 

Londra 26 (ö.R) - ~giliz d~iz ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yıui mahfillerinde Hollandaya kontrolünü ve harp kaçağı listesini pro- B J • 
taarruz ihtimalleri endişe uyan- testo eden Sovyet notası resmen alınmış- lngiltere U garıstaD 
dırmıştu. Böyle biT taarruzun m- tır. Bundaki noktai nazann kabulü muh· 
la mazuT görülecek taralı olma- temel değildir. lngiliz siyaseti beyelmilel Hindistanın da İtalya ile 1111' ticaret 
dığı bildiTiliyor. hukuka tamamen uygundur. Harp ha- hürriyetini Jıaflul anlafmGSI yapacafı 

Paris 26 (ö.R) - Hollanda, Belçika !inde muha.'!ımlar hangi maddeleri harp d Jı Sofya, 26 (A.A) - İtalyan iktısat he-
ve Almanya arasında telefon muhabera- kaç.ağ1 addettiklerinı tasrih salahiyetini e ece ... yeti Belgraddan buraya gelmiştir.. He-
tı inkıtaa uğramıştır. Yalnız telgraf mu- haizdirler. Esasen ne~redilen kaçak liste- Londra, 26 (Ö.R) - Deyli Herald ga- yet İtalya ile Bulgaristan arasında mev
habereleri yapılmaktadır. Alman san- si, geçen harpte iki tarafın ve Amerika- zatesi Gandinin bir mesajını neşretmiş- cut olan şimdiki ticaret itilaflarını ta
sörünce telefon muhaberatının kat'ına nın kabul ettikleri li<Jlenin hemen hemen tir. Gandi hürriyet davası uğrunda har- maınlamak üzere bugün Bulgar ticaret 
lüzum gösterilmiş olması Hollanda ve aynidir. Mesela, Rus notasında zikredilen beden Büyük Britanyarun Hindistanın nezareti mümessilleri ile müzakerelere 
Be1çikada merak uyandırmıştır. mahrukat, harbm devamı için elzem bir da hürriyetini kabul edeceğini söylemiş- girişecektir. Bu müzakereler neticesin-

----/•-- maddedir. Pamuk patlayıcı maddelerin tir. de bu itilaflar yeni umumi vaziyete gö-
BİTARAFLARA imalinde kullanılır. iaşe maddelerine ge- MUSSOLİlfİlfİlf re tanzim edilmiş olacaktır. 

lince daha 18 inci asırda bile harp kaçağı UÇUŞLARI Sofya, 26 (A.A) _ Başvekil ve hari-
Düşman muamelesi telakki edilme_s_i m_~ad_id_i. Ro~a. 26 (Ö.R) _:·i.ıussolini bir bom~ ciye nazın bay Köse İvanof dün İtalya 
yapacaklarmış... K d d bardunan tayyaresiyle sahil ~chirleri elçisini kabul etmiştir. 
Londra, 26 (Ö.R) - Nazileri en çok ana a a üzerinde bir uçuş yapmıştır. Roma ÜZel'ine yürüyüş 

endişeye düşüren silah ablokasıdır. Al- BİR İNGİLİZ Roma, 26 (Ö.R) - Yarın, 28 birinci 
rnanlar bitarafları İngiliz kontrolüne tabi intihabatta VAPURU BArrı teşrin, Roma tizerine ileri hareketinin 
olmamağa sevketmek istiyorlar ve İngi- U k dı... on yedinci yıldönümü münasebetiyle 
liz k t 1 .... k bul tm 1 · · b'taraf Libera er azan Londra, 26 (Ö.R) - Bir İngiliz vapu- t on ro unu a e e erını ı - Ö d da K talyada bir çok nafıa eserlerinin resmi 
lığa mugayir bir hareket telakki ede- Londra, 26 ( .R) - K3:11a a .e: ru Cebelüttarık.tan seksen mil mesafede küşadı yapılacaktır. 
ceklerini şu takdirde bitaraf gemilere bek vilayet intihabatı Lıberal parti~ bir Alman tahtelbahiri tarafından batı- --.:/z-
de dü~an muamelesi yapacaklarını için bir zafer olın';lş ve daha 49 mevki rılmıştır. G h • d 
ilan etmişlerdir. kazandırmıştır. İntihabın mevzu~ ~an~- --+- arp cep es• n e 

--+-- danın kayıtsız olarak harbe iştiraki, 1 k d" 
rnecburt askerlik ve vilayet muhtariye- tJSa l ingllizler on döPt Cephelerde ti idi. Başvekil Makenzi Ling bu intiha- malı6UI verdiler 
batta Kanada ile İngiltere ve Fransa • 

Yaralanan İngilizler arasıntia tesanüdü ispat ettiğini ve Ka- Alllolıa tam muvaffalıı· Londra, 26 (Ö.R) - Hava kuvvetle-
--a tana d··nu··yorlar nadanın bütün kaynaklarını müttefikle- "etle devam edi"Or rinin zayiatına ait olan yedinci listede 
C LI& va o ' • rin zaferi için her zamandan ziyade kul• ti ti muhtelif rütbede yedi zabit Ve 25 nefer 
Lo d (p S) +~ ı h Londra, 26 (A.A) - Milli ekonomi ·· t ilm kt dir B n1a dan 18 ı aktul n ra, . . - ıngı ız ava nazırı !anacağım bildirmiştir. gos er e e . u r m 

Sir Kingsley Vood harp muhabirlerine -- "'!,.-- nazırı Avam kamarasında verdiği. iza- düşmüş ve 14 U kaybolmuştur. 
~llllları söylemiştir : aCephe~en .~ngiliz Müsadere ~dilen hatta harbin başlangıcından beri Douv- lngiliz tayyareleri 
yaralılarını ve hastalarını mümkun ol- res mıntakasında Veymouth ve Kirk-
duğu kadar süratle İngiltereye nakle altınlar valide ve ayrıca Cebelüttarık ve Hayfa- Bir Alman lıruvazörünü 
memur uçan hastaneler grubunu faali- Brüksel, 26 (A.A) - Lastste Neivs, da harp kaçakçılığı kontrol servisleri te- 1ı 
}ete koynıu~ bulunuyoruz. Bugüne ka- İngilizlerin Baudouisville ve Elisabeth- sis edilmiş bulunduğunu bildirmiş ve i iye ayırmış ... 
dar yaralılar bu suretle nakledilmişler- ville vapurlarında bulunan 400 kilo altı- demiştir ki : Oslo, 26 (A.A) - Arbei Der Blated 
dir .. Sıhhiye kollarınm ellerindeki vası- nı müsadere etmiş olduklarını yazmak- - Harbin ilk altı haftası zarfında Al- gazetesi bir şahidin ifadesine istinaden 
talarla müstacel vak'alarda kan verici tadır. manyaya gitmekte olan 338 bin ton eş- İngiliz tayyareleri tarafından harbin bi-
ekipler tayyare ile cepheye nakledil- --;:;..-- ya mtisadere edilmiştir. Bu eşya arasın- dayetinde Vilhelmshafene yapılan taar· 
rnekıe ve ameliyatları yapılan yaralılar ALMAN y A da 76 bin 500 tonu petrol, 65.000 tonu ruz esnasında bir bombanın Alman Gnl-
Kızılhaç tayyarelcriyle yine büyük biı· M I" .. 1 .. k • ind d. demir, 38 bin 500 tonu manganezd.ir .. senau kruvazörllne düştüğünü ve geıni-
süratle nakledilmektedirler. a 1 gUÇ U iÇ e ır Ayrıca mühim mikdarda fosfat, Alemin- nin ikiye ayrıldığını yazmak.tam 

--· ... ?-- Londra, 26 (ÖJt) Almanya mali yum, hematit, koprada müsadere olun- Paris, 26 (Ö.R) - Danimarka tıze-
LİTV ANY AYA güçlükler içinde çırpınırken Fransa ve muştur. rinde uçarken yere innıeğe mecbur ka

lngilterenin maliyesi her zamandan da- Filiyatta Almanya bütün deniz aşırı lan bir Alman tayyaresi zapted.qıniştir. 
TERK.EDİLEN ARAZI ha sağlam bulunmaktadır. tngUtere ban- ihracatçılardan tecrit edilmiştir. Rücum arabaları 
Paris, 26 (Ö.R) - Rusya tarafın0~ kası bu sabah iskonto haddini yüzde üç- RUS. MACAR 

mı! manevrasında-. 
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2424 Üzüm tarım 
1639 m. 183 Kcs./120 Ww 700 Ş. Riza Ha. 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 250 Ahmet Tabak 
T A. Q 19 74 9 141 K. Taner . . . m.151. 5 Kes./ 20 Ww. 
12 3 98 M. Beşikçi 

. O Program ve Memleket saat ayarı 79 A. R. ÜzümcU 
12.35 Ajans VE meteoroloji haberleri.. 77 Albayrak 
12.50 Türk müziği {Pl.) 13.30 - 14.00 67 Hayati Börekçi 
Müzik (Karışık program - pl.} 18.00 73 F. Solari 
Program .. 18.05 Memleket saat ayarı, 49 ı·nh isar idaresi 
ajans ve meteoroloji haberleri... 18.25 49 Rüştü Fırat 
Türk müziği (Fasıl heyeti) .. 19.10 Ko- 39 A. Nuri E. 
nuşma (Haftalık spor servisi) .. 19.25 25 P. Mikalcf 
Türk müziği.. 20 j. Kohen 
ÇALANLAR : Vecihe, Fahire Fersan, 20 Hayim Kuri 
Refik F ersan.. 18 ş. Remzi 
OKUYAN : RADİFE NEYDİK 18 B. Palanto 
1 - Segah peşrevi.. 2 - Bimen şen - Se- 16 s. Erkin 
gah şarkı (Sunda içsin yar elinden).. 6 s. Paterson 
3 - Arif bey - Segah şarkı (Olmaz ilaç 4169 Yekfuı 
sinei satpareme) .. 4 - Sel. Pınar - Hüz- 248026 Dünkü yekfuı 
zam şarkı (Aşkınla sürünsem) .. 5 - Bi- 252195 Umum! yekfuı 
men şen - Hüzzam şarkı (Sükfuıda ge- N o. 7 
çer .. ) 6 - Hüzzam saz semaisi.. N 
HALK TÜRKÜLERİ (Mahmut Karın- No. 

8 

d S d 
o. 9 

aş ve a i Yaver Ataman).. No. 10 
OKUYAN: MELEK TOGÖZ N 
1 if be 

~ ll 
- R' at y - Hicaz şarkı (Niçin bül- İNCİR 

bili figan eyler) .. 2 - Nubar Tekyay 346 Bohor Mizrahi 
(Ağ~mış gtilmüş) .. 3 - Hicaz türkü 275 M. j. Taranto 
(Şu Izmirden çekirdeksiz nar gelir ... ) 211 M. H. Nazlı 
4 - Şemsettin Ziya - Uşşak TlirkU (Şu 83 H. Şeşbeş 
s~ım söğüdün altı daima). 20.10 Tem- 32 A. Papağno 
sil.. 21.10 Müzik (Radyo orkestrası Şef 25 Esnaf Bank 
Hasan Ferit Alnar .. ) 1 - Handel cCon- 23 F. Solari ası 
certo Grossoa 2 - Beethoven •İkinci 995 Yekı'.ln 
senfoni• Re majör) .. 22.00 Memleket sa- 140505 Dünkü yekı'.ln 
at a~~ı, ajans .haberleri, ziraat, esham, 141500 Umuınl yekfuı 
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tahvilat, Kambıyo, nukut borsası Fiat) p ALAMUT 
22.20 Müzik (Cazband - pl.) 23.25 - 23.30 686 kental kaba ve tırnak 310 
Yarınki program ve:_ kapanış.. ZAHİRE 
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Alınanlarm yeni 201 ton Buğday 5 25 5 75 
165 çuval Fasulya 9 9 15 

batırdıkları vapurlar 86 çuval Susam 10 7!S 
Londra, 26 (Ö.R) - Alman tahtelba- 446 balya Pamuk 37 40 50 

birleri iki bitaraf vapuru daha batırmış- 459 kilo T. B. İçi 68 
lardır. Bunlardan birisi Teglf Hollanda 124 kilo Acı B. İçi 49 
motörlüsUdtir. Dört haftadan beri haber p B 
alınamıyan bu vapur 1sveçten Amster- ara OrSaSI 
dama hareket etmişti. cSeı isminde bir 
Hollanda vapurundan da 15 günden be- C°OMHURtYET MERKEZ BANKASJ 
ri haber alınamamıştır. Anversten Riga- KLEARİNG KURLARI 
ya hareket etmiştL Sterlinıten cayriai bir Türk liruıntD 
Telefonlarda sansör.. mubbilidir •• 
Paris, 26 (Ö.R) - Almanya ile Hol-

landa arasında telefon muhaberelerinin Sterlin 
inkitaını İsviçre ve İskandinav memle- Dolar 
ketleri ile muhaberelerin kesilmesi ta- Belga 

Alış Satış 
521. 524. 
76.71 '77.16 
4.56 4.59 

kip e~tir. Öğleden sonra telefon Fransız frangı 
muhavereleri iade edilmiştir. Bu tedbi- Pezetas 

33.58 33.78 
7.6577 '7.6993 

rin sans()rü.n takviyesiyle alrutadar ol- Florin 1.4350 1.443 
duğu tahmin ediliyor. İsveç frangı 

---Rl Isveç kronu 
3.3969 3.4165 

K. S. K. KUL'OB'DNVN Norveç kronu 
YENİ SPOR SAHASI Çekoslovak kronu 

3.1870 3.2054 
3.339 3.359 

23.09 23.20 

(K. S. K.) Karşıyaka spor kulübü- LDinar 
Un K k d 

eva 
n arşıya a a deniz banyoları kar- Le 

35.22 35.40 
64.86 65.22 

şısında inşa olunan spor sahası ile ka- Ray k 
yşmaı· 

pah spor salonunun açılına resmi 30 ilk L. t 

82. 83. 
1.97 1.98 

teşrin pazartesi günü yapılacaktır. D ırehmi 
Bu münasebetle yeni sahada bir fut- zf ~· 

bol maçı ile güreş müsabakaları da icra p 0 ı .. 
edilecektir. · engu 

15.20 15.29 
103.97 104.50 

4.2159 4.2373 
3.6807 a.e984 

ANKARA BORSASI 

iM k k• 1 1 Kapanış F. C tep Jtap a 11 Londra - Sterlin 1 5.24 
Nevyork - Dolar 100 130.025 

193~ • 1940 tedris senesi için ma- . Paris - Fransız frangı 100 2.96875 
arif vekiletince bastmlan bilômum ~ Milano - Liret 100 6.6325 
ilk, orta, liselerin ders kitapları.. P Cenevre - İsviçre Fr. 100 29.315 

E G E Amsterdaın - Florin 100 69.405 
Berlin • Rayşmark 100 

, Brüksel - Belga 100 21.8325 

Kl'l'AP EVİNDE Atina - Drahmi 100 0.97 
Sofya - Leva 100 1.5975 

Toptan ve perakende satılmaktadır •• ~ Prag _ Çekoslovak kr. 100 
Mekteplere ait bütün kırtasiye le- [ Madrid - Peçeta 100 
vazınıatını da •EGE KİTAP EVİN- ı Var.şova - Zloti 100 
deı bulabilirsiniz.. Budapeşte • Pengü 100 

13.1825 

Ayni kütüphanede çeşitli kartpos- Bükreş - Ley 100 
tallar, resimler, zadf bayram tebrik i Belgrad - Dinar 100 

23.425 
0.935 
2.495 

30.6125 
31.19 

kartları satılmaktadır. Atatiirkün ~ Yokohama - Yen 100 
meşhur tarihi nutkunu ihtiva edeni, Stokholrn - İsveç kr. 100 
kıymettar eser de (50) kuruşa sa-j Moşkova • Ruble 100 
tılmakta~ır . ., . .i NOT : Hizalarında rakkam bulunmı
HİSAR ÖNÜNDE EGE KITAP EVi~ yan dövizler için fiat tescil edilmemiştir 
~.Zbt.7-/';AJU• GJ»JPZZJ&il..aa ESHAM VE TAHVİLAT . 

Kiralık daire 
.., 

ve magaza 
Resmi ve hususi daire ve yazıhane 
olmağa elverişli Gazi bulvarında Zi· 
raat Bankası yanında 18 sayıh De
mirelli ham .. 
İstiyenler ı ikincikordon Merkez 

ban.kası arkasında 88 sayılı dairede 
diş doktoruna baş VW'Sunlar .. 

1 -- 26 (2131) 
ııriill"' • 

~- ı ı ı ttı•rn« -
OPERAröR 

Dr. Asil Mukbil 
Ata kam 

MEMLEKEr HASTA• 
NESİ OPERA'l'ORU 

Hastalarım her gün üçten sonra 
Alsancakta Birinci Kordon 312 nu
maralı J akinyon apartmanında ka
bul eder .. 

TELEFON : 3537 
~ilf.7.'7"~~~~ 

+ ~Jş~=,, 
Azra DemirelJi.r __ I 

Her gün hastalarını İkinci Kordon"' 
Cümhuriyet caddesi Merkez Banka
sı arkasındaki 88 numaralı muayene-

" - ~ı--'- 1,_1..~l _ _. __ 

Sivas - Erzurum hattı istikrazı II. 20.31 
Cümhuriyet Merkez bankası Pş. L. 103 - AWX%'Q:Z2t>;ae 

Alsancak 
~ İstasyonu Karşısmda yeni açılan 

EGE 
HUSUSi HASTANESİ 
SAHİBİ 

DOKTOR OPERATÖR 

Adil Bir 
İzmirin en büyük ihtiyaçlarından bi
rine tekabiil etmek üzere hazırlanan 
ve her ttirlil fenni tekamül!t. kon
foru ve kalorifer, rontken ve elektrik 
tedavileriyle mücehhez olan EGE 
hususi hastanesi Alsancak istasyonu 
karşısında açılmıştır. 
Her şubeye ait hastalar kabul ve 
mütahassıslan tarafından tedavi edi
lir. 

Müessesede her zaman doktor bu- , 
lunur.. ~ 
FİATLER: ~ 
İlıi liradan flaşlar.. ~~ 

TELEFON : 2918 · 
rz.z:;r.7.v.Z./t.a"Zr.zzz:cz~- , 

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

Kiralık ev 
Güzelyalı Nuribey sokağı (54 Un

cu sokak) 6 numarada biltün asd 
lrL'\.n-En't"11 Jı..~;.,. "h.o.u·!:tırt!!l~ -r1.A aii7o.1 Tn~TI-
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E 

Manisa Belediyesi Elektrik iş-
letme reısliğinden : 
1 - Lokomobil.,için (Süpr Silindir ekstra Hegl& mineral cinsin

den) ( 7 60} kilo silindir yağı 
2 - (Ekstre Hive Standard) cinsinden 600 kilo yataklık ekstra 

yağı pazarlıkla mübayaa olunacaktır. 
3 - Teklifler ayrı ayrı yapılabilir. 
isteklilerin tekliflerini 1-11-939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü 

saat 1 2 ye kadar göndermeleri lüzumu ilan olunur. 
27-28 3967 (2192) 

Manisa Belediyesi Elektrik iş
letme reısliğinden : 
Elektrik motörleri için 50 ton motorin ve 5000 kilo m akine yağı 

60 teneke benzin pazarlıkla mübayaa edilecektir. isteklilerin teklif 
edecekleri numunelerini birer şişe içinde göndermeleri ve tekliflerini 
yazı ile 1-11-939 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 1 2 ye kadar 
vermeleri lazımdır. 2 7-28 3 968 ( 21 91 ) 

URLA iCRA TETKiK MERCIIN- IZMtR AHKAMI ŞAHStYE SULH 
DEN: Sayı 47 

Kongordato talebinde bulunan Urla
da küçük arastada elbise, tuhafiye ve 
manifaturacılıkla iştigal eden lsak habi
fin verdiği projeye göre alacaklılannı iz
rar kashndan ari bulunduğu kanaatını 
tevlit etmesine ve mevcudunun borcu
nun yüzde otuzunu ödemeye yetiştiği 
görülmesine binaen icra ve iflas kanunu
nun 265, 266 ve 267 inci maddesine tev
fikan konkordato talebinin muvafık bu
lunduiuna ve kendisine borçlannın pr~
je dairesinde tediye'ti için iki aylık hır 
mühlet verilmesine ve komiser olarak 
Urla hazine vekili Ekrem Kutluayın ta
yinine ve keyfiyetin ilanı ile beraber ic
ra ve tapu dairelerinf' tebliğine karar ve
rildiği alacaklı1arın kanunu mezkurun 
2 66 inci maddesi mucibince ilan tarihin
den itibaren beş gün i,inde istida ile iti
raz haklan olduğu ve 292 inci maddeye 
tevfikan da alacaldılann yirmi gün zar
fında komisere müracaatla alacaldarını 
kayıt ettirmelerine aksi takdirde konkor
dato müzakeresine kabul edilmiyecekleri 
ili.n olunur. H.H. (5520) 

3970 (2167) 

HUKUK HAK!MLtôtNDEN: 
ölü eczacı Santo Alazraki terekesi 

gayri menkullerinden: 
1 - Izmirin birinci karataş mahalle

sınin tramvay caddesinde kain ve kadas
tronun 598 inci adasının 11 parselinde 
ve Izmir birinci mıntaka tapu sicil mu
hafızlığı sicillatının 1 Kanunuevvel 1934 
tarih, cilt 1, sahife 64, 155. sayısında ka
yıtlı ve sağı 242, solu 246, taj sayılı evler 
önü tramvay caddesi ve sağı Denizle 
mahdut ve alt katında odun ve kömür
lük ve saire için taksimatlı bir bodrum 
ve bahçeyi, birinci katında mermer ge
niş bir taşlığa nazır i.k! oda, bir kiler, 
mutfak, iki adbesthane ve çamaşırlığı 
ve orta katında yüklük ve bir koridor 
ve banyoyu ve üst katında dört oda, bir 
yüklük ve bir mutfağı müştemil sırf milk 
222 yeni 244 taj sayılı bir bap ev mahke
mece takdir ettirilen kıymeti 5500 beş 
bin beş yüz Türk lirası. 

2 - İz.mirin birinci Karantina mahal
lesinin tramvay caddesinde kfün ve ka
dastronun 698, inci adasının 6 parselinde 
ve iz.mir birinci mıntaka tapu sicil mu
hafızlığı sicillatının 22 Mayıs 935 tarih, 
cilt 1, sahife 107, sıra 12, sayısında kayıt
lı ve sağı 185 sayılı sokak, solu 451 taj 

-ımzz:zz~:!".Z%%?:~~:11Ja11Z11- sayılı ev, önü tramvay caddesi ve arka-11'h'ri'' ZZZ>.2>22JLJ'...:zzz* • CZC"~ 
sı boş arsa ile mahdut ve alt katında bir 

OPERArOR 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 

İkinci beyler sokak fırın karşısı ı 
No. 25._ Uer gün öğleden sonra saat: 
ileten itibaren basta kabul eder. : 

~ TELEFON No. : 3125 ı 
sz;ıızzzx.n:r../.7..LZ/."Y,T.../.~ 

kısım badrumla tramvay caddesine cep
heli 455 taj sayılı bir bap dükkanı birin
ci katında bir taşlığa nazır iki oda, bir 
küçük oda, mutfak ve çamaşırlığı ve or
ta katında bir oda ve bir taraça ve üst 
katında dört oda ve bir abdesthaneyi 
mtiştemil sırf müJk 497-4-5 yeni 453, 
455 taj sayılı bir bap ev ve dükkan mah
kemece takdir ettirilen kıymet 4500 
dört bin beş yüz Türk lirası. 

3 - Izm!rin güzel yurt mahallesinin 
Türk pazarı sokağında (eski Havra so
kağında kain ve kadastronun 204 üncü 
adasının 8 parselinde ve Izmir ikinci 

~lm-----1m.-ı _____ ,.1 mıntaka tapu sicil muhafız1ığı sicillfıtı-
nın 11 T. evvel 933 tarih, cilt 2, sahife 
82, sıra 18 sayLSında kayıtlı ve sağı 27, Kiralık 

Depo ve mağazalar 
İsmetpaşa bulvarında eski Zenit 

garajının olduğu mahalle 400 metre 
murabbaı genişliğinde zemini be
ton üstü kfuogir her işe elverişli bir 
depo yapılmıştır. Ayrıca mezkilr 
depo ittisalindeki üç büyük dillt
kan da kiralıktır. Görmek ve gö
rüsmek istiyenlerin aynı mahalde 
52 °numarada Yusuf Savrana müra-

i caatlan. S-4 1-6 

solu 23, taj sayılı gayri menkuller, önü 
yol ve arkası Havra arsasile mahdut ve 
cephede iki dükkan, içeride bir kısım 
avlu ile üç bap küçük depoyu ınüştemil 
ve zemini katipzade Havva hanım vak
fından mukataalı 21 yeni, 25 taj sayılı 
bir bap meyhane deposu mahkemece 
takdir edilen kıymet: 2500 iki bin beş 
yüz Türk füası. 
Yukarıda evsafı kaydiye ve umumi

yerleri yazılı ölü Santo Alazraki tereke
sine ait gayri menkuller, mahkememizce 
nçık artırma yolile satılığa çıkarılmıştır. 
3 sıra numarasında kayıtlı bir bap mey
hane deposunun katipuıde Havva hanım 

tzMtR 'O'ÇONCtt İCRA VE !FLAS vakfından ödenmesi icap eden yirmi .sc-
MEMURLUCUNDAN: nelik taviz bedeli, bedeli ihaleden ayn-

lzmirde Yemiş çarşısında Kemahi za- ca talip miişteri tarafından ödenecektir. 
de Ömer Fahri ve Muammer şirketile Artırma 30 Son Teşrin 1939 Perşem
Kemahi zade Muammer ve Muzaffer şir- be günü saat 10 da Izmirin Fevzi paşa 
ketinin iflasına ve 6. 3. 939 pazartesi bulvarında kain Bahçeliler hanının üst 
gÜnü saat on buçuktan itibaren iflasın katındaki Ahkamı Şahsiye 6ulh hukuk 
açılmasına lzmir ticaret mahkemesince ~ahkemesinde yapılacaktır. Artırmaya 

fi ıştirak edeceklerin, mukadder k.ıymetlekarar verildiğinden keyfiyet icra ve i as . 
d b rın yüzde 7.5 buçuk nisbetinde depozito 

kanununun 166 incı mad esi muci ince akçesi veya bu miktarda milli banka te-

rENJ ttSIJI 
•r;tm&Mli« .. ifA' \SWG™2:1 EH 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 

SPERCO VAPUR 
ACEHrASl 
---~·---

&llBIPE J 
. =-s 

W. F. Henry Van der Zee 
Ve şürekası 

ADRİATİKA SOSYETA ANONblA AMERtCAN EXPORT UNF.S tNC, 
Dl NA VİGAZYONE N E V - Y O R K İÇİN: 

GALİLEA vapuru 26/ 10/ 939 tari- EXİ~İA vapuru 30 ilkteşrine doğru 
rihinde limanunıza gelerek doğru Tri- bcklcnıyor. . 

t · · h k t d kt· EXPORTER vapuru Sonteşrın ~ 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mÜt4!hassııı bay Ömer yess e ahıçınt ~.edde ı·euece .. ırd ... ) langıcına doğru bekleniyor. 

'\ ~Y· n mu e ı ç gun ur. AR.l\IEMENT DEPPE ANVERS 
sLütfü Berıgü'dir. DIANA vapuru 30/ 10/ 939 ta rihinde ANVERS İÇİN : ' • 
~ Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyoları gelerek Adriyalik limanlarına hareket ESPAGNE vapuru son teşrin başlan-

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi edecektir. gıcında bekleniyor. 
asansörü ve hususi lokantası vardır. CALDEA vapuru 30/ 10/ 939 tarihin- D. T. R. T. KUMPANYASI 
~ Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine de gelerek Cenova ve Marsilya limanla- TUNA IDIANLARI İÇİN 
:\ve Iıtanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. rına hareket edecektir. DUNA motörü 15 sonteşrinde bekle-
~ Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi- ALBANO Yapuru 2/ 11/ 939 tarihinde niyor .. 

yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı limanımıza gelerek Karadeniz limanla- ~SA motörü sonteşrin sonlarında 
b Ö L00

tf 00 Be ·· ·· "d · ded" B" d f · h kik ·~ nna hnrcket edecektir beklenıyor .. ay mer u u ngunun ı aresın ır. ır e a zıyaret a atı .. .. ..: . . SERVİCE MARİTİI\IE ROUMAİN 
!-\meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler kendinin tahtı isticarmda~ ECİTTO ~o.~oru .../11/ 939 .tarıhın.de B u c A R E s T 
ı..;b J il d b 1 ' ' gelerek nynı gun saat 17 de Pıre, Brın- • .. r , 

u unan ote er e u uşurıar. d'zi V d· ı T . st l k t KOSTENCE • GALAS \ E TUNA 
B.ila.iC..6/Aif/."AJ!:~~n;g 1 =~ T/;'/1./.L./J./J dı • kt':ne ı.~ ve rıye eye ıare e LİMANLARI İÇİN 

· e ece ır. . 

/LAN BOLSENA . S/ll/939 tnrih. _ OIT~Z vapuru 2 sonteşrine doğru 

Vilayet daimi encümeninden: 
Vilayet, Nafıa ve sıhhat ve içtimai muavenet otolariyle kamyonla

rın yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak olan ( 2000) teneke benzine istek
li çıkmadığından 2490 sayılı yasa hükümlerine göre 27 Birinci teş
rin 939 dan itibaren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. istekli
lerin Nafıa müdürlüğünde mevcut şartnameye ve r\rtırma ve eksilt
me kanununun hüküm1erine göre hazırlıyacakları teminatlariyle bir
likte 27 Sonteşrin 939 gününe kadar her pazartesi ve perşembe gün
leri saat 1 1 de daimi encümene baş vurmaları. 

27-8 3972 (2186) 

':1PU~ . ın bcklenıyor. 
de gelerek ~drıyatık lımanlarına hare- SOCİETE COMI\IERCİALE BULGARE 
ket .edcccktır. DE NAViGATİO~ A VAPEUR 
CILİCİA motörü 7/ 11/ 939 tarihinde IIAİFA - İSKENDERİYE VE PORT 

limanımıza gelerek Cenova ve Marsilya SAİT İÇİN 
limanlarına hareket edecektir. VARNA vapuru hemen hemen bck-

CALtLF..A vapuru 10/ 1 1/ 939 tarihin- lenmcktedir. 
de gelerek doğru Triyesteye gidecektir. VapurJann isim "·e tarihleri hakkında 
(Seyahat müddeti üç gündür .. ) hi~ bir taahhüt ahnmnT.. 

İ T A L i A Vapurların hareket tarihleriyle nav-
İTALİA S. A. Dİ NA VİGAZİONE tunlardaki değişikliklerden ac:enta m• 
NEPrUNİA motörü 19 teşrinLc:ani 939 suliyet kabul et:rr.ez. 

1arihinde Triycstcden cenubt Amerika Daha fazla tafsilat için ATAT'tmK 
limanlarına harel;et edecektir. caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 

- - ---------------------------- NOT: Zee ve Şsı. Vapur acentahtına mUraca-

İlAndakl hareket tarihleri ile navlun- at edilmesi rica olunur. D. D. Y alları 8 ci işletme mü
dürlüğünden: 
idaremiz Alsancak mağazasında mevcut tahminen 128 küçük ve 

2 28 adet büyük damacanalar 2490 sayılı kanun hükiimleri dahilinde 
açık artırma ile 18-1 1-9 39 cumartesi günü saat 1 O da Alsancakta İ§
letme binasında komisyonumuzca sahlacaktır. Muhammen bedel: 
(330,40) liradır. isteklilerin tayin olunan vakitte (24.78) liralık M. 
teminat makbuzile komisyona gelmeleri lazımdır. Şartnamesi işletme 
kaleminde görülebilir. 27-1 4 1 O 3965 (2190) 

f 

lzmir Defterdarlığından: 
Satış 
No. 

Muhammen B. 

325 2 inci karataş Halil Rifatpaşa cad. 298 eski 268 tajlı 
dükkan 

Lira K. 
60 00 

326 Göztcpe Mısırlı caddesi 944 ada 14 parsel sa. 387tajlı arsa 60 40 
327 Alsancak Çelikel sokak 1228 ada 14 parsel sa.12 tajlı 1053 75 

arsa 
328 (Şehitler M. 2 inci altın perakende sokak 65 tajlı 217 ,65 

metre murabbaı arsa 100 00 
329 Darağaç Mızraklı sokak 7 tajlı 110,20 M .M. kargir 1102 00 

depo. 
330 Darağaç 1527 No. 2 inci altın sokak 22 tajlı 177,5 

M.M. arsa 
331 (Şehitler M. 2 inci altın çıkmazı sokak 13-1 tajlı 43,89 

M.M. arsa 
332 Darağaç M. 1532 No. hücüm sokak 24 tajlı 76,80 M.M. 

106 02 

21 94 

Hane 38 40 
333 Şehitler M. Papagan sokak 15 tajlı 66,00 M.M. arsa 65 52 
334 (Kahramanlar eski sepetçi yeni 1517 No. şehitler cad. 

38 tajlı hane 
335 (2 inci karantina köprü M. Kayatepe bayır sokak 

1 7 3 7 ada 96 parsel sayılı hane 

102 48 
3 tajlı 

336 {Bornova eski servili yeni sevgili ~okak 14 tajlı 
114,75 M. M. Arsa 

337 Bornova orta namı diğer merkez sokak 66 tajlı 35,84 
M .M . arsa 

338 Bornova eski dede yeni Ata sokağında 2 tajlı 164,25 
M.M. arsa 

339 Bornova Dağdibi Pınarlık mevkiinde 5 dönüm tarla ve 

50 00 

17 21 

9 00 

32 85 

harap kule 125 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 24-10-939 tarihinden itiba· 

ren 1 7 gün müddetle açık artırma usulile müzayedeye konulmuştur. 
ihaleleri 9-1 1-939 tarihinde perşembe günü saat 14 te milli emlak 
müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerin· 
den yüzde 7, 5 ·depozito akçesi yatırarak yevmi mezkurda milli emlak 
müdürlüğünde toplanacak satış komisyonuna müracaatları ilan olu-
nur. 3931 

lardald deği.şlldiklerden dolayı acenta- TELEFON : %007 /ZOOll 
mız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla --------------
tafsilat için İKİNCİ KORDONDA FRA
TELIJ SPERCO vapur acentasına mU
racaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 2004/2005 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLIVIER VE 

ŞCIREKASJ LrD. 

VAPUR ACENTASI 

UMDAL 
-ı::;.-

UMUMI DENİZ ACENTALI{;I LTD. 
IIELLENİC LİNF.S LTD. 

GRİGORİOS C. 1I vapuru 23 birinci 
teşrinde beklenilmekte olup Anversa ve 
Rotterdam için yük alacaktır. 

ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOB 
FLORİDA vapuru 20/22 birinci tef

rin arasında beklenilmekte olup Yugos
lavya limanları ve Triyeste için yük 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası alacaktır. 
TELEFON: 2443 LOVCEN vapuru 12 birinci teşrinde 

limanımıza gelerek ayni gün Köstence 
ve Vama için yolcu ve ytik alacakbr. 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyac;arun ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. LOVCEN vapuru 19 birinci teşrinde 

limanımıza gelerek 20 ikinci teşrin saat 
............. .............. ........ ....... 12 de Pire - Arnavutluk limanlan - Ko-

tor - Dubrovnik - Split - Triyeste ve 
Messageries Maritlmes Şuşak için hareket edecektir .. Yolcu ve 

yük kahul edecektir. 
KUl\'IPANYASI JADRANSKA PLOVİDBA D. D. 
· · SUSAK 

THEOPHILE GAUTIER vapuru PREDSEDNİK KOPAJTtC va uru 
Her türlü izahat ve malılmat için Bi- 30/31 birinci teşrin arasında bekl~

rincl Kordonda 156 numarada LAU- mekte olup Yugoslavya limanları ve Trl
RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen- yeste için yUk alacaktır. 
tasma müracaat edilmesi rica olunur. GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

TELEFON : 2 3 1 5 PİRF. 

•NEA HELLAS• 
~~&>:9Z777z™W~ Lüks transatlantik vapuru ile Pire 

DOKrOR 1 Nevyork hattı ... 

Ismail Hakkı 
Akarçay 

Dahili ve tena.süli has• 
talılılar rnütahassısı 

Cüınhuriyet caddesi (2 in~i Kordon 
Alman konsoloshanesi arkasında) 
206 numaralı muayenehanesinde her 
ıün saat 13 ten itibaren hastalarını 
kabul eder ... 

TELEFON : 3458 
...,'lillfSHJl'cz:;v.Y7.7.z.r.L2ZZZZZJ 

Pire - Nevyork seyahat müddeti 12 güa 
Pireden hareket tarihi 

18 - 11 -1939 
Gerek vapurlıınn muvasalAt tarihleri, 

gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında acenta bir teahhüt altına giremeL 

Daha faz.la tafsil At almak için Birin et 
Kordonda 152 numarada • tJıIDAL• 
umumJ deniz A~ntalığı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdilrlyet 
Telefon : 3171 Acenta 

illn olunur. Dosya No. 9 39 / 19 mınat mektubu vermeleri Iazundır. Ax
_________ 3_9_6_2_( 2_1_9_3_>_ tırmada, mukadder kıymetlerin yüzde 

75 yelm~ bc~ini bulduğu takdirde ihale i 
lZMlR BELEDtYEStNDEN: yapılır. Teklif olunacak bedeller mu- • • 

. .... . ·.· - - . ., .. . .... . . . . "'· 

Çocuk hastanesine ait bir kısım kadder kıymetlerin yüzde 75, yetmiş / Z M J R 
inşaat baş mühendislikten 180 ku- beşini bulmadığı takdirde ikinci artırma p A M u K M E N s u c A T 

k k 
15 Birinci Kfınun 939 Cuma günü saat 

ruş mukabilinde tedarik edilece e- 10 da aynı mahalde yapılacaktır. 
sif, proje, vahidi fiat cetveliyle şart- Taliplerin yukarıda yazılı gün ve sa- Türk Anonim ~irk~ti 
namesi veçhile kapalı zarflı eksilt- atlerde lzmir ahkamı şahsiye sulh hu- ":/' 
meye konulmuştur. Muhammen be- kuk hakimliğine gelmeleri ilan olunur. Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
deli otuz altı bin kırk altı lira on bir ------------- Yerli Pamuiunda.n At, Tayyare, Köpekba,, Değirmen, Geyik 
kuruş olup ihalesi 30/ 10/939 pazar- Z A Y 1 ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
tesı· aünu·· saat 17 dedir 2490 sayılı 921 

- 925 senesinde İzmir Şehit Fethi olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir ... 
f"> bey okulundan almış olduğum şahadet-

kanunununun tarifatı dahilinde ha- namemi kaybettim. Telefon No. 2211 ve 3079 
zırlanmış teklif mektupları ihale gü- Yenisini çıkartacağımdan eskisinin 
nü azamı saat 16yakadarencümen- hükmü 01madığı nazı oıunur. l'elgraf adresi : Bayrak lzmir 
de riyasete verilir. Muvakkat temi- Basmahane Çorakkapı piJic sokak No. -

39 Ali Vehbi oğlu Mustafa özbelge 

natı iki bin yecliyüz üç lira kırk altı ---------------------•1l1mıım:m••••--------t11••• kuruştur. 13, 29. 13, 27 ( 1889) , = X 1 , 

FOSFARSOL 
. • ı • . . . . . . ·r 

Kan Kuvvet lştiha Şurubu 

BIÇAGI 
Fn serf .sakalları 

yener 
u-e, cltdA. 

umu.şatır 

Türkiye iş Bankasından: 

- Hava gazı fabrikası ihtiyacı için bin 
ton Zonguldak zerodis ilave 0,10 mAden 
kömürü satın alınması başkatiplikteki 
şartnamesi veçhile kapalı zarflı eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
on bir lira olup ihale.si 6/ 11/939 pazar-
1 esi günü .saat 17 dedir. 2490 sayılı ka
nunun tarifalı dahilinde hazırlanmış 
teklif mektupları ihale günü azami saat 
16 ya kadar encümende riyasete Yerilir. 
MtıYakkat teminatı 825 liradır. 

ölü Kesreli Ali Rizanın tahtı ta~arrufunda iken icraen bankamıza intikal 
eden ve halen batapu bankamızın mülkiyet ve taı.arrufu altında bulunan lz-

FOSF ARSOL; kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları taze· mirin Karacadağ mevkiinde Çapar Gölü nam mahalde kain tapu kaydına göre 

leyerek çoğaltır. Tatlı bir ictah temin eder. Vücuda devamlı gençlik, altı yüz dönüm karşılı~"' elli beş hektar vebin dört yüz mt'.tr~ murabbaı mesa-22. 27, 31. 4 3910 (2172) 

Hükümet önünde otobüs durak yeri 
yaptırılması baş mühendislikteki keşif 
plan ve şartnamesi veçhile açık ek~ilt
meye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 148 lira 22 kuruş 
olup ihalesi 10-11-939 cuma günii saat 
16 dadır. 

İştirak edecekler 12 liralık temin:ıtı 
i bankasına yatırarak makbuzile encü-
~·~··-1·, -

-:1 hasında tarla ve göl yatağı müzayede ile satılığa çıkarılmı"tır. 
dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları' uykusuzluğu Arttırma muamele!"İ 20 Teşrinisani 1939 tarihine rııstlıyan Pazartesi günü 
ve rena düşünceleri giderir. Muannid inlubazlarda, Barsak tenbelli - saat 15 te bankamızın lzmirde Birincikordondaki binasında ve şube müdürlü-
ğinde, Tiro, Grip, Zatürreye, Sıtma nekahetlerinde, Bel gevşekliği ve ğünde olbaptaki müzayede §artnamesinde yazılı esaslar dairesinde yapılacak 
ademi ik~~darda ve kilo almakta şayanı hayret laideler temin eder. ve en çok nrttırana ihale edilecektir. 

FOSFARSOLU; Diğer bütün lıuvvet şurııplarından ayıran başlıca has· Müzavedeye eirmek istivenlerin arttırac klan bedelin yüzd eonu nisbetinde 
sası; devamlı bir surette Kan, Kuvvet, iştah temin etmesi ve illı lıuJla· teminat akçası yatırmaları lazımdır. 

Gayri menkulün evsafı ve müzayede ve sa tış şartlan hakkında malumat almak nanıarda bile tesirini derhal göstermesidir. istiyenlerin her ı;:ün bankamıza rnüracaatlnn ve arttırmaya girmek istiyenlerin 

SılJluıt ~İ"lilm~uİİ··._siiaiia;mllellsiıi·nliıi(r:ha::z~İZ~d;;i;;r~.~H~e;ir~E~c~z~a:;;;n~e~d;:e::..:::IJ:.:uJ=un=::ur::;_.:_•~~Yllliu•k•ar•ıd•a•gô•·s.tc•r .. ilc ... nı;;;;;g;e;;iı==·n ... v .. e ... s .. a~a-tt.a.e.ııı.b...ıanı:ı..k•·a_y..,.n:a..g...ıeJı.ı:m~e..a.le._rı_· ı.&.ıüıa..zu...:.mı.ı:u.__ilu-lAn;ı.n.ool.aun~u .... r .... ..... ...__~-.._;.a..,.................. . -



SAHiFE" YE'NI ASlft 
c:::: 

Lor i aksın mühim bır nu k 
Lehistanın istilisından Almanyayı mesul tutan Nazır: "Şimdiki Rus 

ersa y konferansında Lord Gürzon tavsiye etmişti,, diyor hududunu 

B· Vinston Çörçil de Amerika hükümeti .• 
Almanyanın harbi nasıl gayri kabili Sity Of Flint vapurunun hamulesile 
içtinap bir hale getirdiğini anlatıyor birlikte iadesini talep etti 
lngiliz Hariciye Nazırı Kamarada Türk - Sovyet 

dostluk münasebet;erinden bahsetm · st~r 
" 

lngiliz donaıı1 ıa.'>ı ile tayyarelcrı rı.cısında bır iıarp sahnesi 
Londra 26 (O.R) - Avam kamarasın- tından bahsetmiş ve şu beyanatta bulun- 1 - Ingiltere Hitlere, askerlik hizme-

da Fon Ribbentropun nutku münasebe- muştur: tini yeniden tesis etmeğe, askeri hava 
tiyle hariciye nazın Lord Halifaks şu (( •• Tüı•kiye ve Rusya kuvvetleri organize cylemeğe, Ren mın-
beyanatta bulunmuştur: d k • .. be takasını askerileştirmcğc, Avusturyayı 

«Fikrimce bu nutuk Almanların, ln- arasın a 1 munase t• ve Südet arazisini işgal etmeğe müsaa-
giltere ve Fransayı ayırmak için hece- lerin dostane olmakta de eylemiştir. 

Amerika 
Ayan meclisi a mbargo· 
nun reffediimemesini 
stı:ven talıriri reddetti 
Faris 26 (Ö.R) - Amerikan hüküme

ti Moskovadan (City Of Flint.> \'apuru-
nun hamule ve mürcttebatiyle birlikte 
iadeEini talep etmiştir. 

Vaşington 26 (A.A.) - Ambargonun 
kaldırılmasına muarız olan Senatör La
fo lctknin takririni ayan meclisi 21 re
ye karşı 66 reyle reddetmiştir. 

Vaşington 26 (A.A) - Hariciye neza
reti bitaraflık kanununun meriyet mev
kiine konulması tarihi olan 5 Eylü '\•en 
beri ilga ed~ olan ve muharip mem
leketlere esliha ihracına müteallik bulu
nan ruhsatnamelerin natık olduğu me
baliğin 15 milyon lngiliz lirasına baliğ 
olduğunu bildirmektedir. Bu miktarın 
11,5 mHyonu Fransaya, 3 milyonu IngU
tereye, 1 milyonu da Avusturalyaya aid 
idi. Almanya namıruı yalnız 10 liralıl 
bir r.uhsatnamc verilmi,ştir. 

Roma 26 (Ö.R) - Ruzveltin büyük 
oğlu radyoda demokrasiler lehinde sem
patisini izhar eden bir nutuk söylemiş
tir. Bu .sözler Birleşik Amerikanın yeni 
bir müdahale başlangıcı s<ıyılmaktadır. 
Vaşington 26 (A.A) - Hariciye nazırı 

B. Kordel Hull dün gazetecilerle yaptığı 
görüşmede Amerika Birleşik devletleri
nin City Of Flint me.,:?le.sini enternasyo
nal kaidelere ve Amerikanın haklanna 
dayanarak mantıki neticesine kadar ta
kibe karar vermiş olduğunu bildirmiş
tir. 

u 

Am~rika ayanı hariciye encüme1ıi toplantı halinde 

B. Kordel Hull Amerikan hariciyesi- üzere muvakkaten Mounmanskta kala• 
nin City Of Flintin mürettebatı hakkın- caktır. 
da hiç bir habere malik bulunmadığını Vaşin.,t:rton 26 (A.A) - Amerikanın 
da ilave eylemiştir. Moskova bilyük elçisi, hariciye nezare .. 

Moskova 26 (A.A) - Tas ajansının tine gönderdiği bir telgrafta City Of 
Mourmansktan bildirdiğine göre, City Flint mürettebatının sağ ve salim ola. 
Of Flint vapurunun Alınan müretteba- rak Mourmanskta bulunduğunu bildir .. 
tının mevkuf tutulması kararı deniz ma- miştir. 
kam.atınca kaldırılınl§tır. Çünkü mezkUr Vaşington 26 (Ö.R) - City Of Flin\ 
geminin makineleri tamir edilmek tize- vapurunun hamulesi müsadere edildik,. 
re limana girdiği sabit olmuştur. Vapur ten sonra serbest bırakıldığı bildiriliyor . 
hamulesi inceden inceye tetkik edilmek Bu haber teyid edilmeğe muhtaçtır. 

• • •• •• • • 
ırı 

riksiz bir teşebbüsle~idir. ~ngi}tere ve cfevam ettiğini görmek• 2 - Ingiltere kcndisile Almanya ara
Fr~ .~rnsında cmnıy?t hıç hır .zaman , ... • sında dalına iyi antant idamcsine çalış
bugunku derecede genış \'C samımi ol- le mahzuzuz •• Kat 1 bır maktadır. o derece ki Amerika Birleşik 
rnamıştır. Foı;ı Ribbcntropun nutkun~a.n net• ce vermemiş olan devletlerinde ve diğer bitaraf memle
a~laşı~ı~or ~ı: .. ~.ulh zamanında Ingılız Moskova gör .. cHtı I .• k~~lerde ha1:n Ingiltere bu 5licenabane 
mılleünın duşunuş tarzını anJamı:ş olsa u"t"' •• e erı musamahakarlığı yüzünden tahti~e edil- Alman Ha. nazırının nutkunu Göbel
bUe, Ingiltere ve Fransanm şimdiki dü- ne rağmen, Türk • Rus me1."tcdir. 
şünüş tarzını asla anlamıyor. Al~any~- m ·· asebetleri dostane 3 - lııgiltcrc Po1onyaya garantisini 
nın Çekoslovakya tarafından tehdıde ug- h . .. . Bitlerin 26 Martta verdiği taleplerin Po
radığı ve Ingilterenin kurduğu miirai bir ma uyet? 1 muhaiaza et lonya tarafından reddedildikten sonra 

hazırlamasından şüphe ediliyor • 
sın 

suikasde maruz kaldığı iddiaları o ka- mektedir.. 31 Mart tarihinde vermiştir. 
dar vahidir ki, vaziyet bu derece \'?.him cAnkara paktı, dünyanın bu kısmında 4 _ B. Çemberlayn, Münihten geçen 
olmasına, herkes bunları tebessumle taarruz teşebbüslerine karşı kiifı dere- c:ene dönerken B. Hitlcrin iki memleket 
karşıladı.> . . . • ccd, kuvvetli bir garantidir. Bu mua- arasında bütün meselelerin istisare ile 

Sonra ~ıslanın ıs.t~asından bahse- hedenin hedefi yalnız müdafaadır. Hiç hallolunacağı hakkındaki vaadı ile dön
derekyha~~cıye n~zır~. ı~~ noktayı hatır- bir devleti istihdaf etmemektedir. Hiç müş, ve döner dönmez şu beyanatta bu-
lalmnga ~uzum gormuştur:. . . • bir meşru menfaati tehdid eylememek- lunmuştur: 

1 - Eger Almanlar Lehı;tanı ıstilaya tedir. Yalnız taarruz hareketi bu paktı Bu sefer sulh temin olunmuştur. 
başlamasalardı. R~slar asla bu suretle tatbık mevkiine geçirebilir.> Halbuki altı ay sonra B. Hitler B. 
hareket ctn;ez.lerd;. • Çemberlayna verdiği sözü nakzeclerek 

2 •• Şımdiki Rus hUdU• ÇöRÇ1LtN NUTKU Çekoslovakyayı i§gal etmiştir. 
du filen, Versay konle• Londra 26 (A.A) - B. Vinston Çör- 5 - 31 Ağustosta Ingiltere ve Fransa 
ransında O zaman bari• çil dün akşam Avam kamarasında aşa- Italyanın sulh tekl.ifleri~e müsaid bir 

• ' gıdaki beyanatta bulunmuştur: farzda cevap vermışlerdır. Fakat 2 Ey-
cıye nazırı olan Lord B. Hitler bizi, uzun scnelerdenberi lülde Italyanın ikinci sulh tavassutunu 
GürzonUJ'I tavs·ye etmis harbe hazırlamakla ve kendisinin bil- kabul için Polonya arazisinin tahliye 

ıd ~ tün sulh tekliflerini rcddeylemekle it- şartını ileri sürmüştür. 
O Uğu. hUdUtt11.~·· . . . ham ediyor. B. Bitlerin bu ithamlarını 6 - 1 Eylülde Polonyayı işgale bnşla

Lord Halıfaks b?nu mu!;akıp .Turkı- cerhetmck için aşağıdaki vakaları say- makla bizzat Almanya, harbı önüne ge-
ye - Fransa - Ingıltcre mutekabıl pak- mak kafidir: çilmez bir hale getirmiştir. 

enubi Af ika ve harp 
Büy ·· Britanya camiası, cenubi Af. 

elleri kıracaktır rikaya uzanacak 

Londra 26 (Ö.R) - İngiliz gazeteleri, 
Ribbentropun nutkunu parça parça tah
!il ve cerhctmekte devam ediyorlar. 

Taymis, Ribbentropun bir diplomat 
rolünü bırakarak bir demagog rolilnü 
deruhte ettiğini kaydettikten sonra şun
ları yazıyor: 

- cAğlebi ihtimale göre bu nutkun 
metni Dr. Göbels tarafından hazırlan
mıştır. Ribbentrop Italya ve Japonya ile 
dostane münasebetlerinden bahsetmiş
tir. Fakat galiba bu münasebetlerin an
tikomintem paktına dayandığını unut
muştur. 

Sovyetlerle Alm:myanın ananevt dost
luğuna gelince, Ribbentrop Mein Kampfı 
bir daha okumalıdır. 

Paris 26 (A.A) - Alınan hariciye na
zırı Von Ribbentropun nutku Fransız 
gazetelerine, bu yalan örgüsünü red için 
vesile teşkil etmiştir. 

Petit Parisien gazetesi, Von Ribbent
ropun sözlerini mevzuu bahseylemekte
dir. 

Figaro diyor ki: 

Çin de 
Komünist propagan
dası artmış •• 
Roma, 26 (Ö.R) - Tokyodaki İtalyan 

Londra 26 (AA) - B. Reitz radyo Ottava 26 (A.A) _ Kanadada ya- ne göre, harp ilan edilir edilmez. her ta- büyük elçisi Japon hariciye nazırını zi-
ılc neşredilmiş olan bir nutkunda cenubi pılan meclis intihabatı I iberal birli~inin rafta on binlerce gen<; ahzı asker daire~ yarct ederek beynelmilel vaziyet hak
Afrikanın şimdiki harp knışısındaki hattı elde ettii;i 1 1 azalığa m1.ıkabil 5 3 auılık }erine koşmuşlardır. Bugünlerde Fransa- kında görüşm~ştür. 
hareketini açıkça tarif etmi tir. Cenubi l<-azannn Liheral partinin zaferi ile netice- ya 16000 kioilik ilk Kanada 11efer kuv- Tokyo, 26 (0.R) - Japon siyasi mah
Afrikayı, oraya el uzatmak istiyen kim lenmiştir. Knnadanın harba girmr.sine veti gönderilecektir. Bunu pek yakında filleri komintemin Çindeki propaganda
olursa olsun müdnfaa edeceğiz. Afrika- mani olmağa çalı mış olan Liberal birli- bir ikinci fırka takip edecektir. Fakat Ka- sını genişletmiş bulunmasından endişe-
r.ın büvük Britanya camiasına mensup ği reisi Couin mağlur olmuştur. nada askerleri Garp cephesinde gözü- dedir .. Sovyet Rusyamn Çinde genişli-
oıe.n dıger arazisinin müdııfnasına yardım künce• .. e kadar bir kar h~fta gcçccektı'r. yen müdahalesi dikkatle takip ediliyor .. Otta.va 26 (A.AJ - Milli miidafaa J ' "' edeceğiz. s·:.~n Britnnya camiasının gö- K d - --tr--servisleri harp dolayısile demiryolların- ana a müttefikler davasına en mü-
nüllü bir uzvu 111fotile cenubi Afrika yal- da fa~la faalı'yctı' nazarı dı'kkate alarak h' d ··u f'kl . b. h L d d nız bir hürriyetten miistefid olmakla knl- ım yar ımını mu e 1 

• erıı:ı ır a~~ on ra a 
25 milyon dolar kıymetinde vagon ve malzeme deposu v~ şnrıtıyesı olarak go· 

mamakta, belki adeta behimi denilecek l k 'f l recektı'r. o omotı satın a mıctıı. 
kuvvet "İyasetinin hüküm sürmekte ol-
du~u hu saatte tanı hir emnivet ic;in<le Londra (P.S)- 1914-19 18 harbinde 1 - imparatorluk ordusu hesabına 
bulunmaktadır. Cenubi Afrikndn Alman- yedi milyon 200 bin niifusu olan Kana- muazzam bir tayyare kı..vveti verilecek· 
lara tııraftar un•ıırlnr} oktur. Cenubi Af- da harp cephesine 500 bin muharip gön· tir. 
rika ile cenubi Afrikanın hayntmı te•\ İ!ı dermiş?i. Bugün Kant> danın nüfusu on 2 - Müttefiklere her çeşld ihtiyac;ları-
eden Na7.İ tahrik~tçıları ile nropa~nncln- miyona yükselmiştir. 1914 de Kanada· nı karşılayacak malzeme verilecektir. 
cıları tevkif ve harı .. edilmi .. tir. nın 18 bin fabrikası faaliyet halinde idi. Kanadanın bakır istih,alatı 11enede 300 

Di::.c-r tarnftPn Tansmnika i!t" l•imave Simdi 25 bin fabrih calışıyor. Yalnız milyon kilo, demir istih!'!al atı 11enedo 2 
r-ltındn bulıınnıakt olan dii!f'r mamle- Ontaryo dünyn nikel i•tihsnlatının yüz.de milyon ton, petrol istihsalatı da 7 milyon 
ketler t~hdide mnru.t kalncrk olurl"rr doksanın ı veriyor. 1 q 14 de bu istihsalat varildir. Dünyanın en b i.iyük otomobil 
bütün kuvve-tlerimizle bu tehdide 1-arş 35 milvon kilo iken şimdi bir milyar ki- fabrikalarına malik olan Kanada b iltün 
koymak it:in i e t?İri!leceğiz. loya baliğ olmuştur. Alınan tedbirler sa- fabrikalarında müttefikler hesabına tay• 

H atip netice olarak şöyle demiştir. yesinde Kanada pilot, tayyare rasidi, yare ve mühimmut imal edecektir. 
~~~~~~~~~~=.:......~~~~~~:ı:...:.:~ı-~....ı...ı-*ı 

İtalyan elçisi ıerefine 
bir ziyafet verildi 
Londra, 26 (0.R) - Hariciye nazırı 

Lord Halifaks İtalyan büyük elçisi Bas
tanini şerefine bir ziyafet vermiştir .. 
Başvekil Çembcrlayn da ziyafette bu
lunmuştur. 

- +
MİLLE'l'LER 
CEMIYE'J'İ KONSEYİ 
Londra, 26 (Ö.R) - Röyter ajansına 

göre Milletler cemiyeti as.samblesi ve 
uevvelin ilk haftasında 

Evet, Ribbentropun hakkı var. Papa
nın, Ruzvcltin, şimal devletlerinin \'e 
Belçika kralının tavassut tekliflerini, 
müracaatlerini hep Ingiltere ve Fransa 
reddetmiştir değil mi? Von Ribbentrop 
Fransız - Ingiliz birliğinin sağlamlığın
dan şüphe etmesin. 

Ekselsior gazetesi de diğer bütün ga
zeteler gibi şu mütalaada bulunuyor: 

Ingiltereye karşı hücumu ihtiva eden 
bu nutuk Fransaya karşı hakareti ta
zammun ediyordu. Ancak tahkir etmek 
istiyen tahkir elmiş olmaz. 

Populaire de şöyle yazıyorı 
clş basittir. Fransanın harbı Jstemedl

ği muhakkaktır. Fransa daimi sulhu is
temiştir. Bugün dahl eğer harp yapıyor
sa sulhu elde etmek içindir. Harp Ingil
tere ve Fransaya, Bitler ve cürüm arka
daşları tarafından tahmil olunmuştur. 
Harbı her memleket J.stcmlyerck kabul 
etmiştir. Çünk.il esarete dUşınemek için 
başka çare yoktur. 

övr gazetesi diyor ki: 
Fransa ve Ingiltere şlındik.i Alman hti

küme1i tarafından imzalanacak hiç bir 

vesikaya ltlmad edemez. Fransa ve Jn. 
giltere, kağıtlar yerine garantiler elde 
ettikten sonradır ki demir çemberi gev
şetecektir. 

Londra 26 (A.A) - Hali hazırda 
Avusturyada evvelce Almanyada bulun
duğu haber verilmiş olan hürriyet rad
yosuna müşabih bir radyo bulunmakta. 
dır. Avusturya radyosunun son n~ 
yatı şu sözlerle hitama ermiştirı 

Almandan ayrılmak istiyoruz. Spea
ker,Von Ribbentropun Ingilterenln dün. 
yaya h~kim olduğu ve Almanyayı ezme
ğe çalışmakta bulunduğu suretindeki id
dialarına cevap vermekte ve şöyle ele
mektedir: 

Ingilterenin hakimiyeti ile Hit1erin M
kimiyeti arasındaki farka ald hükmU siz 
kendiniz veriniz. Bilyilk Brltanya impa· 
ratorluğunun her kısmı şimdiki harbe 
iştirak edip etmemek hususunda serbest
tir. Almanyanın böyle bir karar vere
bilecek hangi mıntakası vardır? Hitler 
cebir ve şiddete maruz bulunan Avus
turyaya böyle bir hak venneye cesaret 
edebilir mi? • 

8. Atlee söylüyor 
''Alman Hariciye nazırı, nutuklariyle 

kendi kendini mahkum etti,, 
Londra 26 ( ö .R) - Avam kamarasında, muhalif işçi partisi reisi 

B. Atlee başvekilin Fon Ribbentrop hakkındaki mü1ahazalarını tama
men tasvip etmiş ve demiştir ki: 

« Alman hariciye nazırı nutuklarile kendi kendini mahkum etmiş
tir. Bu nutuk avam kamarasının bununla meşgul olması zahmetine 
değmez.» 

B. Atli medeniyet seviyesine hiç riayet göstermiyen tahtelbahir 
rnetodlarını takbih etmiştir. Muhalif liberal partisi reisi Sir Arşibald 
Sinkler ayni mahiyette hissiyat ifade etmiştir. 

Sovyetier, Romanyadan Alman
yaya sevkiyatı men ettiler 

Berlin 26 (AA) - Halk komiseri Tevossianın ldareainde bulunan bil' 
Sovyet lktısad heyetinin bugün Koenigıbergden Berline gclme11l beklenil• 
ınektedir. 

Bükreı (P.S) - Sovyetler Polonyada fogal ettikleri Çernoti-Lvov ılmen
'clüfer hatb vuıtaaile Romanyadan Almanyaya teVkiyatı menetmi~lerdir. AJ.. 
manlal' on gUndenberl Romanyadan hJç bir ıey ithal edemiyorlar. 

Berlfn 26 (ö.R).-;- Sovyet Rusya• Almanya ara.amda ticarl mübadelelertı 
ı eri Berlinde bulunuyor. Daha on bet cu• 


