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TELEFONı 2697 1 
llSn münderecatından gazetemiz me suliyet kabul etmez. 

• • 
ıc 1 r 
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ya, B iç· 
za,, ş tiyle, Alman

ya taarruz etmiyecek 

B. Hitler cephede askeri harekatı 
gözden geçiriyor 

Belçika - Hollanöa .. bo~unca 

Almanlar 
eniş istihkam hatları 

meydana getirmektedir 
mali garbi komşularına karşı siyasetin· Londraya, billıns.sa Londraya yüklem!ş
de, 48 saattenberi aşikA.r bir gerileme tir. 

Paris, 14 (Ö. R) - Lahcy Alman 
sefiri Hollanda Hariciye naz1rı tarafın
dan kabul edilmiştir. Hollanda kraliçe
si ve Belçika kralı tarafından yapılan 
tavassut teşebbüsüne Führerin cevabı
nı tebliğ etliği zannediliyor. Bu cevabın 
muhteviyatı hakkında hiç bir haber alı
n:ımamıştır. 

göze çarpmaktadır.. Vilhelmştrase ta- Eğer bu Jşte bir yalan varsa menbaı
raf ından neşredilen bir tebliğ, Hollan- nı bulmak kolaydır. Hatıralardadır ki 
da ve Belçika arazisine kıtaalarını sok- Londra ve Parisin geçen haftalar zar-

Alman istihkam hatlarından bir gorunüş 

mak hususunda Almanyaya atfedilen fında verdikleri en endişebahş haber
niyetleri tekzib etmiş ve «Esassız haber, ler, Berlin bitaraf gazete muhabirleri 
hatta alçakca yalanlar> diye tavsif et- vasıtasile, Alman kaynağından alınmış
tiği bu şayiaların mesuliyetini Paris ve tır ve bu milddet zarfında Alman gaze-

teleri de Hollanda ve Belçikaya karşı unutmuşsa, başka hiç kimse bu hatıra- suikasdinin uyandırdığı kaynaşmalar, 
tahvif neşriyattan geri kalmamışlardır. yı henüz aklından çıkarmamıştır. Badıra ve Münihte kral aileleri erkfi
Geçen hafta sonralarında, en son şiddet- Bu ahval dahilinde, Almanyanın ye- nının sıkı nezaret altına ilticasını icap 
te bir harbin başlıyacağı kanaatini uyan- niden takındığı vaziyet alelade bir pak- ettiren bu anarşist cereyanlar ortasında 
dırmak için hiç bir şey ihmal edilme- tın manevrasından ibarettir. Esasen ol- Bitler karar ittihazında tabii olarak te-

Faris, 14 (Ö. R) - Almanyanın, şi- miştl. Eğer Berlin bugün bu hMiselerl dukça kanşık dahili vaziyeti, Münih - SONU 4 ÜNCÜ SAB1FEDE -
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~uur Ticari Tedbirler Gaziantepte bir 

Facia 
Mühim 

Hakimiyeti 
---1:.r---

Balkanları ve İtalyayı 
ateşin dışında 
bırakabilir ••• 

---~·---
Bayram günü bir 
camiin çöküntüsü 
altında üç kişi öldü... 

lngiltereye tek elden 
HAKKI OCAKOliLU 9 ağır 16 hafif mal sevkedeceğiz 

Geçen cyllıl iptidasında Almanya ile yaralı Var 
Polonya araı mda başbyan harp, bütün 
dünyayı korku ve heyecan içinde bırak- --~ --
tı .• Bütün milletler hayat ve istiklfilleri- Gaziantep 14 (Hususi) - Bayram 
ni korumak endişesiyle fevkalade askeri günü buracfu fecl olduğu kadar nıües• 
tedbirler almak mecburiyetinde kaldı· sif bir kaza olmuştur. Hal.kın camide 

lngiliz iaşe lzmirden nezareti 
maddeleri satın gıda almaya 

lar. Bu meyanda bütün Balkan devlet- bulunduğu sırada Gaziaentebin en bü- Ankaradan oehrimizdeki alakadarlara 
!erin de emniyet ve istiklfillerini konı- yük din müessesel~rinden Hacı Tahir ca- akseden haberlere göre hükümetimiz, 
yucu tedbirlere baş Yumıakta tereddüt ıniinde bir çöküntü olmuş ve enkaz yı- memleketin dı§ ticareti hakkında çok 
cöstenncdiler. ğınları bu s1rada camide bulunan yüz- mühim ve her jş aahasma oamil bazı ted· 

Ge.rç~ yalcın tari~lere kadar Balkan- lerce Jtişinin üzerine yıkılmıştır. birler a]mışhr. Ticaret vekili ~ay Nazmi 
ları ıı.tismar etmenın yollarını bulmak- Facia haber alınınca zabıta derhal h~- topçuoglunun Ankaraya avdetınden son
ta zorluk çekmiyen devletler buralannı dise yerinde faaliyete girişerek yaralıla- ra, derhal alınan tedbirlerin tatbiki ci
bir volkan haline getirmişlerdi.. Fakat rı en yakın hastaneye kaldırmıştır .. HA- betine gidilecektir. Alınan tedbirleri 
tarihin acı tecrübelerinden ders alan dise esnasında üç kişi enkaz altında ka- oöyle hülasa edebiliriz: 
Bnlk~a~. ~umi ~arpte~ sonra a~- tarak hayata gözlerini yummuş, dokuz } - Ticaret Vekaleti, ihr~catı d~ha 
larmdakı ihtilafları bırer bırer tasfıye kişi de gayet ağır yaralanmıştır. Ayrıca aaglam esaslara göre organıze etmıye 
t:derek kendilerinin mevcudiyetlerini si- 16 kişi hafif surette yaralıdır. karar vermi~tir. lzmirde kurulan ihracat 

gibi ayrıca Istanbulda da bir jbracat bir• 
)iği teşkili zaruri görülmü~tür. Itanbulda 
kurulacak olan ihracat birliği, her ihra· 
cat maddesini alakadar eden branolan 
muhtevi bulunacak ve her maddenin ay· 
n bir iş bürosu faaliyet gösterecektir .. 
Bu suretle birlik ticaret kanunu büküm
leri dairesinde faaliyetini müspet saha· 
larda teksif edecektir. 

ve Istanbuldan 
karar verdi 
yapılmakta olan iktısadi ve ticari müza
kereler ıon aafhadad1T. lngiliz iaşe neza
reti lzmirden ve Iıtanbuldan toplu bir 
şekilde ia~o maddeleri aatın alacaktır. 
lngiliz iaşe nezareti lzmirden bazı müha· 
yaatta bulunmUJtur, daha da mübayaat· 
ta bulunacaktır. lngiltereye lzmirden 
üzüm ve incir partileri sevk.edilmek üze· 
redir. 

- SONU Z İNCİ SAHİFEDE -

Sovyetler 
---··---

Estonyadan bazı ta· 
leplerde bulundular 

~ .. --
Paris, 14 (Ö.R) - Sovyetler birli

iinin &tonyadan yeni bazı talepler
de bulunduğu Estonya merkezinden 
bildiriliyor. Bu hususta katı. maltı
mat henüz gelmemişse de, Sovyet 
hükümetinin Estonyayı Sovyet gar
nizonlannın beşiği haline getirmek 
istediği anlaşılmaktadır.. Estonya, 
Kızılorduya yeni hava üsleri verme
ğe mütemayil değildir. 

lrlandanın protestosu 
--tr-

Ro m a, 14 (Ö.R) - lrlandanın Vaşing• 
ton sefiri lrlanda sahilinin de Amerika 
vapurları için memnu olan harp mınta· 
kası dahilinde ilan edilmesini protesto 
etmiştir. Bu tedbir Irlandanın Amerika 
ile ticart münasebetleri üzerinde çok fe.. 
na bir tesir yaptığından Irlanda hükü• 
meti bu Amerika ile Irlanda arasında 
seyrüseferin iadesini talep etmektedir. 

y:met eyliyecek miistakil bir politika ta- Adliye kaza yerinde tahkikata giriş- birliğinin mesaisi daha iyi tanzim edile-

ihracatında ihracatla muvaz.i bir oekil
de yürümesine yarayacak olan ihracat 
birlikleri, memleketin umumt ticareti 
üzerinde müspet tesirler yapacaktır. 

2 - lngiliz mümessilleriyle Ankarada kip etmek yoluna girdiler. miştir. ceği ve kontrol altında bulundurulacağı 
Balkan devletleri •Balkanlar, Balkan- ----------------------- Fin heyeti 

~t~:;.,;,;;;.;:'"'~:~:g~~'.";~d~';;t,bı!;~ Ha va ta a r ruz u 
~~;:~~ı.:=~!;2::::1:.~~~E Rusyaya yeni deniz üsle-
sarsılmaz asıla bulundui:unu iı.patta zor-

::;;;;;:~il~ ı~:.:;:h:::.. ln!t:: Almanlar Şatland adası ve Paris ri vermeyi reddettniştir 
eylemiş bulunuyor .. Avrupanın üç bü- Paris, 14 (Ö.R) - Fin-
yiik devleti hayat \'C memat mücadelesi •• • • k • b k t ı landiya arazisi dahilinde 
)'apıyorlar. Balkan devletleri ise kendi- uzerıne 1 1 as ın yap ) ar Sovyet Rusyaya deniz üs-
lerini bu ate~in dışında tutabilmek için sü terketmemek hususun-
elden gelen gayreti sarfeyliyorlar. da Finlandiya htikümetinin 

Son günlerin hadiseleri, BaJkanlann Kararını müdafaa etmeğe 

hu yolda dn çok ehemmiyetli neticeler iki Alman vapuru ve iki denizaltı battı ve hükümeti asla zaM gös-
j~tihsaline muvaffak olduklannı tebariiz termemeğe davet etmeğe 
ettirmeğe çok müsattir. devam ediyorlar. 

Hepimiz hatırlıyoruz ki İtalyanın Ar· Roma, 14 (Ö.R) - Fin-
ıuı.vutluğu işgal eylemesi bütün Balkan landiya hariciye nazırı B. 
de\•letlerinin huzurunu knçmnıştı. Erko Finlandiya delegele-

F.ylül a~·ın:ı tekaddüm eden giinlere rlnin Moskovadan Helsin-
kadnr Bcrlin - ltoma milı\'erinin daima kiye avdetinin Müzakera-
miişterck müddeiyat nrknsında yiirüdü- tın lnkitaı değil, sadece mu-
ğii nnzara nlınnrnk vulnıa gelmesi muh- vakkaten tat.ili mahiyctin-
tcmcl her hangi bir harpte Almanya ve de olduğunu ve buna rnğ-
İtnlynnm nıüşterclı:en hart>ket edecekle- men uzlaşmaya mütemayil 
ri muhakknk say!lıyordu. hattı hareketini muhafaza J 

1''nkat hadi eler tnhnıinlcrin hilruınn eden Finlandiyanın bir su- im~~~~·~ 
Lir cok sürprizler nrzetti. rcti J:ı..alle varmak timidini 

Bir anlasınn \'Ücuda getirmeleri im- muhnfaza ettiğini, müzakc-
k!insız sa rılnn l\1oskova ile Bcrlin ansı- relerin bir mUddet diplo-
ıan kuC'nkla~tılnr. ınns:i yoliyfo devam edebi-

Ilitle.r, harp iüuunı bildiren ııutkuridn lcceğini söylemiştir. 
politika sahasındnki miizaheretindcn do- Sovyet gazeteleri Finlan-
lnyı italyaya teşekkür ederken Alınan- diyaya karşı hücumlarına Helsinkiden bir gonımı" 
yanın yabancı yardımlardan mi\stesna devam ederek Rus tekliflerini mütema- lıilinde bir deniz üs:.iinü ele geçirerek 
bulunduğunu iln,·e cylemeği İhmal et- Garp cephesinde Fransı:: ve Almmı topçusu diyen reddetmekle itham etmekte ve Estonyanın şimal sahilindeki üsle kar• 
ınedi.. · · Lonclra, 14 (A.A) - Bugün Şetland cuın ederken diğer taraftan da Fransa- gemileri tarafından dur işareti verilmiş- Finlandiya hariciye nazırının müzakc- şılıklı olarak Finlandiya körfezinin med· 

Bu vaziyet gösteri~ordu ki italya da- tıdaları üstünde iki taarruz yapan Al- mn şimali şarkisine bir çok keşif kolla- tir. Bunun üzerine Alman mürettebatı releri iyi bir neticeye isal taraftarı olma- haline hakim olmaktan ibarettir. Bu köJ.'IO 
Jıa . oğukkanlı, daha şuurlu bir politika man tayyarelerinin attıkları bombalar n göndermişlerdir. Bunlar Faris mınta- gemilerini batırmışlardır. dığını yazmaktadırlar. •Pravda• gazetesi fez içindeki adalara mnlikiyeti Rusya, 
t~kıp e~erck l~arhe alc?·h_ınr kalını~ ,.e hiç bir İngiliz gemisine isabet etmemiş- kasına kadar gelmişlerse de müdafaa İngiliz harp gemileri bu mUrettebatı Finlandiynnın baştan başa bir askeri kn- Kronştada hakim bulunmak için lüzum-
hı~~aflıf !crcı~ cy~cmıJh· . . tir. Harbin bidayetinden beri İngiltere bataryalarının ateşi karşısında kaçınış- toplayıp almıştır. rargfilı haline girdiği.it ve Sovyet Rus- lu görmektedir. 

•wrp acıası hıç hır mılletc lııç hır !oiCY üzerinde vapılan uçuşlarda bununla }ardır. Paris, 14 (A.A) - Dün sabah Alınan· ya ile uzlaşmak arzusunu beslemediğini İsveç nskeri mahfillerinin mütalaası .. 
Jmz.nndırmıyacıığına göre l\lussolininin ikinci def~ olarak bomba atılmış bulu- Londra 14 (A.A) - Sekiz bin ton Jarın yapını<: oldukları hava seferi esna- na göre Finlnndivn, arazisinin tabii ınll· 
bu den d' -r~· · t kd. 1 k 1 ' ..... "' en 1

; ıgını 11 ır c ·arşı ama- nuyor.. . lıncminde ve Mecklembourg adında ve smda bir Alman tayyaresinin düşürül- Sovyct milddeiyntı- nialnn sayesinde, muhtemel bir Rus ta-
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ilıdamdan nafılen: YAZAN: Rahmi Yağız 
27 --

Hekimlerin endişesi, söylemedikleri sıfatı iktisap ettirilerek dahili ve idari 
halde yüzlerinden, çehrelerindeki :yeis meselelerin takrirleri ikmal edilmişti. 
çizgilerillden pek.ali belli oluyordu. 17 Fak.at .meclis yaz tatili deYreSinde b.alun· 
Eylül Pazar ünü, akşama doğra hıırare- duiu cihetle V eki.Jet §Ündilik butilan 
tin artma e başl1Y3JS, oabı%1a teneHü- yalmz hazırlamakta iktifa mecburiyctin
•Ün anormal şekilde fazl~{llası1e miti- de btilunuyordu. 
§af eden hastalık sade hekimlerin değil. Eylulün son günleri, Ebedi Şefin rahat
~tatürke yakın bulunan ve bu hadmleri sı:zlığı yüzünden ııarayda çok tat:nz geç
gören, işitenleri de tel· düşürmüştü.. mekıe devam ediyordu. Eğer Ebedi Şef 
Ne olur.sa olsun bir k.ousültasyon daha raha ız ol.masaydı. Avrupanın siyasi 
>"lt"laraJc bunda lüzum cörüliir9c ecnebi hav•ınd.aki fevkalade vaziyeti daha ya
müt 51 Fi · · bir cıda daha • kından ve T'Yti-. politikasına nni vcç
tirilmesi, savuşturduğu sanılan krizleri beler verecek ı;ekilde aktif mesai ile ge
nasıl önlemek ve han~i tedbirlerle tek- çirmesi mevzubahisti. 
nnlamalarm mani olmak çarelerinin Ebedi Şefin bin bir in.la!ahı L~ran 
o ela işti.rakile b.rarla~tınlınaııı esas kısa bayatı hiçbir devlet reisine mazhar 
hıôarile herkes tarafından kabul edilmiş- olmayan sade hnreket ve sade faaliyet 
~i. mahiyetinde safhalarla geçmişti: 

17 Ey!Ul gecesini artan hararet ve bay- Omm zamamnda Manrilynda katle-
eml~ yakın bir hastalık safh da ge- dilen dost Yugoslavya Kralı Alekcandr 
çircn Ebedi Şef 18 ve ı 9 Eylül günlerile !lstanbula elmiş. Büyük Britanya im.
gecelerini de yın ~de imrur ediyor- oıar.atoru Majeste sekizinci Edvard da 
Ciıı. T""urkiyeyi ziyaret. Ye Atatüıke misafir 

Atatürkiin brap iifadesi seklinde da- Olmuştu. 
C:laldan anamdan dölr:ülen Eacılalı inle- OCTlet reisleri. ıh.ülcümdarlar .Ebedi 
J"İ"l"':!' ba~mıda hddiyen doktodarm Scfin kısa bayat ttmilerindek.i gibi birbir 
göilcrin'i ya.orartıyor. daire bizm,.ti'\de ba-~ tüıkiyeyi ziyaret etmi} değillc.r
lmıan hasnıb~larla hususi hi:z:rm:te d.i. bunu teker ~ sayııcak yerde &
memur olanlan ağlatıyor. sarayın hu !la.- dün Emiri Abdullaht.an Britanya foıpa
mmda buhmanlnn derin bir yeis h vası nıtoruna llcadar d~-lie b~kati en doğ-
lçn-'le hııç.kırtıyordu. ra ifade et:mck müm~dür. 

Kriz. yava yavaş ilerledi .. Ebedi Şe- Atatürkiiıı ~935 tcnbe:ri Tüik cJeniı:-
fin: ciliğiııi inki:saf ettirmek. ık.uTvetli bir do-

- Cok sıcak.. Y amyorum.. Bir u m:mna vücuda getirınek. lıarp ve iltısa-
8Cl'in1ik 1 di eah&larda denizin oynadığı mühim ro-
~inde dada1d rmclan dökülen keli- lü iyice takdir ederdt bunun icapla.nnı 

m,.ler ona bu istediklerini hastal•k sel-ı ... modem ta~avvurlarla mevkii file koymak 
hile yerine getirem"m,.kt~n mütevellit ön planda tuttu~ hayati meselelerden 
arapla kıvranan helrimıl" .. 1 .. hizmetinde birisizti teşkil ediyordu. 
bulunanlan yeisin son haddine çık nyoT· İşte yine bu bulnsla tatbik sahasına 
CJ koydurduğu ve bütün deniz müessese-

u.lııte, ha•talıihn seyrini birden bire le-inin hir m1hvcr etrafında :toplanması 
Cleği«tirdiui Evlülün son yarısınoan itiba- maksadile ihdas edilen 'fakat tatbikat 

sahasında fonn elemmllarm sevk ve id ... 
ren Ebedi Sefin sa$?lık durumu: ta ebedi- rele ile kötü neticeler veren Denizhank 
yete inU-kaline kadar bir daha Ağustos 

kunılmuıı. deniz ticaret vasıtnlarının l'?e
ayındll\.i normale ıı:idi!'li bulamadı. 

Jic;t1rilınC'Sİ bu müecccsenin cahc;n,as~ 
26 Eyllılde dil bayramı münasehenyle elde edilecek neticelere ba~lı bırnl:ıla. 

lstarbulda büvük enlikler yapılması. rak donnnmanın da modı>m harp v~b;t. 
Ebedi Sefin inkılaplardaki tekiimüliiniin leri ve bnha.,c;a tahtelbahirlerle teC'hhi 
bir merhalesini teşkil eden öz Türk dili ıneselesi F.bedi Scf'i meşgul ctmek1c 
nin tatbik günü l>ir bayramla neqe havası berdevamdı. 
içerisinde geçirilmesi, o gün, Türk dili Sayılı Türk denizcileri arasında bu
tetkik kurumunun da bir yevmi malısuı lunan, dünya t.ar.ilılerinin ec;siz Clenizri 
olmak itibariyle yapılacak tezahürat ve diye kabul ettikleri Barbaros Hayred
faaliyetin tanzinüle meıguliyeti teamül elin icin nankör bir teznhürle şimdiye 
şeklini almıştı. kadar Qımal edilen bir ~rı dön .. mü ihda-

Atatürltün lstanbulda bulWlması. dil sı da Atatürk'ün irşadfle 938 yılında 
bayramı münasebetiyle yapılacak meua- muazzam bir ihtifal YI1t>ilarak kadirs1-
11imin lstanbulda memleketin her tara- naslık gösterilmek suretile milli ihlifal
fındalcinden daha parlak §ekilde tc.aidi ler arasında yer alıyordu. 
tabii bir İcap halini aldırıyordu. 

26 Eylwe kadar aıh'hi vaziyetinde hiç
bir tebeddül meydana gelmeden yatak •• Bİ7MEDJ •• 
ta ve devamlı bir lıııreket yükselişi için- Kt~A CA : 
de krizden krize gekil d~tiren ha~a-

lığın ıztırabile vakit de~iştiren Atatürlc, 
bayram terahii1'atmı takibe ;mknn 'bulft
mıvordu. 

Memleketin het' tarafından saraya ya· 
ğan telgraflar, dil inkı1ibım yapan 
Atatürke dil bayrammı tebrik. ediyor, 
Türk milletinin nızimlerini bildiriyordu. 
Fakat ~zun meram anlamaz hain 8e)'ri 
Ebedi Sefi büyük 'bir rztmı.p içinde bu
landuğundan. Riynseticümhur merasim
lerine ait protokollan bile kendi yüksek 
gÖru!!Ü ve seçkin zevkile tanzim etmek 
itiyaclında bulunan, hastalık sebebile 
<:İmdilik bunu tatbikten zanıri bir uzak
la!!ma vaziyetinde olan Atatürkün biz
zat cevap vermesine mııni teşkil ediyor
du. 

Gelen yığın yığın telgrafl rn 2 7 Ev
lulde matbuat vasıtasile neşredilen ka
tibiumumiliiYin bir işarı e.fkan umumiyc
ye tebliğ ed;ft>:rek hepsine toptan cevap 
vermek yapıldı. 

Teblii? •övle yazılmıştı : 
c - Dil bayramı dolnyısivle yurdun 

her tarafından gönderilen t"brik ve ta
zim tel.ınaflanna Reisicümhur Atatürk 
teşekkürlerinin ibt· ğına Anadolu Ajan
sını memur etmiştir.:. 

Evlulün ııon günleri Atatürkün sıhhi 
vazivetindelci vahameti muhafaza ile 
genvOT~ temmuz sonlannı andıran aynı 
hal Eylül sonlarında da cari bulunuyor
ôu. 

Bu aralık Dahiliye Vekaletince hazır
lanan ve Meclise scvkedilc.rek kanuniyet 

• • • • • • • • 

Tosu11 paşa 
YAZAN: Eczacı K . Kamil Akta~ 

Ban denkli ~ey!er vardıl', ne turaftmı 
bakarsanız bakın yakışıklı düşmü~tür. 
Tosun pa'8 filminin bayrama ra!rtlama
sını ben pek denkli buldum. Bizim kısa
ca sütununda Tosun pa~adan kısaca 
bah5etmcden geçerniyeccğim. Tosun pa
~nın en büyük hususiyeti beyliğin, pa
şalığın tarihe karı ığı günlerden son
ra ortaya çıkışıdır. Tosun paşanın paşa
lığı generallik iddiasında olmaktan zi
yade şurayı üzerinde toplıyan bir ma
hiyet alışındadır. Tosun paşa, tabir caiz 
ise hafif su içer gibii insana ferahlık ve 
rahatlık veren bir akışla ruhlara serin
lik veriyor. 
Filmın ortasmda bir bornznn boraza

nı var, o öttüğü vakit gülmedik kimde 
can kalıyor. Gülmek, eski nıe1fınkolik 
terbiyede {Mclankolik) haf ıflik işareti, 
terbiye eksikliği gibi bir yanlış telakki
ye uğrard.L Gülme yerin.de, muhitinde 
ve zamanında olunca bir neşe ve eden 
sahnesi olur. Gülmek, şuurlu ve nezih 
oldukça neden lınfiflik olsun. neden 
ayıp olsun, Tosun paşanın karşısında 
gülmemek ayiptir. Kahkahayı salıver
memek yakışıksızlık olur. Zaten paşa
nın karşısında bu saygısızlığı yapacak 
insan kabul edemiyorum, hemen tanrı 
hepimizi tatlı gülmelerden ayırmasın ... 

1l.nnemin 
Sevdigi Adam 

1 Yazan: Üç Yıldız ~™ 
34 

Onlar için aldatılmak veya sevilmemiş bizzat kendim teşvikUr bulunnıuştum. 
olmak bir Jç acısından z.i,.ade bir gurur Fakat soma ... Ve sonralan .. Buna na
kırıldığı mahiyetindedir. Hattl karısı dim olmuştum .. 
yüzüne karşı: Karısının sevgi.sizliğine inanmıyan, 

- Ben artık seni .sevmiyorum... inanmak istemiyen koca gibi ben de an-
Dese bile: nemin 14 Nisan tarihini benim için şiir 
- Şaka yapıyorsun değil mi 'kancı- kitabının kenanna yazdığına kendi 

ğım.. ıtendiml inandtrmağa çalt~yordum .. 
Derler.. Bu, insanlarm ihtiyatsız bir Kitabın .s:ıhifelcrini karıştırdıkça rast 

5e\-gi ile üzerine dilştükleri bütün mev- geldiği altı çizgili kelimeler sadece boşa 
cudiyetler hakkında hükmü.nü süren gittiği, güzel seçildiği veyahut kafiyeye 
bir egoizmin kanunudur. çok uygmı düştüğü için beğenilerek çi-

Bcn de bu knnuna kendimi kaptır- zilmiş kelimeler değı1di. 
mı hm .. Annemi çok se\iyordum ve is- •Yüreğimde kanıyan yara ... •, elçim 

ul 
Ticaret miidürü 

bugün gidiyor 
1stanbul mınl.akası Ticaret müdürlü

ğüne tayin edilen T.ıcarct nıüdürümüz 
B .Avni Sakman bugüıı K deş vapurile 
1zmirden ayrılacaktır. hmirde bulun
duğu müddetçe ticari pervilem1erc ve 
lzmirin ticari hususiyetlerine gayet iyi 
bir şekilde nüfnz cdere'lc bütün pürüz
lerin hal hususunda müsbet aôımlnrile 
tcma~·ü:ı. eden B. Sakmarun lmı.irden 
ayrılışı, ticaret :llem · de büyük bir te
essür uyandırmıştır. 

İzmir Ticaret müdürlüğüne tayin cd-i 
len B. Mehmed Ali bu hafta .cıehrimize 
gelecektir. -·-
Zabıta haberleri : 

ozgat 
- ... -

Köyünde bir ev 
tamamen yandı •.• 
Bayın.dı.rm Yozgad köyünde Hüseyin 

oğlu Mehıncdin evinde gece vakti yan
gın çıkmış, f!V tamamen yanmı~tır. Yan
gının kazaen çıktığı tesbit edilmiştir. --KALP 
Sektesinden ölüm 
Dün öğle namazından sonra Kemer

nltı camii avlusunda yaşlıca bir zatın 
an.sızın yere düştüğü görülmüştür. Ya
pılan muayenesinde bu zatın lkalb sek
tesinden öldüğü anlaşılmıştır. -·-

Müh1m ticari 
tedbirler 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

Bıçakla 
-ı:;..-

lki kişi ağır surette 
yaralandı 

onıesrın carşamoa ıç-39 

,.., ~ 

~uur 

Hakimiyeti 
---tr---

Balkanları ve İtalyayı 
ateşin dışında 
bıraka bili~ ••• 

HAKKIOCAKOOLU 

- BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE -
Kemerde Tenekeli mahallede gece mak imkansu.dır. Bununla beraber har· 

vakti yine bir hadise olmuştur. Ahmed, bin ilk günlerinde İtalyanın 'bu vaziye
İbr~ \'e diğer Ahmed bir kadın mc- tinin samimiyetiDe br~ı da bazı ~iiphe
sclesmden Pepe Kemal ve Sıdkı ile kav- ler izhar olmmyonlu. Akim ve havsala· 
gaya tutuşmuşlardır. Münakaşa .sonım- nm kabul eclenü,.eceği sürprizlere şahit 
d~ .b~ç~ar _ortaya çıkmış, beş kişi bir- duğu güıilcrd mıen:ada da çok 
bırının uzerıne saldırmıştır. tereddüt ve teyakku7 g(istermck gayet 

Neticede Pepe Kemal ve Hakkı bı- tabii idi .. 
çakla ağır surette yaralanmışlardır. Pe- Fakat bugüniin )CDİ h.3di5eleri, bıı 
pe ~e~alin yaras~ gayet tehlikelidir. ~üphe V'e tereddütleri hayli :zainetmek· 
Her ıki yaralı hfıd~den sonı:a llıılemle- te İtalyanın da bitaraf kalmak karar ve 
ket hastahanesine kaldırılarak tedavi rımıinin kuvvetli olduğunu söylemeğe 
altına alınmışlardır. çok müsait bulunmaktadır 

Suçluların ifadeleri alınmış ve heriki- Balkanlar nasıl ital a~ üJ)he edi-
si hakkmda tevkil lkararı \'erilmiştir. yorlarsa İtalya da ~ şüphıa 

-•- ediyordu. 19 feşriıı.ievvelde Ankaracb 
MEŞHUR imzalanan karşılıklı yard.mı paktmm ~ 
BOZ BEKİR bir teavüzii istihdaf eylemediği, bitm. 

3 - lngiltereye yapılacak toplu sa- Sabıkalı Boz Bek~:'iki aydanberi ne- Balkanlarda ve şarki Akdenizde barqı 
Çayırlı bahçede Süleyman, İzzetin tışları, ibracnt lbirlikleri idare edecektir. zaret altında olduğu halde bu müddet ~ onımak ?Yes~. güttüğü anla.,c;ılmca 

91maşırlannı çalmak suçundan yaka. 4 - Fransa ve lngiltereye tütün ihraç zarfında kendisine ~ bulnmadığından Italya harıci polıtıkasma daha fazla VU• 

··-············ 
'---• ..+ d'l . . . b db' l 1 k . h kkınd . . . tatb·k' zuh vermek hareketine geçti. Yunanis-iLiilllll~.ır. e ı mcsı ıçın azı te ır er a ınma üze· a a sersen nızamnamesı ı tan il t t' d'I d t1 k t . tmı 

redir. d'l-:......:- e ea ı e ı en ,.e os u emına 
§ Şa.dırvan altında Mustafa, .K:ısım oğ. c ıuuı~...... ihtiva cyliyen mektuplar bu barc.kethı 

lu Mustafa Akselin ayakkabısını çaldı- 5 d- Hükümetirniz, memleketin her _..,_ ilk. adımını teşkil eyledi. 
ğ:ından yakalanmıştır. yerin e müstahsilin dinde mevcut gıda Beraberce dövmücler Italya Balkanlılara emniyet verme• 

maddelerini satın alarak depo edecek- Ç Y 
§ Mersinlide Hüseyin oğlu lsmail. tir. Satın alınacak maddeler arasında orakkapıda Kadı avlusunda Şerife için Ama\rutluktald cskerlerinin büyük 

Mehmedin caket ve fanj13smı çaldımn... h . . ve Sakine adlannda iki kızcağız birle- bir kısmını geri çekti.. 
0 -- no ut, pırınç, arpa, çavdar, fasulya, yu- .şerek Bahriye ile Hüseyini dövmü•ler- Yunanistan Arnavutluk hududandakl 

dan tutulmuştur. laf gibi maddeler vardır. d S "ıula 1 ~ ----=:------------=.-.:. ______ _:::::..:_ _____ _::ir~._.:::u:ç...~:r~tu:t:u~m~uş~tur~.----- askerlerini yalna geri c;ekmekle knlma· 

G U• • 0 u·• O 1 dı.. SWih albna ~ağudığı ihtiyat kul'· mevzu arın da ge" en Lu·· den do r f' u n vetlerini terhis eyledi.. 
~ Romanya ile Macaristan da ayni şe· 

b • k h t • kilde hareket ederek hudutlan lizcrinde 

1 k l • Jı 1 J r e a ne • ı emniyet havası estirdiler. 

S anr!ınavva 1 at'ID - - Bulgaristanda, K()se ivano( kabinede 
'-A. Pclon anın ıstilbmdan yaptığı küt:ük tadilattan sonra ilıtiyat 

• dokuz sene evvel kuvvetlerin terhis kararını aldı.. Türki-

k u v vet ı• ne kadardır? yazılmış yazılar_ ~ede kırk b~ ~-~nliik talim_v~elcr!ni 
L .. d d rf H~'tl . B 1 . l h •faya davet ettıgı kuvveilerını terhise 

u en o , ı crın o şevızm a ey - ba.c;Jadı 

tarlıi:~ın bir maskeden ibaret olduğunu Ilirb:n· •0 • takiben .. ı .... -·~ lan b ka 

Şim 1 devletleri, yııni lsveç, Norveç. 
Danimarka ve Fcnlandiya eskiden beri 
do tluk. müşterel.: menfaat bağlarile biri
birlerine bağlıdırlar. Bu devletler arasın
daki siyasi ve içtimai ideal de birdir: 
Medeniyet ve kliltür snhasında terakki
ye .çalışmak, sulh Ye müsnlemet içinde 
yaşrunak.. lsknndinaı;yalılar komşuları
nın haklarına, istiklaline riayetten hiç bir 
vakit ayrılmamı«lnrdır. 

içlerinden birinin tehlikeye maruz kn1-
d~m görünce birle .. rnekten, ~iliha a
rıJ,.....aktan çekinmemi!!lerdir. 

Buna, Ü~ l•kandinav Kralı Fenlandiva 
Cümhurreisinirı Istokholmda b unduk
J,.,.ı ~ıvda csilah meydanu na toplana
t 00,000 kişinin "Vıı'>tığı co•kun tnahü
"l'ltl an daha gül" 1 bir mİ•al mi olur? ... 
f-lalk. hep hiT ~d•n öyle bağnyordu: 
cTPnrımız kı>l .. mizclirl..> 

A1mar.va. l•kar.dinnv devletlerine hi
•lu-ve t .. k]:finde hulıınmuştu. Buna mu
kabil, Jncrilt~re ile ticı-ri muamelelerini 
ke~mele'"i'li istivorrlu. Dört devlet bunu 
reddettikleri ~bi Rusynya karşı lı:oymı
ya kan.r Yerdiler. 

htoJdıolm ltonfcrammdan aonra ls
YCÇ Kralı Gü .. tav heyecnnlı bir ~~e me
.leni,.~ ilemine hitap Ptti.. ve dört dev
l ~t iı:::in cser~«t ve sulh içinde yn o.mak 
l.akku TII istedi. 

ISVEÇ 
Simal devletlerinin en büyüğüdür. 

4.fR.953 kilomdre murabbaı arazisi, 
6 25 1,000 nüfusu vardır. Arazi~nin 
.. i•~de 60 ı ormarhktır. O•niz hudutlan 
7 624 lrilo!"'ı•tr .. dir. 18 700 kilometre 
derrtiryolıı, 841974 kilometre 11di yolu 
varoıT. Tic n-t filosu 1,494 810 tonila
•odur. Demi,. ihraç eden Lubn limanı 
Sovvetlerin f'et>l .. ndiyadıı ilerlemelerile 
tel.likeyt" dü,rcf'ktir. 

I~ve-c Simııl devletlerinin en zendni
dir. Ü!'Illanl nnın zenginliği saye<>İT"de 
hütün diinyı-va ki\ğıt. karton ve scllülöz 
:l\rn,. eder. De-mi" madenleri de :r:en<>in
dir. Damemora. K;n•navana ve Ge1liva
rn havzaları 1937 de Almanynya 13 
w:lyon marl~ temin etmi i. lsveç, ln
... iltereve. /\. lmanvava yaptığından iki 
mi.,li fazla ihracatta bulunur. 

J,.vec ordıo.,unun hoı-.erde mevcudu 
30.000. seff'rde R00.000 dir. 5 00 tnvya
l'esi. 100 kadoır harp gemisi vudrr. Bun· 
l arın 1 O u saffı harp gcmi .. i, 3 ii kruvazör 
1 5 i destroyer. 19 u clenizaltıdır. 

NORVEÇ 
Nüfusu 2,814,000 kadardır. Arazisi 

322,661 kilometre murabbaıdır. Deniz 
hudutları 2,990 kilometredir. 3994 ki
lometre demiryolu, 34,000 kilometre 
şöse yolu vardır. Arazisinin yüzde 22 si 
ormanlıktır. lhracatmın çoğunu lngilte
rcye yapar. Dört imal devletinden tica
ret filosu en mühim olanı Norveçtir. 
'4,2'41,000 tonilato.. Isveç demirlerini 
ihraç eden Narvik limanı, F enlandiyanın 
Sovyet nüfusunn girmesiJe telllikeye dü
ıecektir. 

Sovyetler, burasına Atlantiğe açılan 
bir pençere telakki ettikleri için de geçir
mek istiyorlar. 

DANiMARKA 
Şimal devletlerinin en küçüğüdür. 

Arazisi 41, 9 3 1 kilometre murabbaı, nü
fusu 3, 706, 349 dur. Kilometre murabba
ına 86, 7 ki~i isabet etmektedir. lngiltere
ye, fsveç ve Norveçten daha çok ihracat
ta bulunur. Ticaret filosu, 1. 165 ,85 9 
toniliıt0<for. 5 3, 940 metre demiryolu, 
5 1, 600 kilometre şöse yolu vardır. 

IRZA TASADDi 

N . c· . b. .. B '-~ "kl 1 ı ı ~u·~ o u -ve azı şc mın ır gun o.L?<"vı ere e 1 b' .. . -
t--'-'- kinm. -· . de :u rar ann ır tcsadu( cscrı bulundugu. 

U7.a u~wın çe ıyccegını wıve b' b' l . "rfb ı.r.. 'dd' cd'I .. 
ediyor, ve: cAsla, aiyor. Muhakkak bir ır _ır erme 1 1 atsız"b'I ı ıa . ı emn .. 
harbe müncer olacak bu cinayete işti- Bınaenale:\'h .B~~knn de\•Ictıcrıyl~.ital: 
rak clmiyecek, el vermiyeceğiın. Mille- ~a nralarındakı ~uphc ''e tcrcddutlcn 
timizi ölüme sürükliyecek olan bu p1a- ızaJc ederek. atc.ş~n. dıo;ı~da kn1'!1a~ n17.11· 
nın kuvveden fiile çıkmasına yardım et- sunu hcslcdı~lcrııu . h~lırtmek ıs.tiyorl~r. 
miyeccğim. Nazi partisinin takip ettiği Bu dcvlctlcrın hcpsının m~r~atı at~ 
harici ve dahili politikanın aleyhinde- ~ı~ında .kal~aktadır.. Ha~~ ltalya ~u 
yim. Eğer propagandnlarJa şaşkına dön- •yı nctıccnı~ scmcrclcrını toplamaı:
dürdüğü milleti kurtarmazsak feH\keti- ba"lamışbr bıle ... 
ne şahid olacağız. Bundan partinin ta- Balkanlarda \'C. Akdenizdc esen b~ 
raftarları mesuldür. Ben millete ma- '-Ulh havasım Parıs ve Londra sempati 
ruz bulund.uğu tehlikeyi göstermekle ile takip eylemektedir. Almanyamn 
vazifemi yapmış bulwıuyorum.> Bal1mn1arda yeni bir cephe açmakta biç 

Lüdendorf, bu ~atıl'lan Almanyanın bir ıncnfanti yoktur. Bütün ,ör& .., 
tekrar silahlarunasmdan beş, Pol<>nya .. ıütaliıalar İtalyanın da iştiraldyl Bal
istilasından da dokuz sene evvel yaz- J.nnlann bitararJıklarını muhafaza ede
mıştı. bileceklerini iddiaça ~ok mü~aittir. Av

Umumi harpte Alman orduları erka- rupanuı bu biiyük parçasında tam bir 
nıharbiye reisi olan general Lüdendor- emniyet ve huzur havası estirmek beşe· 
fun Hitlerin Münih baskınına iştirak et- riyet i~in de balıtiyar1ık olaca'ktır. 
tiği ve bilahare Hltlerin şahı:;ını ve takio Bu ~nhnya d:lhil milletlerin hayat ve 
ettiği siyaset sistemini şiddetlen tenkit •stı1dallcrine 'e toprak ernniyetlerine 
eylediği mnlUmdur.. lıiirmet güstermclc ha gilıcl neticeyi is· 

Lüdendorf, 1930 da, Rayiştag intiha- tihsale kfıfi gelecektir. 
batında nasyonal - sosyalizmin kazandı- Şuur hfıkiıniyctinin bunu dn temine 
ğı ilk büyük muvaffakıyet üzerine cAI- yetettğini iitnit ediyonız. 
manya bi:r dtinya harbi tehlikesine rna- HAK 1 OCAKOGLV 

_ 1kiseşmelikte oturan Hakkı adında ruz bulunuyor• ser.levhalı bir eser neş- -*-
hır sahıs nza tasaddi suçundan Adliye- rctmiştL. 
ye ver!lmiş v~ yapılan me~hud suç mah- Bu eserde Hitleri, yeni bir harbe ve 
kı::m;sınde bır ay hapsine karar ?eril- Bolşeviklere karşı müteyakkız btilun-
rnl§ti.r. mağa davet ediyordu. 

Hava taarruzu 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

<1 • 3W!:!i::i'!lmt=IE2:i!*~&l!!!•e+mı;;ıi:ıi'mll&lb6'HlllMQSı:m:ıııs:iX94!Jllll!l:•ll!!llP::..&.~U~!21W•Bı•a1aw•t.m••••• şayialar hilafına olarak salahiyettar as· 
~ ketl mahafil bu haberin asıl ve esastan 

E L H A M R A 1 
ari olduğunu beyan etmektedir. 

Paris, 14 {Ö.R) - Bir Alman deni· 
zaltısı bir İngiliz tayyaresinin hücumu-

İdnre:sinde Milli Kütüph1nc Sinemasında na maruz kalmış, bir Fransız tayyaresi 
BUGÜN de bir Alman tahte.lbahirini imha et.miş-

Ef{ER BAYRAMI liCrefine sekerdcn 1atlı bir şaheser... tir ... 
SENENİN İKİNCİ BÜYÜK TÜPJ\: FİLMİ 

Bugüne kadar eşi ve emsali görülmemiş bir 
KAHKABATUFANI 

--
OSUN PAŞI .. 

BAS ROLLERDE : 
llAZI.IU - V ASfİ · FERİHA TEVFİK - HALİDE - MAHMUT - ŞEVKİYE 

SUA VI - NECL/i ve küçük TOSUN 

VE BÜYÜK TAN.AŞA BEViÜSÜ 

~ama ili1,.., obrra : SON DAKİKA 
Ebedi Şefimizin aziz hatıralarına h iirmeten Ankara ve İstanbıdda yapılan 

rnuauam merasim .. Sesli ı-e TÜRKÇE sözı.tL. 
Seanslar Bayramda her gün : 10.15 - 12.30 - 14..45 - 17 - 19.15 - 21.30 

Ankara Radyosu 
---~---

12.30 Program ve memleket saat aya· 
rı, 12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 
12.50 Türk müziği (PL), 13.30/14.00 
Müzik (Küçük orkestra - Şef: Necip 
Aşkın), 1 - Frederiksen: Groenland 
suiti, 2 - Dclibes: Menba - Balet suiti, 
3 - Zikoff: Romaneska (Frantczi), 4 -
Becce: Italyan suiti, No. 2, 18.00 Prog. 
ram, 18.05 Memlek~t saat ayarı, ajaru 
ve meteoroloji haberleri, 18.25 Türk 
müziği (Fasıl heyeti). 19.25 Konuşma 
{D politika hadiseleri), 19.40 Türk 
muziği, Çalanlar: Vecihe, Fahire Fer-
san, Refik Fersan, Cevdet Çağla, 1 -
Okuyan : Radife Erten. 1 - Lemi Hicaz 

gerekti.. mamıştı_ mıA ozıu düşünüyor, Mia onu - Küçük bey .. Dedi, artık dışarı çık- sarkı: (Sorulmasın bana yesin), 2 -
Hele: seviyordu.. ımyacaksmız değil mi? .. Ben, onun bu Tanburi Cemil - Hicnz şarkı: (Hep sa· 
K:ilın bir çerçive içine annemin eliyle Buna rağmen de bana karşı sevgisini sualindeki gizli teklifi derhal sezdim ve Y~ vaslmda gönül), :J - Şevki bey -

alınmıı olan şu bütün parça. onan üze- azallmıyorve hatta söylediği gibi Süley- fena yaptJğımı bildiğim halde büsbütün ~caz ~r~: (Firak~a ~im), 4 - ..... 
rinde annemin ne kadar durduğunu gös- manı bana feda edi)'oıdtı. .b:rmamak için şu cevabı verdim: Hicaz. turku: (Ela gozlenne kurban ol· 
termekte idi : Yalmz SWrymam mı? _ BiUkis. Şimdi gidiyorum.. A1qam duğum), 2 - Okuyan: Necip Riza 

GaderiDin mlmii ile Kendisini de feda ed.i7Qrdu.. da annemle buluşup belki geç geliriz... ~~kan, 1 -;-- ~ail Ha~ bey -~ 
Esir ettin beni ICll Günden güne · . Sen yemeği~ ft bizi belclenednı yat .. yuruk semaı: (Gülşende yme ahu enın 
AJaıılim lluiar, ilsırm )'ille şıesizlenmesi bnnd~~ := K.apmm anahtarım ben alıyorum.. eyledi bülbül), 2 - Lem~ - ~ast şarkı : 
A1ft)ammı ben sendem yük fedaklrlığı benim üzeriı::nde, hiçte Hizmetçi boynunu bükerek • (Yokmu cana), 3 - Ali ~~t. bey -
Ba:üa gülen llmlakhrm farkında olmad·- büyük bir tesir _Peki.- Dedi.- Amma .. Ben siz ge- Rast şarkı: (Anlatayım ha~mı ~d~re), 
Yamı aflar şüpbrsjı, . gm> lincıeye kadar belderim.. ~ - Dede - Rast şarkı: <.Y.ıne btr gülnt-
Ymıe bık blbilll olar 'i:'defa _1 __ ,_ __.,1__ Merdivenlerden hızla . ..1:- ll"--L' hal), 5 - Rast saz semaısı. 20.20 Tem-
S.... müşfik bir mesken wanuL ınmeme llQU.Un ve omı ınumı.. naruıye ;sil: Aile dostu - Yazan: Ekrem Reşit, 

daha ~k sevdim.. . Fatih ~vaylan hap tıklım tıklım do- 20.50 Konuşma (Haftalık posta kutu· ** Ve yme ilk defa olarak kalbimde, b- lu geçıyorlardı.. su) 2Ll0 Müı.ik (Riyascticumhur ban· 
Diküğimiz neşe ıülü ~ hislerimde Süleymana kup bir .. Burada.~ tramvay beklerken Mü?- dos~ _ Şef: 1hsan Künçer), ı _ J. Fu .... 
Saksısında kururken ınfial uyanmadı.. • garu:ı-~atını kaçıracaktım.. Hemen bU' cik: Marş, 2 _ F. Suppe: Hafif süvarı 
Saadetin nurdan eli Evde fazla kalamazdım .. Anlıyacagım rnksıye atladım.. uvertiirü, 3 _ A. Glazounow: Konser 
Gelin ... Deyitı dururken kadarını an1amı5bm .. Bir 5.n evvel bura- Otomobilden Saraçhane başında indi- valsı, 4 - Saint • Saens: Sekizinci Hcnry 
Hissiz bldm bu bülanüniin tekece~in dan çıkmak, Müjganı mektep çıkışı bul- ğim zaman Lise henfiz paydos olmuştu .. operasından, a) Aşiretler.in girişi; b) 
Azabını kucağımda uyurken.. mak lazım geliyordu.. Tretuva.rlann iki tarafı evlerine acele Iskoçyalı sevdası, c) Çiğan dansı, d) 
Annem bu parçnyı kırmm kaletrile ve Hem evde fazla kalacak olursam hiz- koşan genç kızlarla dolmuştu.. Final, 22.00 Memleket saat ayan, Ajaru 

kalın olarak çerçivelemişti. metçinin de şüphesini çekerdim. Eyvah .. Geç kaldım demek.. haberleri, ziraat, esham - tahvilat, kam· 
Bu snbifenin üzerindeki kabarık nok- Elime kendi odamdan laalettayin iki Derhal mektebe giden sokağa saptım .. biyo • nukut borsası (fiyat). 22.20 Ser· 

talnr üzerine su veya g07 yaşı damla- kitap aldım.. Uzaktan beş kişilik bir grup ortasında best saat, 2'2.30 Müzik (Opera Aryala· 
Hizmet i mutfakta bütiln işleri bitir- l anındakilere bir seyler anlntan V<.' el- n - Pi) 22.55 Mü~ k (Cazband - Pl) 



ı; .sontesrin carşamna ı,3 

• 

tina, An 
bir sulh 

ara ile Ro, ... a arasında 
köprüsü mü kuruyor? 

Londra, 14 (Ö.R) _ Sofyada Roman- .faaliyet şayanı tnkdir görülmüştür. müsalemet gayretlerinden gayet iyi bir ticaret heyeti perşembe günü harekct-
ya elçisi ile Bulgar hariciye erkAm ara- Atina, 'Iürkiyenin de İtalya ile anlaş- şekilde bab.setmel..'1edir. le Romaya gelecektir. 
sında yapılan temaslar Londrada yakın- masında bir sulh köprüsU rolünü oynı- İtalya, Balkanlarda mükemmel bir Romanya - İtalya ticari milnasebetle-
dan takip edilmektedir. Bu temasların yacağı kanaati hak.imdir. sulh unsuru vazifesi görecektir. rinde büyük bir inki~f müşahede edil-
Bulgaristanın Balkan antantına girmesi Yunanistan ve Yugosiavyadan sonra Jurnal Doryan gazetesinin İtalya-Tür- mcktcdir. 
hususunda bir yakınlaşma teminine ma- Türkiyenin İtalya ile olan münasebetle- kiye münas betleri hakkındaki sözleri, 
tuf olduğu 7.etıabı vardır. rinde Akdeniz sulhunu koruyucu bazı İtalyanın Türkiye ile münasebetlerinin Roma, 14 (Ö.R) - Türkiye ile İtal-
Diğer taraftan Yunanistunın İtalya ile unsurlar mevcut olduğu 9e'7ilmektedir. her gün biraz daha iyileştiğini tebarüz ya ıırnsında iyi ilctısadl münasebetler 

anla~tıktan sonra İtalyan-Yunan müna- devam etmekte ise de, bu münasebetle-
ııebetlerini daha ileriye doğru sevket- Roma, 14 (Ö.R) - Türkiye matbuatı ettirmektedir. rin biraz daha inkisaf çareleri araştırıl-
mek :hususunda gösterdiği diplomatik İtalyanın Balkanlarda saı·fettiği sulh ve Roma, 14 (Ö.R) - Romanyadan bir maktadır. 

·····T~'biiği~; .................... B~iÇi'k~d;···~-~k~;i" .. i~dbi.;i;; ................... M~ğj;d; .... .. 
--.&-- Ak l .. 1 -•-

FRANs•z rEaLict: s er erı ... n ıçtıma ar Mı hk.. ı · 
Paris, H (ö. R) - 14 Sonteşrin tel:>- a um ar zıyaret 

liği: edildi 
m~ bütün c•phed• sükılnetle geç- aktetmeleri menedildi 
ALMAN TEBLiCI : 
Berlin, 14 (Ö. R) - Alman resml teb

liği: 
cKeşif mil!~ademeleri, hafif topçu ate

şi, umum cephede sükllnet Mkimdjr.> 
Bombardıman tayyareleri dün Şet

land adalanna bir taarruzda bulunmuş
lardır. 1ki düşman tayyaresi tahrip edil
miştir. Bir İngiliz kruvazörüne de isa
bet olması muhtemeldir. 

ALMANYADA 
KRALCILIK-
Paris, 14 (Ö.R) - İsveç gazetelerinin 

kaydettiklerine göre Bavyera ve Vür
tenberste kralcılık cereyanlan bir kat 
daha kuvvetlenmiştir. Yüzlerce kimse 
tevkif edilmiştir. Eski kral hanedanına 
mensup prensler nezaret nltında tutulu-
yor .. 

--&
MACAR HEYETİ 
Mussoli~i ile görüştü 
Roma, 14 (Ö.R) - B. Mussolini, İtal-

yan - Mncar kültür anlaşmalarının tas
diki için gelen Macar heyetini kabul et
miştir. 

" ---w 
i2'Af..YAN 
Ordusunun talıvtyesi 
Roma, 14 {ö. R) - İtalya Büyük Er-

1d\nı harbiyesinin ordu -kadrosunu tak
~1ye suretile .aldığı tedbirleri ttalyan 
gazeteleri glWet iyi karşılamıştır, 

Milletler Cemiyeti 
asamblesi-
Paris, 14 ( ö.R) - Birincikanunda 

toplanması mukarrer olan milletler ce
.ıniyeti asamblesinin içtimaı daha -son
ralara talik edilmiştir. 

Brüksel, 14 (AA) - Resmi olan Lemoniteur gazetesi, Kralın bir 
emimamesini n~retmi,tir. Bu emirname askerlere matbu veya gayri matbu ri
ıale tamim ve saire gönderilmetıini ve dağıttırılma!!tnı men ettirmektedir. Yalnız 
askeri makamat tarafından askerlerin ikametgahlarına gönderilen mühzerat 

müsteanadır. 

ikinci bir emirname ordunun kapları askerlerin de i~tirakiyle içtimalar ak
dedilmesini veya bu kabil içtimalar akdinin teşvik olunmasını da men etmekte-
dir. Yalnız kumandanlık heyet tarafından mezuniyet verilmiş olması hali müa-

Cctv of Fllnt vapuruna Alman 
tahtelbah;rleri mani olmıy~caktır 
Vaşington, 14 (AA) - Siti Of Flintin Birle~ik Amerikaya avdetine mani 

olma1an için Alman harp gemilerine emir verildiği Alman hükümeti tarafından 
Berlindeki Amerika maslahatgüzarı Kuke tebliğ edildiği hükümet tarafından 

bildirilmektedir. 
Vaşington, 14 (ö.R) - Siti Of Filintin vapuru ayın 25 şinde Nevyorka ge-

lecektir. 

Madride 
Bir lngiliz heyeti gitti 
Madrid, 14 (Ö.R) - Ticart müzake

relerde bulunmak Ü7..ere bir İngiliz ti
caret heyeti bugün Mad.ride gelmiş ve 
karşılanmŞır. 

--'--"----

Yer a 1 tı hastanesi 
Dijon belediyesi, yerallında yaptırdığı 

modem bir hastaneyi ordu emrine ver
miştir. 

Bu hastaneye geniş merdivenlerle inil
mektedir. Ac;ansörleri, telefonu, elektrik 
ve su tesisatı vardır. Ameliyat salonları, 
eczanesi mükemmeldir. Yaralılara mah
sus dokuz salonu vardır. Dijon yeraltı 
hastanesi 500 yataklıdır. 

Sırp kadınları 
ve muharebe 

Cephelerde bulunan Fransız askerle
rine yalnız Fransız kadınlan değil, Sırp 
kadınları tarafından da hediye paketle
ri gönderirler. Bu paketlerin içerisinden 
bazan çok CJikkate değer mektuplar da 
çıkıyor. işte bir nümune: 

S evgili Fransız askeri! ... 
«Geçirdiğiniz bu mühim anlarda biz 

Sırp kadınları kalben sizinle :beraberiz. 
Sizi takdir ve muhabbetle anıyoru1_ 
Memleketiniz.in, medeniyetin zaferini 
temenni ediyoruz. 

,------·------·-----------------,, 

Muğla, 14 (Ö. R) - Halkevi idare he
yeti azasından bir heyet ceza evinde 
mahl;Qmlan ziyarette bulunmUJ ve 
.mevkuf ve mahkumlara sigara, şeker ve 
saire ikram edilmiştir. 

Bu vesile ile, ceza evi okuma odası
nın açılma töreni yapılmış ve Halkevi 
reisi bir nutuk söylemiştir. Mevkuflar, 
Halkevinin mahktımlara karşı gösterdi
ği alakadan minnettarlıklarını bildir
mişlerdir. 

T ekirdağında 
On yedinci kurtuluş 
yıh kuOanclı-
Tckirdağ, 14 (Ö. R) - Tekirdağının 

on yedinci kurtuluş bayramı dün Tekir
dağında fevkalade heyecan içinde kut
lulanmıştır. Sabah saat dokuz buçukta 
halk, şehrin methaline toplanmış ve 
kahraman ordunun Tekirdağına sembo
lik şekilde girisini selamlamıştır. Kıtaa
tın inti7.amı bilhassa gözleri okşıyordu. 

Belediye reisi, tören esnasında güzel 
bir nutuk söylemiştir. 

- *
İngilterenin yağ 

ihtiyacı 
Pariı, 14 ( ö.R) - Jngilterenin tre

yağı ihtiyacını lrlandanın temin etmesi 
için bir anla,ma hani olmu,tur. 

Ma ·ı.,.o J!1ıattmda 
lA0.000 güvercin-
Maiino hattına yüz bin güvercin 

gönderilmiştir. Bu güvercinler, irtibat 
vazifesini görecektir. 

$ARiFE l 

Istanbul matbuat takımı 

Ankara Emekli oyuncu
larına 2-3 mağliip oldu 

Ankara, 14 (Hususi) - Bir maç yapmak üz re ehrimize gelen lstanbul 
matbuat takımı, bugün Ankara em klilulle k.artılaıtılar. iki takımın oyunlan 

a:evk ve nete ile seyredilcli. 
An~ara emeklileri ilk devrede Ali Rızanın ayağiyle iki gol çıkardılar. lltinci 

devrede yine Ankara merkez muhacimi Kerim üçüncü golü Ankaraya kazandır
dı. Bilahara lstaobullular harekete geçtiler. lk!nci devre sonlarında latanbullular 
Sedadın ayağiyle ilci gol kazanarak maça 2 - 3 lcaybettiler. 

lstanbul matbuat takımı oyuncuları bu akşamki ekspre le Iıtanhula dönmÜ§· 

lerdir. 

Sovyet kıtaları bugün 
Litvanyaya giriyor 

Kaunu, 14 {AA) - Royter Ajansının haber verdiğine göre Şaıki Prusya 
hududunun dört köıesine t:ahşid edilecek olan Sovyet kıtalarının ilk müfrezeleri 
Vilsto yolu ile yann Litvanyaya girecektir. Bunlar Litvanya askeri mümeMilleri 
tarafından karşılanacaktır. 

Memleket garnizonlara tayin edilecek olan yüz kadar Sovyet llUhayı bugün 
Kaunasa gelmiıtir. 

Litvinof, Sovyet istihbarat bürosu 
şef~iğine tayin edilmiş 

Londra. 14 {AA)- Niyoz Krontikl gazetesi Sovyet ittihııdı eski hariciye na
zın Litvinofun komünist partisi merkezi icra komitesi ecnebi istihbarat bür09U 
,efliğine tayin edildiğini yazmaktadır. 

Litvinofun Moskondaki Marhengels enistitüsü direktörlüğüne tayin edildiği 
rivayette dolaımaktadır. 

Vilnodaki yahudilere karşı 
kapatılmıştır Rus hududu 

Moskova, 14 ( ö.R) - Vilnodaki Yahudilerin Rusyaya muhaceretleri akın
lar halinde devam etmektedir. Bir hafta içinde binlerce Yahudi Rus hududunu 
geçmi~tİT. 

Sovyctler birliği hükümeti, bu altına lcarşı hududu kapamışlardır. Vilnoda1d 
Sovyet fJçW, :yahudi muhacirlerin taleplerini §imdilik kabul edemiyeceiiıı.i ilin 
etmiftir. 

Fakir ailenin çocuğu: 
Elmas kralı 

Geçenlerde öldü, serveti ve çıktığı 
elmaslar hakkında verilen malumat 

Tayyare SİNEMASINDA [ re=•' ] 

Size maddi yardımda bulunmak eli
mizde değil. Fakat, elimizle yaptığımız 
trikoları gönderiyoruz.. Bunlar, her sı
nıfa mahsus Sırp kadınlan emeğidir. 
Hepsi de sizlere karşı derin bir muhab
betle bağlıdır. 

Umumi harpte Verdünde, cÖlüm çu
kuru• nda mahsur kalan müfrezenin 
gönderdiği meşhur mesajı karargaha bir 
güvercin getirmişti : cTelefon hattı ke
sileli .. Mukavemete devam ediyoruz ..... • 
Tabii derhal yardım gönderildi ve müf
reze kurtarıldı. Küçük bir güvercin sa-
ye.sinde!... İngilizlerin cenubi Afrika dominyonu dünyaca meşhur en iri bir elması var-

Umumt harpte, Fransız ordusunda 30 altın ve elmas zenginliği ile meşhur ol- dır. Bu elmas 905 de bulunmuş. çıkarıl· 
bin güvercin vardı. Mütareke imza.lan- duğunu hep işitiriz. Elmas kralının ge- mış, cenubi Afrikadaki Transvnl hükü· 
dığı gün 7.4G2 sinin c:Şeref meydanında• çen gün ölmesi üzerine Avrupa matbua- meti tarafından 0 zamanki İngiliz kralı 
öldüğü anlaşıldı. tt yine bu tatlı zenginliğin ~ini taze- Yedinci F.dvarda takdim edilmiştir_ Bu

Bayrma münasebetiTI• muhterem ıııidavinılcrinc habrası ..1_:-..._ diD d 

«Bugün sizler yalnız milJetiniz için de
ğil, diğer milletlerin istiklali, hayatı için 
çarpışıyorsunuz. 

"-"ıı--d cak olan 35 ki ·uk WUllUI er e ve CUDU..&MM • yaşıya ve şı saz heyeti 40 kişilik k •" ı..:~mı, 
eht takı . tiraki" ' oro, "" ~ ermımn ış :ylc vücuda getirilen 

«Fransayı, kendi vatanları gibi seven 
Sırp kadınları namına sizi hürmet ve 
muhabbetle selamlarım ... > 

Valide ve kraliçe Meri le~ olu.yorlar: Sir To~ Kü~~arı ~ nun üzerine kral kuyumculariyle ~ 
Mal.este k l lt J · ı·d l · nubı Afrilaıda ilk elmas şırketini tesis bur olan Hollandadan getirttiği müta· 

TÜRKÇE SUZLÜ ve ŞARKILI Miliçıı D. Rad. 
ra a ıncı or1un va ı e erı · ı l k k · 

kraliçe Meri, Londradaki Mariboroug etmışi/ m;s ar: a~~tç~zengın ol- haSSlslara bu elması verdirerek bundan 

Gülnaz Sultan B. Çem~~rlayn iyileşti 
Holl .sarayını bırkarak İngilterenin gar- mJs hır. aham Yi:r~0 d ~tır74 dokuz büyük parça ile daha bir çok kU
binde bir köşeye gitmiştir. . f an::a u~~ ~şe h ıfd e .. ı:.~e~. gutl . çük parçalar çıkart~tır. Büyük parça· 

Bu köyde ve civarında büyük şehir- baş arın .. to ul gku .ad e foakiruşbt.ur .. 
1 

ı~ıt ı~rın en büyüğüne 1 inci Külinan daha Londra, 14 (O.R) - Başvekil B. Çem
berlayıım geçirdiği rahatsızlık artık teh
lıkeo;izdir. Sıhhi vaziyeti iyileşmektedir. 

lerden gelen b" k k"' .. k kl urnu mus em e esın e ır aı enın dı ' ril 
d 

. ır ~ uçu çoc~ ar çocuğu olarak dünyaya gelen Tomas bir az büyüğüne ikinci Külinan a ve .• 
var ır Kralıce Men bunlarla vakit ge · ti B !at'. h ik' · d İ giliz" d 

FİLMİNİ TAKDbt EDER ... Bu sabahki kabine içtimruna B. Çem
. . ı· - giin dünyaca elmas kralı tanınan zengin ınış r. un ın er ısı e n . ev-

çıı me <ten hoşlanıyor. 1 . d lm ı t h · · ·ı 1 b" · · · J "liı 
Kraliçe, pek ziyade bahçe meraklısı- Jı1iaa ~n; o 1;1ştu~: Kırk y~şına geldiği : 

1 
azın;:ıne ~ o up ~n~ı~ı d n~ 

A Y R J C A --· __ dır. Çiçeklere bakıyor, böceklerini ve va t y e cesım ır sen•etı varmış ki rn ının cına onmuş, cısı e a· 
ir Fran !Z oenerali kuru yapraklarını ayırırken çocukların geçe?. harpten evvelki zamanın hesabı- lın fevkalade merasim esnasında elindo 

berlayn ı·iyaset etıni~iir. 

M k B 
P!9 yardımından istifade ediyor ve onlara na g~re b:ınu 200 milyon franktan fazla bulundurduğu kıymettar bükUmdarlık 

a e ah ri ye 1 i ve Ek 1 er ı· ur na 1 akt • el .. s ü._ bu yardımlarına milkfıfaten kitaplar, tahmın ediyorlardı. Onun adı verilen ve dei:'lleği üzerine yerleştirilmiştir. 
Parls, 14 ( Ö. R) -·- Genera1 Pige barp oyuncaklar veriyor. Çocuklann, şehir-

Bu~n u~~: ll - l l - S - 7~9DA ~~~ndemak~dü~üşili~&ha~ek~~~M~~~yawcl~rug~E•~aar~~~--•••••••••••••••••••• 

i;;:;;;;;;:;;;;~;;;~~~~~~~~;;;;~~;;~~~;;~~~~~~m~uh~a~r;c~b~e~m~e~y~d;a~nı~n~d~a~±teEl~e~f~o=l:an~i~lk~ı~n~eğ~e~g~c~ld~i~kl:er:ı~·:zamruı::::~k:en~dil:·:er:inı::· ~ç:a:ya • BAYRAMDA büyük rütbeli Fransız zabitidir. da\·et edivor. 

C7'/././7:Z-/.fLZ/Z/.///.X7//.//./////.//.L///7//..ZZZ '/:/://./.Y.:/L/./////./..//J başımdan böyle sevda maceraları geçti. dı. - --

DEMiR MASKE 
~ Haydi.. Atınız dinlenirken siz de sevgi- Elinde tuttuğu sevgilisinin elini mü-

--- - ,. 
ve macera romanı Büyük tarih 

(JKJNCı KISIM) 
- 78 --

linizle beraber ve ba~başa olunuz. Ben teınadiyen öperek mırıldandı : 
ve adamlarım bu müddet zarfında biraz _ Demek ... Bir gün sizi zevcem ola-
karnıınızı doyuruyoruz.. rak görebileceğim.. 
Yüzbaşı kendisine ikram edilen tere- ** 

yağı ile taze ekmeği yuvarlarken genç Monsenyör Lui ve sadık arkadaştan 
mülazim dcsevgilisi ile tvonun bulun- Faribol ile Mistufle 0 gece Madö Kur
duğu odaya koşmuş ve heyecan dolu yaktan sabaha bir buçuk saat kale ay
bir sesle anlatmağa başlamıştı: nlmışlardı. Vakyer ormanında Jan Ka

- Jan .. Benim hayatım, ruhum Ja- valyeye mülaki olmağa gidiyorlardı. Ta-
nım .. Bilsen seni burada bulmak ve gör- kip ettikleri yol yuz·· hm Pul ve adamla
mekle ne kadar mesudum .. Fakal. İçim-
de de büyük bir elem var .. Ah.. Neden.. rının Madö Kuryak istikametine gelmek 
Neden bir gün evvel Servas şatosuna kin tuttukları yoldan büsbütün ayrı is-

Ve yüzbaşı Paw genç müliziınin kol-ı Bunun üzerine ~ık mUlh.im sevgi- gelemedim.. tikamette olduğu için onlarla bu yolda 
lan arasında genç kızı sardığım ve bağ- !isine: _ Anlıyorum, benim şatoda ihtiyar karşılaşmamışlardı .. 
nna bru.tırdığıru görünce hayretten ağzı - Birazdan daha uzun görüşürüz.. Dük ile evlendiiimi size haber verme- Bu itibarla aralarında ve emniyet al-
bir kanş açık kaldı .. Sonra kendine ge- Dedi ve İvonu hürmetle selamladık- ğL Fakat bunu haber verenler ayni za- tında bıraktıkhrını zannettikleri Madö 
lerek sordu: tan sonra evde araştırma yapmağa çı- manda size söylemediler mi ki.... Kuryakın ne gibi bir tehlikeye maruz 

-.:Allah Allah_ Bu da ne demek? kan yüzbaşıyı takip ettL - Evet, söylediler, kocanız olan ihti- bulunduğunu bilmiyorlardı 
Mosyö Şadöfö, hala sevgilisinin elle- Tavan arasından ahıra kadar her ta- yar Dükün de evlendi~inizden bir saat Onların Vakyer ormanı istikametine 

~sıkmakta devam ederek cevap ver- rafı aradıktan sonra protestanlann müd- sonra öldürülmüş olduğunu haber ver- ~eldikleri daha evvelden Jan Kavalyeye 
dı: B hiş düşmanı olan Pul gayri memnun bir diler .. Fakat.. Bu mesele de olmasaydı baber verilmiş olduğu içlıı ormanın hu-

- u ~u demek k~ yüzbaşı, Madma- halde ne kadar iyi olurdu değil mi? Yine duy- duduna girdikleri zaman Jan Kavalye 
zel, ~87'~lın himaye ettiği bir adamın - Mösyö Şadöfö.. Dedi.. Mareşala duğuma göre Jan Kavalye şatoda bir ki- ile muavini RoJaıu burada kendilerine 
sevgıhsıdır. Ve o ayni zamanda Jan Ka- yollarsınız ki ben, sırf emirlerini yerine şiyi esir almı ve onu öldürmeden be- muntazır buldular. 
valye ta:a~ındnn yakılan Servas şatosu- getirmek için boşuboşuna tam dört fer- raberinde götürmüş.. Ya bu götürdüğü Monsenyör Lui ilk defa olarak Jan 
nun .~ahı?ı ~lan Kontun yeğenidir. Bu sahlık yol katettim ve bu ymden de adam Dük ise .. ? Kavalyeye : 
da gosterır ~ 0 bur.ı~a b~lın. düşmanla- ta?1 yakalamak iizere bulunduğum bir İvon bu sırada söze .kanştı.. - Az.iz general .. Diye hitap etti .. Bu 
nmızın cm.rınde. degil bılakıs dostları- dsı kafilesinin izini kaybettim. Tatlı sesi ile : kadar erken gelmemizin sebebi Servas 
mız.ı_r.ı nezdındedır. - Yüzbaşı efendi .. Sözlerinizi aynen - Mösyö Ş:ıdöfö ... dedi, tek bir keli- satosunda ele geçirdiğiniz bir sefil hak-

. Y~başı, uzun ve .kalın bıyıklarını mareşala an.edeceğim. Fakat derhal yo- me He sizin bütün şüphelerinizi izale kında adaleti yerine getirmek içindir. 
dışlcrı n_:asında geveliyc.rek .mırıldandı: la çıkmazdan evvel ve hiç değilse hay- eder ve kalbinize sevinç doldurabilirim.. - Madam ki arzu ediyorsunuz, onu 

Doı:ru .. Do?ru .. .Mamafıh ben aldı- vnnıma biraz dinlenmek imkanı vermek Jan Kavalyenin şatoda esir olarak aldı- tamamen size terkediyonım .. Herifi or-
rmb cmrı ve vazifemi bilirim. Bu itibar- için bir saat milsaade rica edeceğim ğı ve götürdüğü adamın ismi Sen Mars- man için bir oduncu kulubesinc kapat-
a urada r tırma yapmağa tnt'cbu- - Peki .. Peki.. Mnksadını7.ı anlı· o- tım 
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EŞSİZ MUAZZAM PROGRA:\11 TAKDiM EDİYOR 
HEPSİ İZl\1İRDE İLK DEFA 

TÜRKÇE SÖZLÜ BlR HARİKA 

Tüccar Horn 
FRA.11\JSIZCA SÖZT,Ü ... 
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Almanya sulh mesajına cevap verdi 
Alman hariciye nazırı, Hollandanın Bertin elçisini kabul ederek 
Almanyanın her hangi bir tecavüz emeli beslemediğini temin etmiştir 

Hollanda Başvekili Singapur civarında 
Hollandanın aldığı ihtiyati tedbirlerin Bir lngiliz vapuru mayine çarparak 

normal şeyler olduğunu söylüyor battı, bir muhrip te denize gömüldü 
Berlin, 14 (Ö.R) - B. Ribbentrop 

Hollandanın Berlin elçisini kabul etmiş 
ve Almanyanın Hollandaya bir tecavüz 
emeli beslemediğini temin etmiştir. 
Almanyanın Lahey orta elçisi de Hol-

landa hariciye nazuını ziyaret etmiştir .. 
Bu ziyaret sulh teşebbüsü ile alakadar
dır. 

Almanya hükümeli şunu bildirmiştir 
ki- Hollanda ve Belçikanın bitaraflığma 
İngiltere ve Fransa tarafından riayet 
edildiği ve Hollanda bu bitaraflığı mu
hafazaya muktedir kaldığı müddetçe Al
manya da Hollandanın bitaraflığına ria
~ et edecektir. 
BİR TEKZİP 
Roma, 14 (Ö.R) - Berlinden İtalyan 

gazetelerine bildiriliyor : 
Berlin siyasi mahafili, Almanyanın 

Hollandaya karşı hemen bir askeri ta
arruz hareketine girişeceği hakkında 
muhtelif kaynaklardan işaa edilen ha
berleri kat'iyyen tekzip etmektedir .. Al
manya, Hollandaya karşı bir istila siya
seti gütmediği gibi Hollandanın tazyiki 
yolunu da tercih etmemektedir. 

Vilhelmştrase, Belçika ve Hollandanın 
bitaraflıkJnrını bozacak bir hareketi ta
sarlamamış ve Alman erkaruharbiyesi 
böyle bir hareket için her hangi bir plan Bindirilmiş Ahnan kuvvetleri 
bazırlam~tır. Almanyanın Balkanlar- mesuliyetlerini idrak etmesi ıazım ol- Ho1landa ~?ynaklarından gelen ha?.er-
da da şimdil!k bir emeli yoktur. duğunu ilave etmektedir. lerde, İngıhz kralının ve Fransız cum-

HOLLANDA BAŞVEKiLtNtN MÜSTAKİL AVUSTURYA hurreisinin kendi hükümdarlarına ver-
SÖZLERi Berlin, 14 (A.A) - Deutsche Allge- dikleri cevapların i:ri karşılandığını gös-
Amsterdam, 14 (Ö.R) - Hollanda meine Zeitung Hollandanın sulh tavas- terdiğini yazıyor. . .. 

başvekilinin Hollanda, milletine hitabı sutuna Fransa tarafından verilmiş olan Müttefikler muhasamatın terkı ıçın 
gazeteler tarafından tefsir ediliyor. Baş- cevpta müstakil bir Avusturyanın ihya- kat'i c;artlarıru bildirmisler ve Almanya 
vekil diyor ki : sından da bahsedilmekte olduğuna işa- ile müzakereye devam imkanını bırak-

- •Hükümetin aldığı askeri tedbir- ret ederek diyor ki : mışlardır. 
ler, bizim için hayati olan bazı tedbirler- Bu hareket iki memleket hükümdarı- Berlin, muhasamatın devamından mil-
dir ki bunlann her hangi bir tefsirle alil- nın teşebbüslerine karşı açık bir baka- tevellit mcsuliyeti beyhude yere m~t~e
kaq olmaması lazımdır. Hükümet şunu rettir. Müttefiklerin cevabı Almanyaya fiklere yükletmekten vaz geçmelıdır .. 
beyan ve işaret eder ki, bu tedbirlerin karşı yeni bir tahriktir. Ayni gazete Hitlcrin bir yandan sulh 
ber hangi bir tehlike ile alakası yoktur. B. Çörçilin nutku ile mcşg':11 olan Ber- şartlariyle meşgul olurken diğ:r ta:af-

Ho11anda, Hollandahlarındır ve Hol- lin gazeteleri bu nutkun Ingilterenin tan da askeri hazırlıklar yaptıgına ışa
landa tehdit ve tehlikede değildir .. Hol- Almanyayı imha etmeğe azmetmiş oldu- ret ediyor. 
Jandanın bitaraflığını şu anda duymı- ğunun yeni bir delilini teşkil etmekte İNTİZAR VEYA SÖKUT ... 
yanlar varsa, kendilerine bu realiteyi bir bulunduğunu yazmaktadırlar. Leon Blum Populer gazetesinde inti-
defa daha tekrar ederiz. Milletimiz sü- ALMANY ANIN CEVABI zar mı, sükUt mu başlığı altında yazdığı 
kun i~in'1° iş ve gücii ile meşgul olma- Paris, 14 (Ö.R) - Almanya hüküme- bir makalede Hitlerin Belçika - Hollan-
hdır .. • tinin Belçika ve Hollandanın sulh mesa- da tavassut teklifi karşısında şaşalad ığı-

HOLLANDA TEHLiKEDE jma bugün cevap vereceği ümit olunu- na işaret etmektedir. Blum makalesine 
DEÔİLDİR yor. şöyle devam ediyor : 
Amsterdam, 14 (A.A) Başvekil Fransız gazetelerinin bugünkü müta- - •Hitler, bitaraf küçük devletleri 

millete hitaben neşretmiş olduğu bir me- laaları şunlardır : sebepsiz yere istila etmekle cihan umu-
sajda Hollandanın son günlerde kabul Gazeteler, umum_iyet itibariyle Fran- mi efkarını kendi aleyhine tahrik et
etmiş olduğu askeri mahiyetteki tedbir- ~a cümhurreisi ile Ingiliz kralının sulh mekten korkmuştur. Belçika ve Hollan
lerin tehlikenin artmış olması dolayısiy- mesajına verdikleri cevapların hadisat- daya karşı şimdiye kadar harekete geç
Je değil, belki ihtiyat olarak ittihaz edil- la gayet uygun olduğunu tebarüz ettiri- memesi bundandır. Fakat Hitler, Folon
miş olduğunu beyan etmektedir. yorlar. Cevaplar, sulh için ileri sür ülen yayı esareti altına al'llasından sonra bu 

Başvekil Hollandanın .muhariplere ~artlara metin ve ifade itibariyle uy- korku çok garip değil midir? Hitler bel-
karşı tamamiyle bitaraf kalacağı ve Hol- gundur. ki de silahla alacağı şeyi müzakere ile 
landa milletinin sükfuıetini muhafaza ve Pöti Pariziyen gazetesi, Belçika ve alacağını sanıyor ... • 

Singapur, 14 (Ö.R) - 7745 tonluk bir lak neticesinde batmıştır. Mürettebatın- dır.. A 

İngi1iZ vapuru batmıştır. Ekserisi ço- rettebattan 70 i kurtarılmıştır. ALMAN KARARGAHINA GöRE 
cuk olmak üzere on bir Asyalı yolcu Bir Norveç sahrınç gemisi bir tahtel- Berlin, 14 (A.A) - Büyük Alman 
boğulmuştur. Dokuz yolcu kayıptır. bahir tarafından habersizce batırılmıştır. umumi karargahı bildiriyor : 

Vapurun bir mayne çarptığı ve on beş Mürettebatından kurtarılan 23 kişi İn- Keşif kollarının ve bataryalarımn 
dakikada battığı resmen bildiriliyor. giltcrenin şimal sahilinde bir noktaya mahdut faaliyetleri müstesna olmak üze-

Tahkikata başlanmıştır. Gemide mev- çıkarılmıştır. re dünkü gün bütün cephede stikün 
kuf 173 sürgün mevcuttu. Bunlar, bir Faris, 14 (Ö.R) - İngiliz tayyareleri hüküm sürmüştür. Fena havalara rağ
İngiliz polis memuru tarafından anbar Almanya üzerinde yaptıkları uçuşlarda men büyük bir liman harp tayyare filo
kapısına bir kaç el tabanca kurşwrn sı- küçük kahve torbaları atmışlardır. Tor- su, 13 ikinci teşrinde Şetland adalarına 
kılarak kapı nçılmak sure.tiyle kurtarıl- bacıkların üzerinde şu ibare yazılıdır : karşı bir taarruz hare.keti vermiştir .. 
mışlardır. Amerikalı hokkabaz Vilyam •Hükümetinizi devirirseniz her şeye Dü;şmanın bir çok deniz tayyaresi tah-
Nikola ile karısı da vardı. böylece malik olabilirsiniz!• ıip edilmiştir. 

Faris, 14 (Ö.R) - İngiliz amirallığı Londra, 14 (A.A) - Bir İngiliz muh- Bir İngiliz kruvazörüne isabet etmiş 
tarafından bildirildiğine göre bir İngiliz ribi bir mayne çarparak batmıştır .. Mü- olduğu tahmin edilen bir merminin ne 
torpito muhribi Alman maynlerindcn bi- rettebatm büyük bir kısmı romörkörler gibi bir tesir icra etmiş olduğunu tayin 
rine çarparak batmıştır. 77 kic;ilik mü- ve mayn tarama gemileri tarafından top- etmek mümkün olamamıştır. 
rettebattan 70 kurtarılmıştır. lanıp alınmıştır. Bir kısmı ölmüş ve altı Alınan tayyareleri tam bir intizam da-

8003 tonlu bir İngiliz vapuru bir infi- kişi kaybolmuştur. Bir çok yaralı var- bilinde hareket üslerine dönmüşlerdir,. 

Belçika - Hollanda boyunca 
Almanlar geniş istihkam hatları 

meydana getirmektedir 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA

reddüd etmekte ve haddi zatinde intiha
bı güç olan hareket planının tatbikini 
günden güne bırakmaktadu. 

Fakat şimdilik hiç olmazsa Belçika 
ve Hollanda hükümdarlarının tavas~ut 
teklifine cevap vermek kararını vere-
bilmiştir. Bu itibarla, İngiltere ve Fran
sa tarafından iki hükümdarın teklifine 
verilen cevabın hoşnutsuzlukla karşı
lanmış olmasına hayret edilemez. Al
man cevabına göre İngiliz ve Fransız ce
vapları müttefiklerin harpçuluklarını 
aksettirmiştir. Esasen müttefik hükU
met ve devlet adamlarının hattı hare
keleri ve beyanatı bunu şimdiye kadar 
kafi derecede göstermişti. 
Almanların fikrince İngiltere ve Fran

sa sulh tavassutunu kundaklıyarak Al
manyayı parçalamak ve Hitleri.zml im
ha etmek arzusunu açıkca beyan etmek
tedirler. Kral ve Kraliçenin asıl teşeb
büsünü müteakib Lord Halifaks tarafın
dan Lordlar kamarasında söylenen nu
tuk bu hususta şüphe bırakmamıştı. 

Almanlar cYabancı bir harp tahrik
çisi> diye tavsif ettikleri Çörçilln nut
kunu da 1ngi1terenin harpten feragat 
etmemek arzusuna bir delil olarak gös
teriyor ve rolleri tersine olarak çevi
rerek harbin devamı mesuliyetini kar-

şı tarafa atmağa çalışıyorlar. 
Muhteviyatı henüz meçhul olan Al

man cevabı bugün öğleden sonra Bel
çika ve Hollandanın Berlin sefirlerine 
tevdi edilmiştir. Bu cevabın milletinin 
malum olmasına intizaren şu milşahe
delerdc bulunmak mümkündür. 

Almanya, Belçika ve Hollandaya 
•Şarta muallak~ teminat veriyor, ver
meğe çalışıyor. Yani, bu memleketler;n 
bitaraflığına, !hgiltere ve Fransa ria
yet ettikce o da riayet edecektir. Fakat 
şu şartı da ilave ediyor: Hollanda ve 
Belçika da sıkı bir bitaraflık hattı hare
ketlerini muhafaza etmek mevkünde 
olurlarsa ... 

Yani, Almanya anlatmak istiyor ki, 
bu memleketler. için Alman bitaraflık 
telakkisini kabul etmek ve 1ngiltereye 
karşı Alrnanyanın t.atbik etmeğe çalı.~
tığı ve ablokasına iştirak eylemek ken
di menfeatleri icabıdır. 

H ül!sa, Almanların tahvif siyaseti 
şimdi daha elbtiki bir vaziyete yerini 
bırakmıştır. Fakat hedef daima ayni 
olarak kalmaktadır. 

YEN11ST1HKAMLAR 
Amsterdam, 14 (ö. R) - Almanlar, 

Zigfrid hattını Hollanda hududu boyun
ca tahdid için hummalı bir faaliyet gös
termektedirler. Bu çelik hat en kısa bir 

zamanda ikmal edilecektir. 
Binlerce teknik işçi bu hududda ça

lışmağa başlamıştır. 
Alman mahfilleri, alınan tedbirlerin 

gayet lüzumlu olduğunu, Hollanda ve 
Belçika yolu ile gelecek bir taarrıu.a 
karşı Almanyanın kendisini kuvvetli 
bulmak niyetinde olduğunu beyan edi
yorlar. 

NELER SöYLOYORLAR 
Bern, 14 (ö. R) - Alman erkruu 

harbiyesinde sahibi salahiyet bir zat la-
viçrc gazeteleri muhabirlerine §U beya
natta bulunmuştur : 

- cHarp, on bir haftadanberi devam 
ediyor. Almanya azimle harbe devam 
etmektedir ve edecektir. Almanya bi
lir ki zafer, tam zamanında verilecek bir 
kararla Almanyaya teveccüh edecektir. 
Dil§manın en zayıf noktasına darbeyi 
indinnek için Führer icap ettiği da}ıd.. 
kada emrini verecektir. Bu hareket he:r 
dakika dinlenebilir ... 

Roma, 14 (Ö. R) - Alman ltarargAli 
umumisinde şu beyanat neşredilınişti:rı 
Harp başlamıştır ve devam edecektb. 
O kadar çabuk biteceği zannedilmeme
lidir. Hasma en zayıf noktasında darbe 
indirilecektir. Führerin vereceği emıı 
üzerine anbean taarruzun başlaması 
beklenebilir. 

Fin -Sovyet müzakereleri lngiliz nazırı söylüyor 
F~nJ~ndi~anın .müzake~ed_en istinkafı, Harbe devam ediyoruz. Ya ülküleri
F ın ulkesınde gayet mus~ıt ~a.rşı~~ndı miz yahuttaHitlerizm mahvolacaktır 
H~yet Moskovadan ayrılırken teşyı cdıldı. Muzake- ' 

relere bilahare devam edilecektir ''Harbın ilk partisini biz kazandık,, 
Faris, 14 (Ö.R) - Finlandiya hük<l

metinin Moskova müzakerelerini kes
mek kararı bütün Finlandiya umumi 
efkan tarafından tasvib edilmiştir. Fin
landiya gazetelerinin mütaleasınca Sov
yet Rusyaya yapılan takdisler bir an
laşma esası teşkiline kilfidir ve J<~inlan
diyanın istiklalini tehlikeye düşürmek
sizın Leningradın emniyetini koruya
cak mahiyettedir. 

Finlandiya gazeteleri müzakeratın 
kesilmesini kat'i bir inkıta tclfıkki et
mıyorlar ve te'krar müzakcrnt başlıya
cagı zaman hükumetlerine müzaherete 
amade göriinüyorlar. 

Bununla beraber Sovyetlcrin tcklif
leı · \ e Fınlandı) a delegasyonunun ce
vabı ha1 k nda taf ılfıtlı haberler mcf
kud oldu u c hetle . azcteler müta1ca
rmda 'hJ'Hı kh davranıyorlar. 

lsv'crc i çıkan Balber Nahrihtcn 
gazctP.,·nin Hel elski muhabiri tarafın
dan b:ld;nldiğine göro. Finlandiy~ if'ıil
kümetinin tekerrüri:ince Fin delegasyo
nunun daha ziyade Moskovada kalması
na lüzum kalmamıştı. Fin delegeleri 
Sovyct delegelerine nazikane, fakat so
ğuk bir şekilde veda etmişlerdir. Sovyet 
gazeteleri Finlandiyaya karşı manalı 
ihtar. ve tehdidlere devam ediyorlar. 

Finlandiya tarafından mtizakcratın 
kesıln1esi muvakkat telakki ediliyor. 
Göru 1 r<' ve diploma i yolil(' dev m 

ni hiç bir tavizde bulunmıyacaktır. kat bu tashih keyfiyeti, Sovyetlerin 
Helsinki, 14 (A.A) - Moskova rad- ümid ettikleri kadar mühim olmıyacak

yosu Finlandiya hükumetini Sovyet - tır. 

Paris, 14 (Ö.R) - Londradan bildi- mız kalmıyacağından mdişe ediyorduk.. hareke tedarik etmesine müsaade etıni
rildiğine göre kral bahriye nazırı Bay Fakat İtalya bu arkadaşlığı temadi etti- yecektir. Naziler dünyada tek dost bu-

Finlandiya hududu yakınındaki nehir- Finlandiya Korteş Pak ve diğer üç 
Çörçili kabul etmiştir. ryor. lamıyacaklar~~r. . . 

İtalyadan başka Japonya da, Hitleriz- Paris, 14 (O.R) - İsvıçrede otorıte:r 
lerin tehlikeli surette taşmasından Sov- küçük adacığı Sovyetlere terke rıza gös- Londra, 14 (Ö.R) _ Gazeteler Bay 
yet makamatını haberdar etmemiş ol- tcrmiştir. Fakat Sovyctlerin taleb ettik- Çörçilin nutkundaki şu noktaları kayde-
makla itham ediyor. leri, fevkalade ehemmiyeti haiz bir eda diyorlar : 

min Bolşevizmle arkadaşlığını iyi karşı- bir demokrasi tesisine matuf bir cemi
lamamıştır. Stalin, Almanyanın ne Ka- yetin faaliyeti hakkında tahkikat açıl
radenizde, ne de Baltık denizinde üssül- mıştır. On kişi tevkif edilmiştir. 

Espiker be~ nelmilel muahede muci- hakkında tamamen manidane bir ısrar-
bince Sovyetlere bu haberin verilmesi la rcd cevabı vermişlerdir. - •Madam ki Almanya bizim karşı- İ TİYENÇİNDEKİ 
lazım geldiğini ileri sürmektedir. Şu günleri SovyetJcrin Leningrad mızda yeralmıştır. Biz harbedeceğiz. Ya B R ALMAN . . .. 

Moskova, 14 (A.A) - Finlandiya mu- mıntakasında askeri faaliyet sarfetme- ülkelerimiz, yahut ta Almanya bu ci- KIŞLASI YAKILDI INGJLIZ KUVVETLERi 
rahha<ı heyeti Moskovadan Helslnkiye !eri entcressandır. Bu hareket, ileride dalde mahvolacaktır. Paris, 14 ( ö.R) -Almanyanın Kova· Pekin, 14 (Ö.R) - Londra ve Paıis 
hareket etmiştir. Heyet · dört )sknndi- Sovyetlcrin as~eri bir jest yapmaları ih- Alman propagandası lier tar~fta dur- tans şehrinde hücumla kıtn]aıına .ait kıs· liükümct.ierihin kar.ar4µ-ı neticesinde Tı-
navya .mE:Dlle"kE:ti nazı~larilc Sovyetler fünnlini dainw;sgözonünc koyuyor. Qıadan çalışıyor .. Ecer l}eliıncler' ipsa!l ınlarının ~ıtlulmı§ oldu~unu teli' .etmiş- ~nÇilideki Fransız ~ İngiliz kuvvot-
ittihadı pı;otolrnl miidUr:: '.Jlluavlrt1 fara:- Hcl~mki tıtıtttakasında Finlandiyanın Qldürecck bir kunret taşısalardı, bü- tir.- ... • foı{ gert1ilın&crtklır." 
fından tc~) i edilmiştir. 15 fırkası ve gdrldc de 7 fırkası mevcud- tün İngilizler Alman propagandası kar- " M•~m· SUIKA. SDI Almanyada hususı un .. . .. HAV ASIN TAFSll:.ATI r. Leningr ıiın hududa ancak 30 ki- şısınaa şimdiye kadnr lieJAk olurlardı:' 

Faris, 14 (Ö. R) -Havas ajansı istUı- lometre mesafede olduğu hatırdan çıka- Düşmanın şeytanet kudretinin ne ka- otomobil yasağı . Roma, 1~ !0.R) .- Berlinden bıldın-
b d" l 1 d • • JtYor ı. Munıh suıkasdının ımclularını 

ar c ıyor: rı mam~ 1 ır. . · . . dar müthiş olduğunlJ biliy~~·:qı:. H\ç bir Par!s,. ~4. (.Ö .R). -. A.lırianyada husu. si. • ı~esif içın ıahıökat Clevnm cfqi ktedir .. 
M<iskovada Finlandiya • Sovyet mfi-. M. oskova, 14. (Ö. R) :--- Finlandıya ile_ ı'ng·i·-- , bu har·b'ın kıs" ve,ı,_olay bU'' h"'"p -'L 1 b Ik k" d '> 

_ uız .. K c.u otomobıl suıııp erı, ır ı anun an ıti- Suikasdın vukubuld11t1'u bfrahanede su zakereleri hakkında verilen mall'ımat- mu7 .. alçereler mkıtaa ugramaınış, ancak v • • • • """ 

tan şun1ar istidltıl olunuyor: bila müddet tehir edilmiştir. olacagını hiç bu· za~an zannetmemıştir. barcn sureti mahsusada müsaade istih- tesisatının tamirinde çalışan amele mü-
MoskovadaKi Finlandiya•mcliafili, mü-

1 
~oskova, 14 (A.A,) - Finlandiya he- . Şu anda ~~ık denızlcrde tek Alman sal etmeksizin otomobillerini kullandır- kerrcren isticvap edilmiştir, 

zakerelerin akamete uğradığına kani bu- yeti. dün ak.~am Moskovadan ayrılmış- tı~aret geou~ı. do~aşmıyor. ~':na muk:a- mıyacaklardır, • -KORDEI.: HULL 
lunmakla beraber bütün ümidler henüz tır. Finlandiyalılar mahfilinde görüşme- l:.ıl 4000 İngılız tıcaret gemısı, koll~rıı_ıı Fransız ma .. lıye . istirahate "ekildL. 
kaybolmamıştır. Sovyetler Birliği hü- lerin hiç bir neticeye iktiran etmemi§ sallıya sallıya dol~şıyo~. Tayyarelerı~ I ~ 
korneti, işi yeniden ele almadan beyne!- olduğunu beyan ancak müzakerelerin Alman tayyarelerıne foık olduklarını ıs- nazırının SOZ erı Roma, 14 (Ö.R) - Ncvyorktan bildi-
milel vaziyetin inkişafına intizar ede- inkıtaa uğramamış olduğunu ilave et- pat etmişlerdir. Harbin ilk neticesini ka- Paris, (ö.R) - Fransa Maliy: ~~mı rildiğine göre har~ciye nazın B. Kordcl 
cektir. · mektcdirlcr. Finlandiya heyetinin Mos- uınmış bulunuyoruz .. Almanyarun pe~- B: Reyno ~oı;ıdra radyo~unda ıngılızc.e Hull şimal Georgia eyaletinde bir hafta 

Müzakereler akamete uğramıştır? kovaya dönüp dönmiycceği ma!Om de- rolü azalmıştır, harp malzemesi azalmış- hır nutuk soylıyerek harbın zaferle netı· tatil müddetini ğeçirmeğe gitmiştir. Gn-
Bunun başlıca sebebi, Finlandiyanın ğildir. Ecnebi müşahitler Sovyetlerin tır1 gıdası azalmışhr, enerjisi ise büsbü- celenmcsi için memleketin sarfettiği mali zetcler hariciye nazırının bu seyahatini 

Hangö deniz iissünü Sovyctlerc istin- te)ıdidlerine rağmen Finlandiyanın az- tün azalmışür. Almnnya, şimdi geçen gayretten ve lngilterc ile Fransa arasın· bu hafta zarfında Amerika hükümctince 
kafan 'ct'n b et 1 r"d'r J<'inland"ya minin kat'iyyen sarsılmamıs oldu_ğı.ınu seneden d.ll.fillB..kuVYet tası.yor dak' "'Jlü i~ · Ji~i ·r lı~tli nin b.PlcL>n 

ıctınap ıçın mumKun omn n r~ yısµuA.ıaıuu ov,ıoıı;;au•v~... .-- ~ .. 
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Ba§muhanir ve umum! Defl'lyat mUdllrll: 

No. 10299 Klrk Beşinci Yal FIArı (5) KURUŞrUR 16 Sonteplft perıembe l'.D -, 
HAKKI OCAKO(;LU 

ABONE ŞE"RAlTt 
OJl'V AX J'ıltTDDrn TllriiJe fç;ıı Hariç lçlJ1 

s • ........... 1400 2900 
................ ~... . . 750 ııso 
Ciini ıeçmİf nüshalar (25) kunJttur. 

TELEFON: 2697 

• Müsadere edilen Alman 
malları 

Paria, 15 (Ö.R) - lkincitqrinde biten haftada 
llnırlliz' lontrol aervialeri Alanyaya ıirecek 6500 

on emtea müaadere etaitlerdir. 

·--------' nAn münderecatınclan gazetemiz me suliyet kabul etmez •. Cüm1ıuriyetin ııe Cümhuriyet eserinin belcf!ri, .abahlan çıkar aiyasi gazetedi1 Yeni Asır Matbaasında basılmıştır. 

Almanya kararsızlık içindedir ... 
Fransız - lngiliz 

maliyesi sağlamdır 
Fransız Maliye Nazırı Londra radyo

sunda lngilizce bir nutuk söyledi 

Çok mühim olan bu nutukta Fransız nazırı 
g6rü§ülen harbin çetinliğini ve Fransız 

maliyesinin üstünlüğünü iz.ah etti 

Paris 15 (ö.R) - Fransız maliye na
ıı:ırı Pol Renonun Londrada Ingiliz ma
~ye nazıriyle mülakatı hakkında şu teb
liğ neşredilm~tir: 

clngiliz maHye nazırının daveti üze-

~
. e 13 ve 14 ikinci Teşrin günlerinde 

ndrada kalan Fransız maliye nazırı 
Pol Reno ile Ingiliz maliye nazırı Slr 

Con Saymon iki memleket maliyeleri 

Türkiye 
VE 

Müttefikler 
---i:r·---

KEMAL ArArVRK 
HELER BAŞARDI? 

- --tr-
DEYLİ TELGRAF GAZETESİNİN 

arasında mali ve ekonomik sahalarda 
sıkı ve daimi bir işbirliği zaruretini tas
dik etmiışler ve bunu temin için mevcut 
olan tertibatı tetkik ederek bu iş birli
;:;ni muhafazaya daha ziyade genişlet-
1n<'ğc knrDr vcrmi~lcrdir. Ekonomik ve 
mali mahiyette bu'. çok umuml mesele
ler le birlil:te bazı teknik meseleler mü
zakere edilmiş ve bütün görüşülen nok
tala rda ı;n l~'erck bir görüş teshil edil
mi ş tir, Neticede B. Reno temasın de
van1lı olnıa3 ı için aynı mahiyetle görüş
me:lerin ilP.ride \•11 1ruunu teklif etmiş ve 
lngiliz maliye nazırı buna tam mutaba
katını bildirmi~tir .. 

Brüksel 15 (ö.R) - Fransa maliye 
nazırı B. Pol Reno Londra radyosunda 
lngilizce olarak söylediği nutukta Fran
sanın harp için sarfefüği gayreti gözden 
geçirdikten sonra bu memleketin har
bın başladığı tarihe nisbetle daha fazla 
altın ve döviz mevcut olduğunu ve harp 
vaziyetinde:> ileri gelen müşkülata rağ
men mali kalkınmanın durmadan de

• • • • • • • • • • • • • • • • • • vam ettiğini söylemiş ve Ingiltere ile 
ASKERi l\1UHABİRİ YAZIYOR : Fransanın mali kudretini göst~rmiştir. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • Nazır demistir ki: cMaks;adımız her nes
Türkiye ile paktın her kes tarafından lin tekrar harp vaziyetine dü~mcşi teb-

Franst= nıalıye nazırı R"yno 
diği bir nutukta In.giltereye lng'liz ma
liye nazLriyle rniişterek iktısad.i ve m ali 
tedbirleri görüşmeğe geldiğini ve Con 
Saymana gösterdiği kabulden doloyı 
mlnnettar ve muğlak ıneselclerdeki \ ' ll

kufundan dolayı hayran oldu 'unu kay
dettikten sonra Nazi seflerinin Avrtı
paya evvelemirde tecİhi~Ie ~onra da 
tankla tahakküm etmekten ba~ka bir 
hedefleri olmadığını bildirmiş ve den1iş-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Rusya 

yakında yapılacak -Alman Erkanıharbiyesi 

teşebbüs hakkında henüz Hitlerle 

askeri 

anlaşamadı 

Bitler Ingiltereye ağır bir 
darbe vurmak istiyor 

Askeri şeflerin ekserisi ise Sovyet Rusyanın şüpheli 
endişe içinde bulunuyorlar vaziyetinden 

Paris 15 (Ö.R) - Eyi Alman kayna
ğından öğrenildiğine göre Alınan umu
mi erkanıharbiyesi yakın bir atide giri
şilecek asker! teşebbüsler hakkında he
nüz Führerle mutabık düşmemiştir. 
Hitlerin etrafındaki siyasi şahsiyetler 
Münih suikasdinin intikamını almak 
almak üzere lngütereye kar§ı büyük bir 
darbe indirmeği arzu ediyorlarmış.Bun
ların fikrince bu hareketin teabhürü 
ahali tarafından, suikasdin Entellicens 
Servis tarafından hazırlanmadığı husu
sunda bir itiraf gibi telakki edilecektir. 
Diğer taraftan askeri şeflerin ekserisi 

Sovyct Rusyanın hakiki niyetleri hak
kında kararsızlık baki oldukça garpte 
kat'i bir harekete geçilemiyeceği kana
atindedirler. Avrupanın şimali şarkisin
de ve c.enubu şarkisinde Rusyanın ne 
yapmak istediği halen meçhul bulun
maktadır. 

Hatta, doğrudan doğruya propaganda 
nezaretinden emir alm1yan cNasyonal 
Zaytung> gibi bazı Alman gazeteleri 
Finlandiya hakkında açıkça sempati gös-

- SONU 3 üNCÜ SAHİFEDE - Garp cephesinde Ingiliz askerleri 

oman ya ile anlaşıyor mu? lyi karşılanması icap eder, fakat bil.has· didini kat"i olarak bertaraf etmektir.> 
18 Türklere karşı kuvvetli ve an'anevi Londra 15 (A.A) - Fransız maliye 
bir saygı ve muhabbet besliyen muharip ı nazırı Pol Reno lngiliz radyosunda ver
knvvetler bunu fevkalade sevinçle kar- · ---------------
plıyacak.lardır. Büyük harp bizim bu . ------ı 

=Janmızı zerre kadar değiştirme- ' Terhı·s 1 

Hususiyle Kemal Atatürk bütün İngi
liz askerlerinin hayranlığını kazanmış, 

Moskova gazetelerinin 
lisanı değiştirmiş 

Romanya ya 
omaları çok 

karşı 
şayanı 

kullanmakta olduklart 
dikkat göriilmektedir 

sert 

ve büyük harpten sonra bir devlet ada- B ı d 
mı olarak hayatı en büyük alika ile ta- .as a 1 
kip edilmistir. ~ 

İngiliz ordu•ı.ı yalnız Kemale ı,arşı 1 -o 
ııaygı hissetıniyordu. Tiir~ askcr_i de YI!- Balkanaarda da 
maz ve temiz bir mııharıp sılatıyle daı· 
ma hayranlık kazanmr;tır. :ıske!"n tedbirlerin 

Atatürkiin 3·eni '.l.'iirkiyeyi müreifelı. kall!S:l'lldığı 
ve miistakil bir devlet halinde kı .. 'lllak l..iJd• •;ı• 
için iktısadi ve siyasi sahada neler yap· I ıı.ıı l?.';.ıııyor ... 
tığını her kes biliyor. Onun Türkiyeyi ---o-
harp ordularının par~alanmış bakayası İ>tanbul, 15 (Hu>usi) - Eyliıl baş-
ile kurtarışı akla durgunluk verici bir larında kırk be~ günlük talim için si
hşarıdır. Fakat, bunu yaptıktan sonra liıh altına alınanların, hüküınetimi
d,enne çalma malzemeye emniyetle ikti- zin son kararına uygun olarak ter
fa etmemiştir. Türk ordusu Tiirltiyeıleki hisl~rine ba~lanmıştır.. İlk olarak 
her şey gibi en yiiksek bir derecede mo- terhis edilenler jandarma sınıfına 
dernleştirilmiş ve yeniden organize edil· mensup olanlardır. 
ıniştir. Artık ordu fena teşkiliıtlı, fena Terhis edilenlerin bir kısmı trenler 
para alan 3;ğit, fakat cahil ,.e bilgisiz ile şehrimize gelmişi.erdir. 
ccngaverlerden müre!..kep bir topluluk İstanbul, 15 (Husu~l) - Konvansi
değildir. Orduda terbiye "" tab•il mille· yoncl yolcuları, Bulgaristan da da
tfn diğer kısımlarında olduğu gibi iler- hil, diğer Balkan memleketlerinde 
]emiştir. fevkalade askeri tedbirkrin kaldrrıl-

Kudrcti yalnız cesaret ii.zeriııc değil,, makta oldui; . ınu söylemişlerdir. 
her rütbedeki askerin anlayış ,.e kendi Roma, 15 (Ö.R) - Bulgar gazete
kcndine hareket kabiliyetine bağlı olan !eri, başta •Mir• ve •Slovo• olduğu 
modern bir orduda bunun manası çok halde Ankara ve So(ya hüküınetle
lıöyiiktür. rinin huduttaki askeri kıtaları geri 

Türkiye dün}"anın başlıca •lratejik almak kararının çok sade bir iş ol
mevkilerindoıı biri olan Çanaklrn!e ve duğunu ve bu kararın, Balkanların 
Karadeniz Boırnzl:ırııuıı anahtarını elin· harp sahnesi haline gelmesinden iç
de tutuyor. ş:mdi bunu müttefiklerin tinap hususunda Türkiye ve Bulga
mCJıfaatinc kııllanmağa hazır olması bi· ristan tarafından beslenen arzuya 
rinci derecede ehemmiyeti lı3iz bir key. tekabül ettiğini yazıyorlar. 
fiycttir. Ronıanya hu.d1ıtlarnu gösteren harita 

Paktın imzalanması tabiatiyle Alman· 
ya tarafından iyi karşılanmaD11ştır. 

Ilitler, Alm:ınyayı yeniden kurmak 
için Kemal Atatürkü model olarak al· 
nıadığına bir giin pişman olacak mı? Bil
miyorum. Eğer olsaydı, ihtimal ki ati 
onu milli bir kurtarıcı ve bir kahramaıa 
addederdi. İkisinin de varmak istedik
leri gaye ayni idi.. Fakat Atatürk ne 
hadde kadar gidileceğini, memleket is
tikbalinin tek başa emniyet altına alın
mıyacağını anlıyor; eski düşmanları ile 
har1~ yapntanın Jüzuınuna ·kani bıdunu
yordu .. Filhakika o esas itibariyle bir 
ı·eafütti .. 

Almanya red cevabı verdi 
Polony~ ve ·Çekoslovakyadan vaz-

• 
ıçın 
• imkansızmış .. geçmekJ Almanya 

Diğer tarartan. eğer Hitlcr çok şeyler Roma, 15 (Ö.R) - Hollanda kraliçe- cevap verilmektedir. Bu cevapta Alman-
basardıktan sonra nerede duracağını siyle Belçika kralının sulh tavassutuna :ra bildirmekte imiş ki : 
IU!seydi, bugiin fel3ketle karşı karşıya Alınan hükümetinin resmi cevabı bugün Polonya ve Çekoslovakyadan feragat 
gelıniyecckti ,.e medeni diinyada bay- iki hükümete tebliğ edilmiştir. Muhtevi- etmek Almanya için hayat sahasından 
raıılık yerine diişnıanlık uynndınnıya- yatı hakkında henÜL hiç bir ma!Omat feragat etıneğe muadildiı·. Böyle bir 
011ktı.. verilmemiştir. Bir Danimarka gazetesi- şartı ise Alman hüküıneti kat'iyyen te-

Atatürkiill vnsıflanndan biri de mua- nin işarına nazaran Alınan cevabı bir emmü} bile edemez, 
ı ' "inlerini seçmekte gösterdiği derin isa· lıuçuk sahifelik olup ilti kısma ayrılmış- Fransız gazeteleri iki hükümdarın 
jbettir. Haleli de itimat ve hayranlık tel- tır. Birinci kısımda Belçika ve Hollanda sulh tavassutunun akameti mesuliyetini 
kin ediyor. Burada dııhi llitlerin muhiti- hi'.triimdarlarının teşebbüsü takdirle Almanyaya atmağa çalışıyorlar... •Pöti 
nl intihap hususunda Atatürke bir tezat karşılanmakta, ikinci kısımda ise İngiliz Pariziyen• diyor ki : Müttefiklerle Al-

muazzaın bir uçurun1 vardır ki netice 
vermiyecek olan müzakerelerle bunu 
rloldurmağa çalışmak faydasızdır. 

•Tayınis• gazetesinin Amsterdam 1nu
habiri de şunları yazıyor : İngiltere ve 
Pransanın cevap]arından sonra Alman
yanın menfi cevap vermesine hayret edi
lcınez. Fakat kral ve kraliçenin dave
tinde bir zaman mühleti olmadığından 
tavassut teklifi daima muteber kalmak
tadır. 

Paris, 15 (Ö.R) - Havas ajansının is
tihbaratına göre Balkanlarda diplomatik 
faaliyet garbi Avrupada olduğu kadar 
geniştir. Sovyet Rusya cenubu şarki 
Avrupada nüfuzunu yerleştirmek için ı 
enerjik bir şekilde hareket etmektedir. 

.Elen 
Italyaıı •Basler Nahrihten• gazetesinin Bül<

reş muhabiri tarafından bildirildiğine 
göre Romanyarun Sovyet Rusyaya kar
şı hattı hareketi bu şehirde en büyült 
bir dikkat uyandırmıştır. Vaziyette mü
hinı değişiklikler hi'ısıl olmuş. Romanya 
ve Rusya arasındaki gerginlik azalmış
tır. 

Sovyct gazetelerindeki şiddetli lisanın 
kesilmesi de buna delildir. Gerginliğin 
azalma"' Bükreşte. bazı fedakarlıklar 
bahasına da olsa, Sovyct Rusya ile an
laşma taraftarlarının nüfuzlarını arttır
mış olmalarına atfedilmektedir. 

Belgrad mahfillerinden alınan haber
ler de bu intibaı takviye ediyor.. Yu
goslavya payitahtında Sovyet - Rumen 
yakınlaşması ciddi telakki edilmektedir. 
Bu mukarenetin bir neticesi Yugos1av
ya ve Macaristan arasında dostluk mü
nasebetlerinin sıklaşma'ı olacaktır. Hat
ta bu ı-;ayede, sırası gelhıce, Belgrad "e 

- SONU 3 üNCü SAilİFEDE -

Dostluk münaseb~ti 
Roma, 15 (Ö.R) - Roma rndyo'u 

Yunanistan için hu~usi bir t.'misyon 
1 ~· apmıstır. Bu mi.ına,ebctle kültür ve 
propaganda nazırı Paolini Yunan 
milletine bir mesaj gOndcrerek beş 
seneden beri İtalyan radyoları tara
{J.ndan tesis edilmis olan YunanCa 
neşriyab.n İtalya ve )~unanistan ara
sında mevcut olan ve son nota teati
leriyle teyit edilen dostluğun takvi
ye~ine hizmet ettiğini söylemiştir .• 
Ilunu miiteakip General Mctaksas 
İW.Jya ve Yunanistan arasındaki sa
ınimi münasebetlerin kültürel, artis
tik, ticari ,_.e ekonoınik biitün saha
larda daha ziyade iııkisaf edeceğini 1 
söyl_emiştir. _ __ ı 

Son iki gün içinde 
ltalyan gazeteleri birdenbire lisan

larını neden değiştirdiler? 
Faris 15 (ö.R) - Rornadaki Ingiliz 

ve Fransız mahfilleri son iki gün zarfın
da I talyan gazetelerinin lisanlarındaki 
değişikliğe çok dikkat ediyorlar. Harbın 
iptidasındanberi gazeteler, umumi ola
rak, hali harpte olan devletlerden her 
hangi birine karşı miicadele lisanı kul
lanmaktan içtinap etmişlerdi. Hatta A !
manyaya, gazeteci lisaniyle müzaheret
te bulunmakla beraber, vaziyetin laın 
bir tablosunu çizmeğe çah~arak objek
tif nesriyat hududu dahilinde kalıyor
lardı. Bir kaç gündenbcri kullandıkları 
ton tamamiyle ba~kadır. Bununia bera
ber •Üvenir d"Italya> gazetesi dikkate 
şayan bir makalesinde şunları yazıyor: 

•Avrupada c"reyan eden hadiseler 
Italyayı lakayd bırakmamakla beraber 
onu ihtilafa ani sekilde müdahaleye 
mecbur edecek mahiyette değildir. Eğer 
Akdenizde ltnlyanın menfaatlerine do
kunulmu \"e ·a hareket serbeotisi tahdit 

edilmiş olsa vaziyet tabii değişir. Fakat 
Sovyctlerin böyle bir hale sebep olına
ları beklenemez. Rusların sırtında buz 
denizinde ve Mogolistanda esasen güç 
bir iş vardır. Bu ihtiltıfta mevzuubahs 
olan menfaatler yalnız siyasi ve ekono• 

k değil, aynı zamanda manevi ve ide
ojikdir. Katolik sıfatiyle bizim az çok 

dinsizliğe kapılan bütiin materyalizmle
rin aleyhinde bulunacağımız tabiidir.• 

Silahtarağadaki 
elektrik iabrikasının 
yeni tesisatı 
İstanbul , 15 (Hususi) - Süfilıtarağa· 

d&ki elektrik fabrikasına konulacak ye· 
ni tesisat için Alınanyadan çağınlan 
dört ~lik heyet bugünkü ekspresle 
~thrimize gelmişti r . 
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~Son günleri 1 
ilıdamdan nalılen : YAZAN : Rahmi Yağız ~ 

28-
Huta yatağında bulunan Atatürk hu

susi meşguliyetleri arasına Barbaros ihti
falini de sıkıştırmak fı~atını bulmuş, ta
rihte derin akisler bırakarak ölen bir te
dai ile dünya durdukça anılacak olan 
meşhur Türk zaferlerinden Prevezenin 
ytldönümünü Barbaros ihtifali günü ola· 
rak seçmiş, Barbarosun harikülade bir 
r;afer elde ettiği Preveze muhareb esinin 
yapıldığı 28 Eyllil günü bu ihtifale tahsis 
edilmişti. Atatürkün lstanbulda bulunu· 
11una teadüf eden Preveze zaferinin 938 
ilk yıldönü:m günü yapılacak Barbaros 
ihtifalinin fevkalade olmasına gayret edi
liyordu. Beşiktaşta bulunan Barbarason 
türbesile bahçesi temizlenmiş. etrafı açıl· 
mış, ihtifal programını hazırlamak üzere 
Istanbul valisinin r iyasetinde ve şehir 
meclisi azalarile deniz tarihinde ihtisası 
bulunan zevattan mürekkep bir ihtifal 
komisyonu teşkil edilmişti. 

Komisyon EylUlün 2 2 sınden itibaren 
'devamlı bir çalışma ile ihtifal programını 
hazırladı. Gündüz Barbarosun türbesini 
ziyaretle bir deniz geçit resmi yapılmak 
su&"etile haşlıyacak olan ihtifal merasimi 
gece d onanma ve fener alaylarile kutlu
lanacaktı. 

işte, 28 EylUle kadar süren Atatürk.ün 
derin ve gün günden artan hastalığı sı· 
rasmda 28 Eyllll çarşamba günü Barba
ros ihtifali parlak merasimle yapıldı. 

Deniz T6mi geçidi fevkalade oldu ... 
Barbaros türbesinde vali Muhiddin Üs
tündağ ve ihtiyat filo kumandanı Tuğ
amiral Ertuğrul nutuklar söylediler. Ge
ce Jehir baştanbaşa donatıldı. Denizde 
bir bahri fener alayı da yapıldı. 

Ebedi Şef derin nhatsızlığına. ve in· 
sanı bezdirecek kadar şiddetli ıztırabma 
rağen denizdeki ışık oyunlarını ve şen
likleri kendi dairesinin pençeres:inden 
eeyretmiş, ve şu vecizeyi hasta göğsünü 
kabartarak. tekrarlamıştı! 

« - Türke iyi bir feY veriniz.. O onu 
kabul de tereddüt göstermiyecektir r •• » 

A tatürkün hassasiyeti; bu m elun si· 
tozun ~cıafile çok fazla artmış, kendi 
~ahsından ziyade milleti, milli bünyeyi 
alakadar eden tezahürler karşısında had 
bir titizlik derecesine yükselen şekiller 
a rzetme~e başlamı~tı. 

işte, Ebedi Şef deniz şenliklerini can
San yapan, Barbaros ihtifalini muhteşem 
aeniz merasimiyle kutlayan coşkun Türk 
'O en izcileri karşısında: 

- Türke iyi bir şey veriniz, o, onu 
kabulde tereddüt göstermiyecektirl 

Derken bu hassasiyetin harikulade bir 
tr>z11hürünü tebarüz ettirmişti. 

yüksek göıüş ve eşsiz tahlili ile Türk si
yasetinin üstünlüğünü muhafazaya mu· 
vaffak oluyordu. 

Çekoslovakyanın iJhakı gün1erinin are
fesi Avrupada bir siyasi skandal meyda
na getirmişti. 

Bir taraftan Almanyanın Südet işi do
layısiyle Çekyanın eski Alman toprak.la
nndan sayması diğer taraftan Alman me
talibatmı kuvvetle istirdat etmek tasav
vurlarından bahseden Alman devlet rei
sinin beyanatı ve nutuklan siyasi havayı 
karartıyor, her tarafta umumi efkan harp 
tehlikesinin tehdidi kaplıyor, lngilterenin 
tavassutu, Alman metalibatmın ağırlığı 
karşısında hiçe iniyor, fakat siyasi maha
fil harp tehlikesinin henüz korkulacak 
derecede vahim olmadığını ileri ürerek 
buna en kuvvetli ebep d iye de lngiltere
nin daha harp hazırhklannı tamamlama· 
dığını söylüyordu. 

Son gÜnlerde gerginlik çok had bir şe· 
kil almış, nihayet Alman devlet reisinin 
Çekyayı Alman ordusunun istilasıle i1ti· 
haka kalkışması üzerine lngiltere Çekos
lovakyaya iadesini tavsiye ederek, tay· 
yare i]e Münihe giden lngiliz Başvekili 
Çernberlayn da Führer ile yaptığı müza· 
kerelerin sonunda Çekyanın Almanyaya 
ilhakını kabul ve tasdik ediyordu. 

işte bu ilhak1ar, paktlar, kabul ve ta.s
dikleT karşısında Türkiye ile Balkan AnF 
tantının siyaseti bütün dürüstlüğü ile par
larken öbür taraftan Avrupamn alacağı 
şekil ve vaziyete göre alınacak. siyasi vec· 
he Eb ed i: Şefin yüksek görüş ve tasavvu
rile tespit edilmiş bulunuyordu. 

Türkiye ile Almanya arasındaki iktı· 
sadi münasebetleri tanzim eden b ir tica
ret anlasmasımn yap1lması, mevcut ti
caret anlaşmasının daha genişletilerek 
Türk iktısat prensiplerine uygun ve iki 
devlet arasındaki ticari, iktısadi ünase
betleri bir hal şekline bağlamak gayesile 
yapılacak bu anlaşmanın o giinlerde Bal
kanlarda bulunan Alman iktısat nazın 
doktor F unkun Türkiyeyi ziyaretinden 
sonraya bırakılması muhtemeldi. 

Hariciye Vekili Ebedi Şefe izahatını 
arzettikten sonra 2,5 saatlik bir huzur 
!?erefinden ayrılarak saraydan çıktı. 

Atatürke mutat tedaviler tatbik edi
liyor, Ebedi Şefin anormal sıhhat vazi
yeti iyileşmeğe bir türlü yüz çevirmiyor
du. 

•• BiTMEDİ •• 

KISACA: ... -.... 
31 sene sonr a 
YAZAN: Eczacı K. Kamil Aktaş 

Aynı gece istirahate çekilen Efüedi 
Sefin anormal bir seyir takip eden sıhhi 
~aziyeti birden bire değişti. Yükselen 
lı.araret derecesini artan nabız adedi. faz. 
lalaşan teneffüs, hareketile bir kriz halin
de geçti Maamafih 29 Eylul günü, bir 
gün evvel Barbaros ihtifali münasebetiy· 31 senelik eczacıyım, nezle, grip, ök
le şehrin tazimlerini bildiren valinin telg- sürük ilacı bilirim de ak.sırık ilacını 
rafına saraydan cevap verilmekte teeh- dün öğrendim. Izmirde hepimizin sev
hür gösterilmed.i. diği nüktedan bir arkadaşımız vardı.r, 

.CEHIASm 

E iB 
ili Sonıeşrm perşemoe 1939 

ABER(ERf .... - Patlıcanla Patates 
-~-

B. Avni Sakman Zonguldakta cina- Yılbaşı keşidcsi --·--
1 

-~-- Ik.isi de bütün yıl içinde şilphesiz, en 

YAZAN: Dr. G. A. 

Dun.. ı·stanbula yet iş eyen Pİ''Gft"O önümüzdetıi çok yediğimiz iki önemli sebze .. Biri yaz 
"' ':6 mevsim.inde yağlıca, yemeğe kudreti 

hareket ettl.- . . . . -. -v-- ay Anlıarada çefıilecelı olanların sofralarına neşe verir. öteki 
İstanbul mın~ka ticaret müdürlüğü- Bir katil dün yakalandı Milll piyango idaresi tarafından tertip yaz ve kış et yemeklerinin lezzetine lez-

ne tayin edilen Izmir ticaret müdürü B. Zonguldakta bundan üç sene evvel bir olunacağını yazdığımız yılbaşı keşidesi zet katar, h:!m de keseleri pek derin ol
Avni Sakman dün öğle vakti Kadeş va- cinayet işlediği için Zonguldak zabıta- h~lıklarına başlanmıştır. mıyanları doyurmak için onlara teselli 
Puru ile İzmirden ayrılmıştır. B. Sakına- akta lan topal İbrahim Nu- Oğrendiğimize göre bu keşide önü- getirir. Türlü türlü pişirilmek bakımın-

smca aranın ° .. d k' 31 · · ak An1--- d dan b' · ·· kind v ,.__,_ P lı nı vapurda vali, banka müdürleri, tüc- ri, dün araştırma memurları tarafından muz e ı ayın ıncı şamı ACU"a a ırı ote .. .~~ aşagı v =naz. at -
carlar hararetle teşyi e_tnıişlerdir. tutulmuştur. Suçlu, Zonguldakta köfte- yapılacaktır. . canın ~k turl~~. old~~ mevş?urd~. 

B. Mehmet Ali Eten Izmir ticaret mü- ci Faik adında birini sarhoşluk saikasiy- ı::rumaralar o gece, Ankaradaki .saıo!la Patatesın kaç turl';1 pişirilecegı henuz 
dürlüğüne tayin edildiği için bu hafta le kadın yüzünden öldürmekten suçlu baglanacak ~:~~ radyo postaları ile Is- sayıhnamışsa da. hır. kerr~ hesaba otu-
İzrnire gelmesine intizar edilmektedir. bul d tanbul ve butwı memlekete yayılacak- rulursa onun çeşıtlerı belki kırkı da ge-

unuyor lL tır En b·· • .-:ı- ikr . 1 d __ .__ 
HatıPif velıilliğinin 
mefıtep dofıtorları 
halılıında tamimi 

Suçlunun dün sorgusu yapılmış ve · ~Y....... amıye er e o gece çer. . .. 
.. . ... ta "ti.raf tmişt' derhal tediye olunacaktır. Fakat ınsanı beslemek ve vucuda fay-
cu~m~u~b~ ~ e el gıri-:....: Bu suretle yılbaşı keşidesinden büyük dalı o1mak bakımından acaba hangisi üs-
. u'<Au d eJ ırd evvuhafaze~d"" • ikramiye kazanacak olanlar hakikaten tündür?. 
ıs arıyor u... an arma m asın a b. . . 1 klard İlkin •t · bakımmd .. ı..-~ 
Zonguldağa sevkedilerek orada muha- şen ır gece geçırmış 0 aca ır. vı amın . an, ~a~ 
k · ·· ··1 cektir -~- ne kadar olsa, halis yaz sebzesı, onun 

Maarif vekilliğinden bütün mektep emesı goru e ~•- KÜLTtJ'RP ARKTA iç~. vitaminleri daha b~~~?n'· P-: vi~: 
doktorlarının vazifeleri hakkında mek- V . • mını 70 B 1 20, B 2 300, olçu C vıtamini 
teplere bir tamim yollannuştır. Bu ta- ç o K Bu cumaPtesı Kıeos d~ 20 miligr~. ~.atlıca.nm kabuklarını 
mimle doktorların vazifelerini yaparken Manisa ue Karııyalıa ~OfUSU yapılacafı ç~y y~rı:ek mümkü.z: olsaydı onlarda c 
mevcut talimatnamelere uygun hareket ma .. IGl'lftl fıazandt ünümüzdeki cumartesi günü Kültür- vıtamınınden 80 miligram bulunurdu. 
etmeleri istenmekte ve mektep müdür- :r parkta beş kilometrelik büyük bir Kros Pa~aU:~ .~urll sebzelerden say:ılmaz.5a 
terinin doktorlarla görüşerek kendileri- Bayramın ikinci günü Manisa şampi- koşusu vardır. Bu koşuya her müsabik da bu~~u~ taze sebzeler kadar. da ~u-

. her gün saat kaçtan kaça kadar mek- yonu ~ldırımspor takımı ile karşılaş- . t' k deb'lir lu degildir. Ondan dolayı A vıtamini 
nın . li . ... ak ·· Man' ·d u·· k .,_,_ __ . ış ır~. e. 1 

: . .. .. .. yuz·· de ancak 55 ölçüye çıkar. Fakat B. 
tP.pte bulunacaklarım ış cetve nın ka- m uzere ısaya gı en ço ı.öJUl1ll Bırıncıden dorduncuye kadar Bolge .tamini tl dak" . ik' . l' ld 
nunuevvel basından evvel vekalete gön- Manisa stadyumunda ve büyük bir ka- tarafından madalyeler verilecektir. ~1 

· d J?a. ılcan d ınh ın . ı dmıs ıakoinlik~-
d i1m · · d"l ı, a· D kt lar !abalık önünde güzel bir oyun çıkararak M.. b k 16 da b~~ı. aktı gun an sınır ere a a zıya e s er esı enu·e ı me_~,e ır. o or usa a a saat · ~yac r. . B2 ·ı .. 40 .. 1 .. il tlı 

te b·t dil . tl · d h ta ManisaWarı 2 - 8 gibi büyük bir farkla verır. vı amıru o çu e pa can-
s ı e en n~uaye~e saa erı:ı e ~ yenmiştir. Üçok takımı müsabakadan -~- dakinden çok uzak kalır. C. vitamini ta-

bulunan n:ıuallimlerı, talebelerı ve mus- sonra İzmire dönm~lerdir. BİR Y A.RALA.N'MA ze patateste yüzde 20 miligramdır, fa-
tahdemlerı muayene edecekler, ayrıca D.. K ka sahas da K k Keçecilerde Deııaiba." ı sokagın· da Mu- kat patates durdukça yan yarıya kay-
haftanın muayyen günlerinde talebenin un arşı.ya ~ arşıya a- " b d 
senelik muayenelerini yapacaklar ve Warla bir maç yapan Üçok takınu bu iz adında bir şahıs, sarhoş olarak Hüse- e:r:rd nl . . 

1 
. bakı d ik' . 

sıhhat fişlerini dolduracaklardır. Yatılı mçı da 1 - 7 kazanmıştır. yin oğlu Hilmiyi bıçakla yaralamıştır ... d tamama e edırın Fçeşkıttenüzd. n;ıınb t~nd'" ~ı 
. . . . .. -•- Suçlu aranıyor. e r. a a y e nıs e ı uşu-

mekteplerde ıaşe ışlerı ıle ~~d~n ala- -•- nülünce patates patlıcandan çok üstün 
~d~-o~~· yemekl~ cınsı, te- Bacada bir yangın çıkar. Mesela çelik patateste yüzde 1 
mızligı, pışırme tarzları ıle meşgul ola- Bucada Namık sokağında oturan Bn. aıa r AARRUZ miligram olduğu halde patlıcanda onun 
caklar ve bilhassa mutfakları sıkı bir Eminenin beş yaşındaki çocuğu kibritle Karantinada Turan sokağında Meh- yarısı kadardır. Manganez nisbeti aksi-
surette kontrol edeceklerdir. oynadığı sırada samanları tu.tuşturmuş- met oğlu Ömer ve Kfunil oğlu SaJ,ih, ne olduğundan patlıcanın çeliği fazla 

-- tur. Çıkan yangın odaya sirayet etmişse Raşit oğlu Bilal ve Feridunun evlerine sert olur. Güzelliğe a.k.tllılığa faydalı 
Emniyet umum de derhal söndürülmüştür. taarruz etmiş w tutulmuştur. iyot madeni patateste patlıcandakinin 

mu .. du""plu""ğa· · te~•ıı.ı=.tın• -ll-- ESRAR YAKALAMDI hemen iki mislidir. Kanımızın temeli ._,K " A .,.A.,..., .a.04 olan sodyom madeni patlıcan.da ancak da naJıiJ ue tayinler L.. n An Bucada Ragı.p oğlu Raufun ve Keçe- 5 miligram patateste onun dört misli bu-
Cinsi CÜ'l'Ümlel' anıyor cilerde Selçuk otelinde Ali oğlu Öme- lunur. Etlerin temeli olan potasyom ma-

Kırşehir vilayeti birinci sınıf emniyet Alınan resmi istatistik ofisi Almanya- rin üzerlerinde birer mikdar esrar görü- deninden de patlıcanda 220 miligram, 
amiri Zeki Tamer Zonguldak vilayeti terek alınmı"tır 50 ili G ç1ik da çocuk cinayetlerinin, bilhassa cinsi " · taze patateste 4 m· ·gram. en · ve-
birinci sınıf emniyet amirliğine, İstanbul POLI. atE HAKAn.::.,.. d bil ı cürümlerin arttığını bildirmektedir. 939 . tılt n.t:ı.& ren manyezyom madenin en · e patı-
kadrosu birinci sınıf emniyet amirlerin- d 12 ld ~ hald t t st 30 . senesi ilk üç ayında 1800 mahk:funi:yet Çorak.kapıda Hacı Ali caddesinde Ali can a o ugu e pa a e e mı-
den Mehmet Ali Esmer Kırşehir vila- li Yaln f sf ı k' d ki kararı verilıni§tir. 1932 de ayni devre og~lu Hasan, bir eve taarruz meselesin- gr. am. ız o or a ıreç arasın a 
yeti birinci sınıf emniyet amirliğine, em- b t tl da o 67 t te te o 25 1 · içinde bu mikdar ancak 329 idi. den yakalandığı sırada polis memuruna rus e pa ıcan • , pa a s • 0 -
niyet funirlerinden Ibrahim Çankaya ~- hakarette bulunmuş ve hakkında taki- duğundan bu iki maden bakımından 
Burdur vilayeti ikinci sınıf emniyet tlı dah f d 1 1 
amirliğine ve vekalet enrrinde bulunan 2':flBANCA. ArEŞ ALMIŞ bata başlanmıştır. Ö paB:n~ karş~ ;:ta~~ ~Uyük bir me-
Kayseri eski emniyet müdürü Behçet Ikiçeşmelik caddesinden geçen B. Fik- A.RKADAŞJN'J D VMUŞ ziyeti 7,84 derecesinde alkalen olması
Ku.rter üçüncü sınıf emniyet müdürü retin tabancası, kayı~ın kopması yüzün- Keçecilerde Leblebici hanında ayran.. dır. Bundan dolayı şekerli hastalara -
maaşiyle Elazığ vilayeti emniyet mü- den yere düşerek ate~ alnuştır .. Mermi cı Ahmet, telefonla görüşmek meselesin- ekmek dokunduğu halde - patates hiç 
dürlüğüne naklen tayin edilmişlerdir. kimseye isabet etmemiştir. den Hüseyni dövmüş ve tutulmuştur. dokunmaz. Patlıcanda alkalen olmakla 

Ablokanın Alman eko omi
si üzerindeki büyük tesiri 
Almanyada mensucat 
madde noksanından 

ve Kundura fabrikaları 
kapandı. işsizlik birdenbire arttı 

ilk 

beraber derecesi daha az ancak 4,M tır. 
Insanı beslemek bakımından ikisi mu

kayese edilince de patates patlıcandan 
üstündür. Patlıcanda albomin yüzde 
1.3, yağlı madde 0,2, şekerli maddeler 
5,5 olduğu halde patateste sırayla 2, o.ı 
ve 20 dir. Demek ki patatesin besleme 
kudreti patlıcandakinin dört misline ya
kın.dır. 

Yalnız, bu çeşit telgraflara ve maruza· dün telaşla eczaneden içeri girdi, aman 
ta bizzat cevap yazdırmak itiyadında bu- bana bir aksırık ilacı, dedi. Anlıyama- Londra, 15 (Ö.R) - Ablokanın Al- timal ki ham maddelerin noksanlığı ve masına ve bunu da ham maddelerin 
lunan Atatürkün bu cevapta yalnız mü· dun efendim dedim. Aksırık ilacı ca- man ekonomisi üzerindeki tesirini gös- harp zuhurunda stokların azalmış olma- noksanına atfetmektedir. 

Patatesin bir eyiliği de, kabukları so· 
yiılmadan suda haşlanıp sonra kabuk
ları çıkarılarak yemek mümkün olması
dır. Bu tarzda pişirilince terkibinden 
birşey kaybetmez. Üzerine tereyağı sü
rülerek tuzlamrsa daha nefis olursa da 
öylece <'le yenildiği vakit gene lezzetli
dir. Halbuki patlıcan kilide pişirildiği 
yahut suda haşlandığı vakit terkibinden 
birşey kaybetmezse bile öyle ve biç yağ
sız yenilebileceğini tecrübe eden yok
tur. saadesi istihsal edilmiş. mm, diye tekrar etti. Düşündüğümü gö- teren enteresan bir delil Yugoslavyadan smdandır. Rusyadan pamuk getirilmesi Alınan münakalat nezareti hala işle-

Muhiddin Ostündağ lstanbul valisi: rünce gür sesiyle bir kahkaha attı, azi- bilruz:~yor: <;t_~yet ~evsuk bir memba- nlsbeten güçtür. Bundan başka Alman- melerine müsaade edilen bütün ticar! 
Barbaros ihtifali münasebetiyle güzel zim dedi; insanlarda esnemek, kaşın- dan ogreruldigıne gore Almanya her yanın harp zamanındaki pamuk ihtiyacı otomobil ve kamyonların hava gazı kul

lstanbulumuzun hakkımda gösterdiği sa- mak, aksırmak gibi zevk verici hareket- tür~ü ~ensu7at, ten~e kauçuk ~şya si- Sovyetlerin 1942 de elde edecekleri aza- lanabilecek şekilde tadil edilmesini em-
mimi temennilere teşekkür ederim. ler vardır. Ben şu günlerde aksırık ihti- parışlen yerme getirememektedir .. Ka- • mikdarın iki b uk . lin dil retnW?tir. 

Mealindeki cevap umumi katiplikçe yacı içinde çırpınıyorum, şöyle enine uçuk noksanı şun?~ anlaşılıyor ki Yu- :. uç mıs ~ mua - BALIK ı Almanyada balık buhranı-
verilmişti. T eşrinievvelin 2 ci Pazar gü- boyuna aksırmak burnumda tütüyor, goslavya ordusu ıçm ısmarlanan 125 . . . . mn başlamış o1ması ihtimali şu rakkam-
nü Milletler Cemiyeti Konseyinden dö- demez mi? Şaşaladım, enfiye aklıma kamyon lastiksiz olarak teslim olunmuş- Bıt~ra! ~ır ~Uşahid~ nazar~n ~an- lardan anlaşılabilir. Harpten evvel şimal 
nen Hariciye Vekilinin lstanbula gelişi geldi. Tecrübe etmiş, vız! geldi diyor. tur.. yada ışs.izlik hır kaç bınden bır milyona denizinde normal olarak senede 300 bin 
sırasında, Vekili huzuruna kabul edecek Kara biber kokla dedim, yaptım bana KAUÇUK : Almanya 1937 de yüz on çıkmıştır. Müşahit bunun sebebini men- ton balık avlanırdı. Baltıkta ise bu mik
kadar tahammül gösteren Atatürk Hari· mı demedi, dedi. Manto! borike diyor- sekiz milyon marklık kauçuk ithal et- sucat ve kundura fabrikalarının kapan- dar ancak 30 bin tondu.. 

h d k dum, aldım nafile dedi. Baktım ilaç be- mi<:ti. Şimdi bu malzemeden tamamiyle 
ciye Vekilinin üç saat uzurun a tutara ğendirmek zorlaştı, vakıa hayatta bur- k d ICA a· 
onunla bilhassa Avrupanm karışık siya- nu büyüklere her şey gibi il!ç beğen- ma um ur.. NADA VAPURU ,,. Alman Jtaf'p gemisi 
seti etrafında görüştü. dirmek te zordur ama, dostumun husu- «Buna~ ismi verilen sentetik kauçuk Halılıında Alman Bir Fin vapurunda 

Muhtelif siyasi mahafilin bu vaziyeti siyetleri içinde burun büyüklüğü şöyle hazari sarfiyatın takriben beşte birine d f 
tefsir edişleri Ebedi Şefe verdiği izahat- dursun fazla tevazu göze çarpar. Aklıma tekabül etmektedir. ra yosunun Gl'Clf ırma yaptı. •• 
la ar:zeden Hariciye Vekili Avrupada, (Veratrin) geldi. Bunu kapağı kapalı TENEKE : Almanyanın üçte bir ham yalan neşriyatı.- ..,.. 
bir harbin henüz ihtimal çevresinin dışın- iken koklasa bir hafta hapşırmadan kur- demir ithalitı abloka yüzünden kesil- ..,.. Helsingfors, 15 (A.A) - Bir Alınan 
da bulunduğu kanaatinin mürevveç ol- tulamazdı. Vermedim, ona aksırık: ila- miştir .. Kalan kısmın üçte ikisini İsveç- Londra - Danimarka bandıralı Kanada harp gemisi Aland adalan civarında İn-
duğunu, hiç bir tarafta hiç bir suretle bu- cını aratmak istedim. Istedim ama 0 ten alıyorsa da bu mikdar Alınanyanın vapurunun İngiliz maynlerine çarparruc giltereye gitmekte olan Yessie isminde
na ihtimal verilmediğini Atatürke izah benden başka eczaneye de uğnyamaz hazar zamanı ihtiyaçlarına bile kafi gel- battığına dair Alman radyosu tarafından ki Fin vapurunda araştırmalar yap11U§
etti. bilirim. Aksırmak çaresini bulamayın- miyordıı.. yapılan neşriyat tamamiyle yalandır .. tır .. Yessie Hamburg limanına götürül-

Atatürk Avrupada cereyan eden ve ca yava§ladı. Sakın senin kısaca sütu- Mensucat bilhassa dikkate şayandır ... Kanatlanın battığı mahalle ve civarma m~tür. 
siyasi mahiyeti hayli muğlak bulunan nunda bahsedeyim, adımı söyliyeyim Abloka Alınan ihracat ticaretini tama- ~ç bir İngiliz mayni konmamıştı. Ve Tallin, 15 (A.A) - Şimal denizinde 
hadiseleri; rahatsızlığına, her türlü bede- deme, dedi. Yok canım bahsetsem de miyle durdurmuştur. Alman imalatının Jngiliz maynleri, devletler arası kanun- bir harp gemisi kereste yüklü olduğu 
ni ve fikri meşgalelerden tıbbi mahzur- isminizden dem vurmam Murat, sen- takriben üçte birine muadil bir fazlalık !arının icabatına tevfikan, bağlandıkları halde Anverse gitmekte olan Meero is
larla menedilmiş bulunmasına Tağmen den bahsetmemek değil mi Çınar der olması icap ederdi. Binaenaleyh mensu- yerden koptukları zaman derhal zararsız ınindeki Estonya vapurunu tevkif ede-
h_ir-an-iç.;.i.n_o_ı_s~un~g-ö_z_d_e_n~uz_a_k_t_u_t_m_u_y_o_r_; ~!Ye~c~e~ı·=-im~ _d_edim_ ._ cat sioarislerini yerine getirilmemesi ih- bir hale gelmektedirler. rek Emdene götürmüştür. 

~r-- Annemin m••aa~ZZ6~ 
Sevdli'i Adam 1 

Esasen Istanbulda hemen her semt Işte bugün bunu açıktan açığa Müjgana 
tramvaylarında 10 ile 12 ve akşamları itiraf ettim. 
3 ile 5 arasında oturalacak değilse de - Müjgan, dedim, k~kl seni o gün 
ayakta durulacak yer bul unabilir. Bu kucaklaınamL'j, öpmemiş olsa idim .. 
saatlerin haricinde ayakta duracak bile Hayretle yiizüme bakarak sordu: 
yet· bulamazsınız. Tünelin önü de kala- - Neden? 
balıktı. Bir iki ağız nöbet bekledikten - Çünkü o günden itibaren bende 
sonra itile kakıla turnike cendresinden başka türlü ve çok kuvvetli bir tehav,, Yazan: Üç Yıldız 
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'2"'...z:T.z.zzzyr~... geçerek vagonda bir köşede yer bulduk. vül hasıl oldu. Geceleri hep riiyama gi-

Beyoğlu Caddeikebir, şimdiki istiklal riyorsun .. Her an aklımdasın ve istiyo
caddesini yayan geçtik. Şehrin Istanbul rum ki ben hep .. hep senin yanında ola
tarafında birbirimizin yanında iki kar- yım. 

Müjgan da beni görmüş, arkadaşları- nz. deş veya iki arkadaş gibi yürüyorduk. Müjgan, yumuşak parmakları ile ko-
na kısa bir vedadan sonra yanıma koş- Kapalı çarşının eksik olmıyan ve sağ Beyoğluna çıkınca ise kah ben Müjga- lumu sıktı: 
muştu.. sol tanımayarak, birbirleriyle çarpışa- nm ve kah Müjgan benim koluma gire. - Ben de tıpkı senin gibi düşünüyo-

- Muzaffer ... Ne haber? .. Mühim bir rak akan seli arasından geçtik. Burada rek karı koca gibi yürümekte mahzur rum, dedi ve 0 günden sonra bende de 
şey mi var .. Dedi.. bir kaç dükkana uğradık. Aynı kalaba- görmiyorduk. Istanbulun senelerce sür- bir tuhaflık oldu. Kucaklaşmanın insan 

Onunla milhim bir hadise o1madıkça lık seline katılarak Mahmut paşa yo- müş taassup ve göreneğine o muhitten üzerinde bu kadar btiyük tesiri olduğu· 
böyle mektep önünde bulu.şmamağa ka- kuşunun çığırtkanlı yokuşundan indik. kendimizi uyduruyor fakat Beyoğluna nu hiç zannetmiyordum .. 
ı·ar vermi::ıtik.. O zaman. şimdi açık bulunan bu yo- çıkınca bu görünmez baskıdan kendimi- Konuşmamızın bu zemine dökülmesi 

Onu derhal temin ettim: lun tRm orta yerinde ve yukarıdan aşa- zi kurtulmuş sayıyorduk. ile derh;l Süleyınan ve annem gözümün 
- Hayır .. Fena bir haber değil .. An- ğıya kadar basmac1, boncukçu, düğmeci Müjganla aramızdaki sevgl gün geç- önünde canlandı.. 

nem gündüzden size gitti de ... Ben de barakaları vardı. Öyle ki esasen dar olan tikçe artıyordu. Evvelce konuşmaları- Ben onları, ikisini birbirinin kolları 
akşam size gelip annemi alacağım. Bunu bu yokuş ortadan ikiye bölünmek sure- mızda pek az yer bulan ve utanarak arasında görmüştüm.. Annemin Süley
diişüncrek beraber gitmek için buraya tiyle biisbütün darlaşmıştır. sarfettiğimiz sevda sözleri şimdi dudak- manı ve Süleymanm da annemi sevdiği 
geldim. Ne Eminönündcn ve ne de Karaköy- larımızdan düşmiyordu. Hele ilk defa muhakkakhr. ~u halde bu hareketin on-

- Çok eyi ettin .. Benim çarşıda biraz den Bcyoğluna çıkan tramvaylarda hir Müjganla kucaklaştıktan, onu kolları- lar da tesiri altında idiler. Belki daha 

sin hayattan mı deselerdi.. Ondan. vaz
geçmemek için ölüme can ve gönülden 
razı olurdıun. Amma ölüm de bir ayrı
lık ... 

Fakat o zaman hiç değilse b u ayrılı
ğın acısını hissetmezdim. Halbuki an
nem sevgisini bana feda etmişti. Ya o .. 
Ya ben? .. 

Bunu eğer annem Müjganı kasdede
rek bana söylemiş olsa idi bütün sevgi
me rağmen Müjganı değil annemi feda 
ederdim. Hal~uki aynı sözü anneme dü
şünmeden sö,Ylem.i.ştim ve annem benim 
yapamıyacağım bir fedakarlığı yapmış
tı .. 

Kafamda ve kalbimde iki gündenbe
ri yer bulan bu nedamet hissine anne
min gittikçe vücuttan düşmesi, hele bu
gün evde bulduğum şiir kitabı büsbiltün 
kuvvet vermişti. 

Si.ileymanın çalıştığı otelin önünden 
geçerken gayri ihtiyar! gözüm o tarafa 
çevrildi. Evvelce hep onu ve içinde bu
lunduğu. bu oteli görmemek için ya yo
lumu değiştirir veya başımı aksi tarafa 
döndürürdüm.. Şimdi ken<limde gayri 
iradi hası l olaıı b u değişikliğe kendim 
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- *-Curnale Ditalyanın 
25 inci y d d öniimii 
Roma, 15 (Ö.R) - 15 ikinci teşrin 

1914 taı-ihinde Mussolini tarafından tesis 
edilerek İta1yarun umumi harbe iştira
kinde kuvvetli bir amil olan, sonra Fa
şist partisi şefinin fikirlerini daimt su
rette neşreden •Curnaie Ditalya• nm 
25 inci yıldönümü bugün kutlulanmış.
tu·. 

··· ··········· · ·· · · ···· · ····· ···~· · ·· ·· ·· · 

Mes'ut bir nişan 
Şehrimiz doktorlarından nisaiye 

mütehassısı Ali Riza ünlenin bal
dızı Bn. Lütfiye ile Riyaseti Cüm
hur maiyet memurlarm.dan Halil 
Dilmenin nişanlanma merasimi diln 
akşam doktor Ali Riza ünlenin 
Atatürk caddesindeki evlerinde sa
mimi dostları arasında pek parlak 
bir surette icra edilmiştir. Tara
feyne saadetler dileriz. 

• ., ...•........• , .....••.• , ....... , ..... ~ . 
şünürse muhakkak yanında veya kaı·şı
sında bulunan kimsenin de kafasında 
aynı düşünce ile alakalı bir hissin yer 
bulmasına yol açar. Telkin, telepati de
dikleri de bu olsa gerek ... 

Netekim Müjgan bir aralık 've hiç te 
sözümüzle mUnasebeti yokken sordu: 

- Süleyman bey artık hiç görünmez 
oldu. size de gelmiyor mu? 

Ben, Müjganın bu sualinin altında 
saklı olan manayı seı:medim değil .. Ol)a 
herşeyi an1atmak arzusuna da bir Sn 
kapıldım .. Fakat bu arzudan çabuk vaz 
geçtim. Sualine sadece şu cevabı ver
dim: 

- Bize de gelmiyor. Zannedersem ra
hatsızmış .. Eyi ki hatırıma getirdin.. Ya
rın bir sorayım .. 

- Sor ya.. insan ahbaplarını ihmal 
etmemeli .. Biz birbirimizi severken baş
kalarını da düşünmemiz lazım .. 
Müjganın bu son sözü bana sanki 

(başkalarının da birbirlerini sevdikleri
ni, başkalarının da bizim gibi sevgiye 
sevişmeye ihtiyaçları olduğunu düşün
meli) gibi bir ihtar mahiyetinde geldi.. 



• 
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Cep ede son aziye 
Mütemadiyen yağmur yağmaktadır 
Kalın bir sis cepheyi kaplamıştır 

Park 15 (Ö.R) - Radyo ajan.sına gö- sin cenubu garbisindeki tepelere karşı tamamiyle yeknesak cüzütamlar Alman tevkif edilmiştir. 
re cephede ınUtemadiyen yağmur yağ- Fransızların piyade ve topçu elbirliğiyle mukavemet kıtalannı teşkil etmişlerdir. Roma 15 (Ö.R) - Alman - Fransız 
masına rağmen her iki tarafın keşif kol- teşebbüs ettikleri bütün hareketler tar- tebliğlerinde ıızalmış ve mevzili topçu 
!arının faaliyeti çok 6lmüştilr. Bunlar dedilmiştir. 6 ikinci Teşrindenberi düş- Brüksel 15 (Ö.R) - Belga ajansının faaliyetinden bahsediliyor. Bir Alınan 
iki taraf hatlnrı arasında bulunan ve man, daima topçu müzahereti altında Lükscmburgtan istihbarına göre Mozcl tahtclbahiri 26 bin tonluk bir vapuru 
baz.an birbirinden bir iki kilometre me- bu tepelere karşı ınütc:ıddid hücum1ar cephesinde topçu faaliyeti artmıştır. batırmış ve diğer bir vapuru da müsa
safede bulunan sahayı yeniden keşfet- yapmıştır. Baz.an topçu, hazan da hava Snnt 20 den gece yarısına kadar mitral- dere etmiştir. 
ınişlerdir. Her taraf sis tabakası altın- kuvvetleri bu teşebbüslere müzaheret yözler mütemadi islemi.ştir. Bu sabah Almanlar Inglltercnin şimali şarkisin
dadır. Yağmur ve sis dolayısiyle tayya- etmişlerdir. Jki bölükten bir tabura ka- Alman bataryaları Frans ı z hatlarına deki Ştland adalarına karşı hava hü
re faaliy~ti gilç, hatıl tamamen mefkut dar kuvvetler kullanılınıştır. Alman p i- ateş nçnuşlardır. cumlarma devam ediyorlar. Bu müna
olmuştur. yadesi, gece gündüz. bu hücumlara tam Brüksel 15 (Ö.R) - Iki lngiliz askeri sebetle, harbın ilaniyle beraber Ingilte-

Brllksel 15 (Ö.R) - D.N.B. ajansı ta- bir mukavemet göstermiştir. Umumi tayyaresi Belçikada yere inmiştir. Tay- l'enin adalıktan çıkacağı hakkında Hit
ı·afmdan bildirildiğine göre Pirmasen- harbı ynpmış askerleri de ihtiva eden yareler müı;adere, zabit ve ınürettebatı !erin ::.özleri h.azırlalılmaktadır. 

· ·············· · ·· ·········· · ····· · ···························· ······· · ··············· ···· ··················· · ·······ı····················· ·· ········ ····· · ··· ····················· 

lngi~tere Fransız .. ngi ·z Herkes 
u Ev sahibi olacak 

::::ı:.~a:::•itı mar yesi sağlam 
gemileri;yle yapıyordu 
Londrıı, 15 (O.R) - MalOmdur ki 

Amerika bitaraflık kanununa göre mu
hariplerin alacruclan mallar için peşin 
para vermeleri ve kendi gemilerinde ta
sımaları lazım gelmektedir. En son neş
ı·edilen 1937 istatistikleri Birleşik Amc
ı·ikadan Britanyaya ithal edilen eşyanın 
yüzde 50, ve Britanyadan Birleşik Aıne
rikaya yapılan ihracatın yüzde 60 gibi 
mUhlm bir kısmını İngiliz gemilerile 
nak1olunduğunu meydana cıkarınakta
dır. -·-Mofotofun nutlıunu 
Paf'is üstüne A lman 
tayyareıe,.I atmış 
Paris, 15 (Ö.R) - Havas ajansının is

tihbarına göre yedi ikinci teşrinde Pa
ris tizerinde uçarak Molotofun nutkwıu 
havi kAğıtları şehre ntan tayyarenin bir 
Alman tayyaresi olduğu anlasılmıstır. 

- +-
B. Atlee y ine amele 
partisi reisi oldu 
Brüksel, 15 (Ö.R) - B. Atlcc İngiliz 

amele partisinin tekrar ı·eisliğine seçil
mlştir. B . Artur Grinvud yeniden r eis 
vekili intihap olun~uştur. 

--· - -
SOOYAHUDi 
Gizlice Filistine çıktı 
Brnksel, 15 (Ö.R ) - Hnrhin ilanın-

dan beri ilk defa olarak 500 kişilik bir 
yahudi muhacir grubu gizlice Filistine 
çıkmıştır. Bunlar meçhul bir vapurun 
bıraktığı sandallarla Telaviv civarında 
karaya ayak basını.şiardır. --Almanya karar

sızlık içinde 
- BAŞTARAFI l mci SAYFADA -

teren makaleler neşrine b lamışlardır. 
Bunlıır Almaıı diplomasisinin şimali 
şark! ve cenubu şnrki Avrupadan Sov
yet diplomasisi tarnfmdan uzaklaştırıl
masına mütcessiftirlcr. Balkanlarda bir 
bitaraf blok t~kili fikrine bir aralık, 
Itnlyaya hoş görünmek için, müzaheret 
etmiş olan Almanya şimdi bu temayülü 
de reddetmeğc mecbur kalmıştır ve Al
man erki'ınıharbiyesi bu vaziyetten 
memnun değildir. -·-Rusya Romanya ile 

anla§ıyor mu? 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Budapcşte arasında bir ademi taarruz 
pakbnın akdcdilcbileceği tahmin edil
mektedir. 

Brüksel, 15 (Ö.R) Belga ajansı 
Berlinden istihbar ediyor : 
Şimdiki vaziyette Almanyanın .Mııca

ristan ve Romanya fü:erinde siyasi bir 
tazyikte bulunmasına Almnn hükümet 
merkezinde kimse ihtimal vermemekte
dir. Bununla beraber merkezi ve cenu
bu şarki Avrupaıun Alman ekonomisi 
için ehemmiyeti üzerinde ısrar ediliyor. 
Eğer İngiltere Almanyanın bu memle
ketlerle mUnnsebetlerini kesmeğe teşel>
büs ederse Almanyanın .şiddetli bir mu
kabelesi beklenebilir. 

Fransız Maliye Nazırı Londra radyo
sunda lngilizce bir nutuk sö_y ledi 

Çok mühim olan bu nutukta Fran&ız nazırı 
gÖ"'Ü§Ülen harbin çetinliğini ve Fransız 

mali vesin in üs tün/öğünü izah etti 
- BAŞTARAFI 1 iııci SAYFADA -

tir ki: 
iste bunun içindir ki yıllardanberi 

kudretli bir tayyare ve tank ordusu vü
cuda getirilmesi lüzumunu kaydediyo
rum. Iki sene evvel Almanyadan dön
dilğüm zaman yatandaslarıma şöyle de
miştim: 

Acele ediniz. Ve .sılfıhlanınız. Daha 
şimdiden kanlı olmıyan bir harbe gir
miş bulunuyonız. Ve şimdi harp halin
deyiz. Ve size şöyle diyorum: 

Dü~manıınız müthiştir. Hararetli ha
zırlıklaı· yapıyor. istifade etmesini bilir
sek zamnn bizintlc müttefiktir. Alman 
milletine zorla tahmil edilen :fedakarlık
tan üstün bir fedakarlığa kaUanmaklı
ğımız lılı.ımdır. Düşmanunız bizim ken
disi kadar fedak!rlık yapamıyacağımıza 
konidir. Fakat aldanıyor. Ingiltercde 
geçirdiğim kısa bir müddet zarfında 
göı·düklcrim bende c>hcmmiyeUi intiba 
hasıl etmiştir. Ingifü milleti galip gel
mek ve hakiki bir baı·ış elde etmek için 
müttehit bir surette azmelıni§tir. En
düstri istihsalini artırmak için hararet-

le çalışıyoruz. Fransız milletine gelince 
sekiz nüfustan bir nüfııs silah altında
dır. Kadınlar fabrikalarda ve 1arlada 
erkeğin yerine kalın olmuştur. Hemen 
bütün atlara ve kamyonlara el konmuş
tur. l~kseriya bir köyde bir tek at 1...-ul
mıştır. Ve münavebe ile kullanılmakta
dır. Kndın kocasının yerine sapan sürü
yor. Ve hepsi bu kadar ela değil. Bazı 
vilayetlerde kadın ve çocuklar tamamen 
tahliye edilmiştir. 220 bin n üfuslu S tras
burg bomboştur. Memleketimin maruz 
kaldığı ekonomik darbeyi herke~-; kah
ıamanca karşılamıştır. işçimiz GO saat 
çalışıyor. Yiyecek maddelerinin tahdidi 
de başlamış bulunuyor. Ve hafta da iki 
gün sığır eti yoktur. Fransız ınilleti bu 
fcdakarlıklan yalnız zcsaretle kabul et
mekle knlmnmı~ aynı zaman.da bütün 
zorluklara rağmen mali kalkınmada de
vı:ım etmekte bulwımu~tur. Frnnsada 
bugün nltın vcı döviz mccvudu harbın 
bidayetindckinden daha fazladır. Fran
sız miJleU lınrbın her nesilde tekrar et
mesine mani olınağa azmetmis b ulun
maktadıı-. 

lngiliz tayyareleri 
Almanya 

üslerin 
ucarak mühim üzerinde 

fotoğraflarını 
• 

aldılar 
Londra, l S (A.A) - Havas Ajansı bildiriyor : 

Son haftalar zarfında fngiliz bava ordusu tayyareleri Almanya üzerinde de
vamlı UÇU§lar yapm~lnrdır. Alman avcı tayyarelerinin muhalefetine rağmen bu 
tayyareler maksatlanna crismişlerdir. Şehirler, limanlar ve askeri hedefler, ha
yati ehemmiyeti hG.iz teferruatlı yüzlerce fotograf halinde tespit edilmi.;tir. Dü,
man tayyare istasyonlarından 16 sile Emden ve Hamburc gchirlerinin fotogrnf
ları da alınmıştır. Tayyareciler gayrimüsait hava şeraitine göğüs gererek bazen 
oksijen kullnnmnğa mecbur kalacak dereced~ yüksekten uçarak her türlü sita
yişin fevkinde cesaret ve azim göstermişlerdir. Bu uçuşlardan her b irinde ka
tedilmiş ol<1n mesafe en az Lin üç yüz kilometredir. 

Bir in gir z t ica ret geınisi bir 
batırdı A lman tahtelbahirini 

Londra, 15 ( ö.R ) - Bir lngiliz ticaret vapuru beş altı saat sliren bir muha
rebeden sonra bir Alman tahtelbahirini batırmıştır. 

Paris, f 5 (ö.R) - I ki Litvanya vapuru Baltık denizinde, Estonya sahili ci
varında batmlmıstır. Bunlardan Nide vapuru lngiliz kömiir hamulesini havi 
idi. 

Lizbon , 15 (A.A) - Kaptan Peter Soreıısen bir A lman denizaltısının lngiliL 
donanması tarafından nasıl batırıldığını anlatmıştır. 

Norveç bandralı jt'umy Kargosu Porto limanına varmak üzere iken bir Al
man denizaltısı tarafından durdurulmu~tur. Denizaltı Kargodan yiyecek istemi~. 
vermediği takd irde batıracağını bildirmi,.tir. Bunun iizerine Kargo mühim mik
dnrda yiyecek vermiştir. Tam bu ırada iki lngiliz harp gemisi gözükmüş denİ.l· 
altı hemen dalmıştır. lngiliz gemileri ateş açınılllar, müteakiben deniz sathında 
A lman gemisinin tahrip r-dildiğini gösteren biiyiik yn~ lekeleri görülmüştür. 

a • • "e vekaleti yeni 
bir anun projesi 
hazwladı ... 
Ankara 15 (Hususi) - Dahiliye ve

kdleti bir çok şehirlerimizde ve Atika
rada arsa pahalılığı ile malzemeııin ko
laylıkla temin edilememesi dolayısiyle 
orta ve fakir halkın mesken temini et
rafındaki mtişküHinü önlemek tizere hir 
konun pı-ojt-si hazııiaınıştır. 

Bu proje ile belediye hudutları da
hilinde belediyeye ve hazineye aid ar
salar uzun taksitlerle halka satılacaktır. 

Ankara be 'edivesi 
Askere a l tanların 
aileleri e y2 dun 
tedbiri alıyor ••• 
Ankara, 15 (Telefonla) - Askere alı

nanların muhtaç ailelerine yardım hak
kında Ankara belediyesi tnrafından bir 
taliınalnrunc haı.ırlanmıştır. 

Bu talimatname Ankara belediye 
meclisi alakadar encümenlerinde tetkik 
edilecektir. Talimatnamede, evlerden 
alınan bekçi paralarına bir mikdar 7.am 
edilmesi derpiş edilmektedir. 

Bu para \'akti hali yerinde olanlardan 
alınacaktır ve bu iste muhtarlık işleri 
ile mesgul olan belediye şubesi uğraşa
caktır. 

16 yaşında çocuk 
Amcasına ait otomobil 
ile bir a dam öld ürdü 
İstanbul, 15 (Hususi) - Amcasına nit 

taksiye müşteri alan 16 yaşında Kemal 
isimli bir çocuk Fatihte 60 yaşında Meh
nıede çarparak ölümüne sebebiyet ver
mLr.ıfü. Kemal tevkil edilmiştir. 

Tebliğler 
--&-

FRANSIZ TEBLiOi : 
Paris, 15 (Ö.R) - Bu sabahki Fran

sız tebliğ! : Gece mahdut mikyasta faa
liyet .. 

Paris, 25 (Ö.R) - Bu akşamki reblni 
tebliğ : Keşif kolları müsademcleri ve 
mevzii topçu faaliyeti ... 

AL A H rESLİGİ : 
Berlin, 15 (A.A) - Umumi knrargA.b 

bildiriyor : Garp cephesinde mevzii top
çu faaliyetinden başka mühim hiç bir 
hadise olmamıştır. İngiliz aınirallık dai
r i bir İngiliz muhribinin ziyaa uğra
mı.ş olduğunu kabul cbnektedir. Bu 
muhrip bir Alman ınaynine çarpmıştır .. 
S ekiz bin altı yüz ton hacminde ve 
Matra admdaki İngiliz \'npuru bir infi
lak neticesinde mahvolmuştur. Tahtel
bahirlerimizden biri :son günlerde 23 bin 
ton hacminde gemi batırmış \'e bir ge
mi~; de 7.aptetmiştir. 

'j---

Bir Sovyet 
ta yyarecisi 

, ............................................... ~-
İZI\IİRİN BAYRAMI DEVAM EDİYOR_. 

5000 lıilometrelilı dünya 
sürat rekorunu kırdı 
P.ıris, 15 (A.A) - Ekselsiyor gazete

sinin bildirdiğine göre 5000 kilometrelik 
dünya sürat rekoru, 5066 kilometrelik 
bir mesafeyi .12 saat 30 dakika 58 sani-

Ame,.ifıa Parlômento ~ede saatte 404, 436 kilometre süratle 

! o.oon KİSİNİN ('.ÖRDfitü .. DADA 20000 ıdsfl'ııı1N GÖRMl~K İSTEDiti 
, D ÜNYA FiLtMCtıJCİNİN BAŞ TACI 

TtJ'RKÇE 

Keşif Alayı 
Ili r hafta daha LALE ve LALEl'AN Siııcm:ılarında giistcriliyoı· ... 

LALEDE 
BUGÜN 

LALETANDA 
1 - KRALlÇE VİKTOlll' A 
% - ÇiFn.iK KANUNU 
3 - KEŞİF ALAYI 
4 - JURNAL 
:; - MİKI 

l - KRALİÇE VİKTORYA 
2 - KEŞtF ALAYI 
:: - DÜNYA IIABERI.ERİ 
4 - rtKt.. 

LALfi:TANDA umwui arzu üzerine (SAADJ<..'T GECl<Sİ) 
glin ve hu gere gösterilec~ktlr. 

fil mi yalım: bu-

ı i . kateden Sovyct pilotları, Shabanof ve 
heyet n ft seyahati Motviger tarafından kırılmıştır.. Dokuz 
Meksiko, 15 (A.A) - Venıcruzdan yüz beygir kuvvetinde iki motörlü bir 

bildirildiğine göre parlamento heyetleri- tayyare ile uçuş yapılmıştır.. Bundan 
ni taşıyan Uç Amerikan ;ısker1 tayyaresi evvel 1938 senesinde tesis edilen rekor 
Tejeria kampında yere in~ ve ertesi saatte vasati 400 kilometre uçmalc sure
günü Pauaına kanalı mıntaka~ı istika- tiyle yfüba~ı R~-;i tarafından kırlımış-
nıetiııcle hareket etmiştir. tı ... 

Külfürpark Sergi sarayında 

Kültürpa1k 
Sinemasında 

'l'iNO ROSSiNİN büyük temsili 

PARİS IŞIKLARI 
MU\•affakıyetle devam ediyor. 
Ayrıca: Türkçe söilil ve şarkılı 

ARZU İLE KANBER 
Seanslar: 11,30 - 2-4,30 7 ve 9,30 da 

rıZz;r-~· tr'iE'W1''Jl'ea 

KARŞIYAKA 

Melek , 

Sinemasının 
Güzel salonunu dolduran binlerce 

halle Türkçe sözlü 

SİİVEYŞ FEDAİLERİ 
Filimini alkışlarla se}Tcdiyor. Siz 
de gelip görünüz •. 
AYRICA : l\JETRO J urnal \'C Miki 

• ı ır ı t-IJQ7f-mmzse r-•• 
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Arap alemi hakkında 
Alman propagandası 
Paris, 15 ( ö.R) - Alman gazetelerinin Arap alemi hakkında çıkan yalan 

haberlerin fiiliyatla tehip cdild iiini Mısır gazetderi kaydediyorlar Irak Bat· 
vekili Nuri pa~ Said in Kahirede bulunması ve Suucli Arabistaoın yeni Par&. 
sefiri B. Hamzanın beyanatı kab ildendir. Keza Filiatinde tedhişçiliiin bitmesi 
de Arap ve yahudi ahalisinin Almanyaya karıı mücadelelerinde müttefikleri 
müfk_ül mcvküe sokmak karannın bir neticesiclir. On binlerce Suriyeli Llbnanh 
ve Filist inlinin gönüllü yazdmalan lngiliz: ve Fransız davalanna yardım arzula
nnı göstermekted ir. 

Berlin radyolarında neşredilen hakikata aylurı oeylere gClince Mısır gazete

leri d iyorlar ki : Almanyadaki operet amirleri veya kaçakçı reisleri tarafından 
uydurulan §Cyfere Almanyada inanacaklar olsa bile, Arap maletleri :buDlara 
biç b ir zaman ehemmiyet vermez. Zira kimin tarafına harekete 
geri..;ldiklerini bilir.» 

35 bin tonluk ltalyan "lmpero,, 
zırhlısı denize indirildi 

Roma, 15 (ö.R) - 35 Bin tonluk lspero zırhlısı denize indirümi. 35, metre 
uzunluğunda, .31 metre genişliğindedir. 1 30 bin beygir kuvveti temin eden 4 
11 dürbinle mücehhez olup 30 mil sürat yapmaktadır. 380 metTelik 9, t 52 
relik 11 topu, 8 hava defi topu ve tayyareler için bir güvertesi vardır. ltalya• 
nın bunun tamamile esi olnn diğer üç zırhlısı da cRomu, cVeltyoryoveneto> 
ve c:Litveryo:t z:ırblılarıdır. 

lngiltere, setpan demirini ktlıca 
tahvil etmiştir 

Londra, 15 ( ö .R) - Harbin zuhururuı kadar mineli teneke imal etmekte 
olan bir lngiliz firması bugün en büyük fi ek kapçığı iıll eden bir firma olm\J1• 
tur. Bu sanayide normal olıuak kullanılmıyan hususi tesisata lüzum göstermek· 
tedir. Fnkat şimdiden imalat ümit edildiğinden yüz.de IO/t 5 nispetinde art
mııtır. Bu keyfiyet Britanyanın saban demirini kılıca tahvil etmekteki muvnf
fnkiyetine bir delil teşkil eder. 

Hadise çıkaran bir mebus 
Belçika parlamentosundan kovuldu 

Brük el, 15 (AA) - Belçika medislerinin açdışt esnasında bir hadise ç.ı.

karan mebus Flamingant Crammens kovulmuştur. Ayan ve mebusa.n meclis· 
leri bundan sonra mütckabilen Teİslerini seçmi~ler ve belediye reisi Mexin 
hatırasını taziz etmi§lerdir. 

General Frankonun yazdığı kitap 
ve Kont Ciaoonun mukaddemesi 

Roma, l S General F rankonun nutuklan kitabına bir mukaddeme yazan 
Hariciye Nazın Kont Ciano ltalyanın lspanyol topraklarını Bol§eviklerin elin· 
den kurtarmak ve l panyayı Avrupa hayatında uhdesine dü§en rolü ifa edebi
lecek bir devlet haline sokmak için lspnnyol harbine iıtirak ettiğini ve artık Is· 
panya ile ltıılyayı hiç birisinin ayıramıyacağını yazmı~tır. 

cMadrid > gazetesi bu mukaddemeyi tefsir ederken ispanya ve ltalyanın Av
rupada Bol evik müdahalesine muhalefet etmek i tediklerini ve Sovyetlerin 
sulhu istediklerine kimsenin, hele ispanyanın inanmadığını, bu itibarla ltalya 
ve ispanyanın hattı hareketlerinin bütün dün}·a için haizi ehemmiyet olduğunu 
yazıyor. 

Amerika şimaliÇindeki 
kuvvetlerini çekmiyor 
Roma, 15 ( ö.R) - Şimali Çin deki lngiliz ve Fransız garnizonlarının geri 

alınması münasebetiyle, Amerikanın bilakis garnizonlarını tam olarak muhafa· 
zn edeceği Vaşingtondan kaydediliyor. 

Roma, ~S (ö.R) -Çinde jnpon umumi karargahının bir tebliğine göre ja
pon kuvvetleri muvaffakıyetle Pakoy civarına çıkarılmıştır. Pakoy çünkin hü
kümetinin elinde kalmış olan son deniz limanı idi. Bu ihraç hareketi çin sahil
lerinin tam olarak japon kontrölü altına alınması projesinin tatbiki neticesidir. 

Alman ordusunun eski şefi 
general Hodzen berg tevkif edildi 
Pari11, 15 ( ö .R) - Kopenbagdan bildirildiğine göre A lman ordusunun eill 

ocfi CeneralHodzenberg ve diğer bir çok aruf Nasnonal Sosyalistlr-r tevkif 
edilnıiflerdir. 

B. Eden 
Majinonun 

Fransız cephesinin ve 
metanetini methediyor 

Londra, 1 5 ( ö.R ) - Majino hattını ziyaretten dönen ve Oominyonlar 
Nazırı B. Eden d emi tir ki: lngi}tereye Fransız müdafaasının kudreti ve ordu
sunun mükemmel liaz:ırlıiı hakkında her ~· kitten daha ııağlam bir kanaatle 
dönüyoruz. Her tarafta doıtça 'kabul edildik ve unutmıyacağumz bir misafir
perverlik gördük. Majino hattının kumandanı bize her t rafta asılı olan cge
çilmez I> ihzannı gösterd i. 

Nuır lngiltercnin, A lman taşkınl ığı sebebiyle fogiltere ve FranMya bütüıa 
tahmil edilen müthiş gayreti gelecek sefirden esirgemek istediğini söylemiştir. 

lsveç ve Alman ticari 
görüşmeleri akim kaldı 

Pari • 15 ( ö.R) - Stokholmdan bildin1diğine göre lsveç • Alman ticari 
müzakerderi alWn kalmışhr. Stokholmdeki Alman delegelerinden bir kısmı 
Almanyaya dönmüştür. Diğerleri de yakında dönecektir. lsveç mahfillerinden 
beyan edildiğine güre Alman taleplerinden bnzılan kabul cdilemiyccek mahi
yette telakki cdÜmi~tir. Bunlann fngilterenin karadan ablokası fikrine tnnlluk 
ettiği tahmin ediliyor. 
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Büyük tarih ve 
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macera romanı 
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BUGUN 

Müttefiklere bütün yakın ve orta ıarkın -~-
t63t m. 183 Kca./120 Ww 

yardımını temin etmiıtir T. A. P. sL10 aı. 9465 r.ics.120 w •. 
Kahire, 15 (Ö.R) - Britanya ve Fran- dır. T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. 
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sa, İslAm Aleminde yeglne muazzam Hitlerizm prensibi - mHyonlarca insa- 12.30 Program ve memleket saat ayarı. 
devlet olan Türkiye ile bir pakt iınz.ala- nın tek bir adam tarafından kontrol 12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri ..• 
maltla bütün yalcın ve Orta şarkın yar- edilmesi fikri - İslAmiyetin prensiplerine 12.50 Türk müziği : Yeni eserleri 
dunını kazanmış oluyor. muarızdır. Hiç bir Alman propagandası ÇALANLAR.. Cevdet Çağla, Şerif İçli, 

Jan Kavalyenin bu sözlerine genç 
Rolan da şunları ilave etti : 
' - Bu kuliibc de esasen uzakta da de
ğildir. İste şuracıktadır .. 

iki adım ötede ... 
Ve böyle söylemekle beraber filhaki

ka pek yakınında olan küçük bir kulü
benin tahta kapısını bir tekme vurmak 
suretiyle açtı ve önden içeri girdi.. 

Ve içeri girer girmez de hiddetten 
yükselen sesi duyuldu. Kulübe boştu ... 

Burada mevkuf tutulan esir ortadan 
kaybolmuştu.. Onun muhafazasına me
mur adam da meydanda yoktu .. 

Bu büyük hayal .sukutu karşısında 
monsenyör Lui, Faribal ve Mistufle baş
l:rrını önlerine eğerek bir dakika kadar 
sakit kaldılar. 

Tam ormandan çıkacakları sırada 
genç Dorföy onları kan ter içinde olarak 
karşıladı. Yüzbaşı Paul ile askerlerinin 

"Madö Kuryakta olduklarını, maamafih 
hiç bir tehlike bulunmadığını, Madö 
Kuryaktan çıkacak olan askerlerin mu
hakkak surette Vakyer ormanında araş
tırma yapacaklarını hber verdi. 

Bunun üzerine monsenyör Lui, Fari
bol ve Mistufle tekrar Jan Kavalyenin 
yanma döndüler ve hep birlikte müda
faa teı·tibatı aldılar. 

xv 
MONSENYÖR LUt YENt BtR TALt 

DARBESt KARŞISINDE 
Luvr sarayının büyük saati sabahın 

yedisini çalmak Uzere idi. Madam dö 
'Menton henüz yatağında bulunuyordu. 
Uyumıyordu. Ya1mz tatlı bir htilya 

içinde bu1unduğu dudaklarındaki ince 
tebessümden belli idi. 

Birden bu tebessüm zail oldu. 
Odasının perdelerle örtülü gizli ve 

küçük bir kapısına üç defa vurulduğu
nu duymuştu. 

Ve akabinde de bu kapıyı haricen ka
pıyan perde hareket etti ve madam dö 
Mentonun oda hizmetçisi Jermen içeri 
girdi. 

Kralın karısı sordu: 
- Ne var Jermen? .. Emrim hilafına 

olarak sabahleyin erken erken beni ne
den rahatsız ettin? 

Jermen sadece şu cevabı verdi: 
- Mösyö Gniaf on geldi. 
Madam dö Mentonun yatağmdan sıç

rıyarak kalktı. 
- Gniafon mu? .. diye haykırdı. Ça

buk arkama sabahlığımı ver ve sonra 
da onu buraya getir. Bilhassa unutma 
ki Gninf on burada iken benim yanıma 
"kimse .. hattA kral bile olsa, girmiyecek
tir. 

iki dakika sonra melun kanbur anne
si ile karşı karşıya bulunuyordu. 

Madam dö Menton soluk soluğa sor
du: 

- Gniafon, demek çok mühim hadi
seler var ki bunları buraya kadar gele
rek bana bizzat haber vermek lüzumu
nu duydun .. 

- Ben yüz dok.san altı fersahlık yo
lu tam yetmiş beş saatte katettin1. 

- Şu halde sualimi daha kuvvetle 
tekrarlıyorum. Mühim ve vahim bir şey 
mi var? 

- Ben anlatayım da siz hüküm veri
niz. Ingiltere kralı i.içüncü Kiyom, Fran
sanın düşmanı olan bütün devletlerin 
reislerine göstermek Uzere monsenyör 
Luinin, on üçüncü Luinin meşru oğlu 
olduğuna dair yazılı bir vesika isten
miş ... 

- Yazılı bir vesika mı dedin? Çok 
şükür ki artık böyle bir vesika ortada 
mevcut değildir. 

- Aldanıyorsunuz .. Böyle bir vesika 
mevcuttur. 

Kralın karısı sendeledi. Sarardı ve 
heyecanla sordu: 

- Eğer dediğin doğru ise .. Eğer böy
le bir vesika mevcut ise ve bu vesika 
lngUiz kralının eline geçerse on dördün
cü Luinin saltanatı hapı yuttu demek
tir. 

- Yalnız kralın saltanatı değil .. Si
zin saJtanatınız da hapı yutar. Işte bu
nun içindir ki, annesine sadık bir evlat 
sıfatı He koşarak buraya geldim. 

- Peki.. Bu tehlikeli vesikalar nerede 
ve kimde? 

- Sevgili anneciğim, müsaade eder
sen anlatacaklarıma baştan başlıyayım. 
Esasen çok uzun bir şey de değil, vakıt 
gece idi. Seven civarında küçük bir ka
sabanın küçük bir hanının odasında 
dört kişi başbaşa vermiş konuşuyorlar
dı. 

Bu dört kişi, şövalye dö Loren, Marki 
d'Efyat, Kontes:; dö Suvason ve ... Mon
senyör Lui idi. 

Bir beşinci kişi de hanın dışarısında, 
onların bulundukları odanın pençeresi
ne do!:'l"u çatıdan kendini iple sarkmış, 
ne konuştuk1armı dinliyordu. Ingiltere 
kralının kendisine gönderdiği mektubu 
Monsenyör Lui yüksek sesle okudu. Şö
valye dö Loren, istenilen yazılı vesika
nın mevcut olduğunu ve bu vesikanın 
küçük bir çekmecede sakJı bulunduğu
nu söyledi. 

- Bu çekmece kimin elinde imiş? 
- !,.erte bunu öğrenemedim. Çünkü 

lam o sırada ip koptu ve yere düştüm. 
Vakıa bu bir felaket oldu. Fakat zarar 
büyük değildir. Çünkü şövalye dö Lo
renle Marki d'Efyat.ın onun nerede bu
lunduğunu bildiğine vakıf bulunuyor
duk. Onları yakalatıp zındana attırdık
tan sonra bildikleri ismi söylemeleri 
mukabilinde hürriyetlerinin iade edile
ceğini bildiririz. 

•• BJ'J'MEDI •• 

Kahirede çıkan El Mukattam gazetesi bu Akideyi burada muvaffakıyetle yürü- Hasan Gür, Hamdi Tokay .. 
Disraelinln İngiliz siyasetini Osmanlı si- temez ... • OKUYANLAR : Mustafa Çağlar, Safi-
yasetiyle bağlamak hususundaki uzun Yakın şarkta, harp çıkmasiyle duran ye Tokay ... 
mücadelesini hatırlatarak diyor ki : Nazi propagandasının kıymeti Almanya 13.30 - 14.00 Müzik (Karışık hafif mü-

Araplar ve Türkler şimdi mukadde- aleyhine saf alan millet1erin sayıların- zik - pJ.) 18.00 Program .. 18.05 Memle
ratlarını demokrasilerle birleştirmişler- dan ölçülebilir. ket saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha
dir. Demokrasiler emin olsunlar ki şi- Üçler paktının diplomatik tesiri Tür~ berleri .. 18.25 Müzik (Radyo caz or
malde Türkiye, şarkta Filistin, Suriye kiyenin Irak, İran ve Afgani.stanla kar- kestrası) .. 19.00 Konuşma (Ziraat saati) 
ve Irak, cenupta Mısır, birlikte Alman- şılıklı yardım paktları dolayıslyle Hin- 19.15 Türk müziği.. Çalanlar : Hakkı 
yanın şarka doğru yolunu kapıyacaklar- distan sınırlarına kadar uzamaktadır. Derman, Şerif İçli , Hasan Gür, Hamdi 

Tokay .. Okuyan : Semahat Özdenses .. 

Türkiyenin sanayii or
dusunu teçhiz edebilir 

1 - Nuri Halil Poyraz - Hüseyni şarkı 
(Artık Yetişir) .. 2 - Hüseyni şarkı 
(Sevdiğim cemalin çünkü göremem) .... 
3 - Refik Fersan - Hüseyni şarkı (Bir 
kaçı birleşerek) .. Okuyan : Sadi Hoşses 
1 - Kazım Uz - Hicaz şarkı (Gamla kıy
rnettan ömrün) .. 2 - Hicaz şarkı (Has
reti ruyin1e) .. 3 - Refik Fersan - Hicaz 

Bir lngiliz aakeri muharriri:- Polonyada ~~y~~:ı:!:tc~:;a~~~im sensin) 

b l • ,,.. • k • J b / 1 - Musa Süreyya - Hüzzam şarkı (Sen u unmıyan feyın 1. ur ıyeae u un.. sanki baharın gülüsün) .. 2 - Yesari 

d ğ 6 lü Asım - Hüzzam şarkı (Yine kalbim ta-
U UnU $ Y yor şar ağlar) ... 3 - Zekai dede - Hüzzam 

·DEYIJ EKSPRESS• YAZIYOR: madılar.. şarkı (Ey hüsnü cemal) .. 20.00 TÜRK 
Türkiye ile karşılıklı bir yardım pak- Harpten sonra Kemal Atatürk hem müziği : Halk türküleri.. 20.15 Konuşma 

tı imzaladık; Türk yardımının kıymeti devlet hem orduyu yen.iden kurdu. Av- (Doktorun saati) ... 20.30 Türk müziği 
nedir? rupa usullerine göre umumi askerlik (Fasıl heyeti) ... 21.15 Müzik (Küçük or-

Türk ordusu geçen harpte şiddetli ve kanununu iltn ederek gayri muntazam kestra - Şef : Necip Aşkın) .. 
kahramanca dövüştü. Fakat bu ordu, birlikleri kontrolü altına aldı. 1 - Heinrlch Strecker : Kalbimin sabi
garbi Avrupa miyarlan ile ölçülecek Anadolunun istilası, yarattığı aleti mi- bisin ... 2 - Heinz Reinfe~.d : Eve Gel, 
olursa, pek kudretJi değildi. Modern henge vurmak fırsatını verdi. Ordu im- Yavrum ... 3 - Eduard Kunneke ; Lady 
Ti.lrkiyenin yaratıcısı modern Türk or- tihanı geçti. Sulh gelince subaplar için Hamilton operetinin potpurisi.. 4 - Em
dusunun da yaratıcısı oldu.. mektepler açb ve kumıay mevkilerine me;ich K~: Hollan.dalı kadın ope-

Kemal Atatürk, yahut .söylenildiği gi- emel besliyenlerin iyi yetişmesinde ısrar retinden potpurı ... 5 - Zıehrer '. Kaı:na
bi sadece Kemal paşa, harbi umumide etti .. Onlara harp teorisini tahsil ettirdi- val çocukları Vak .. 6 - Rubınstem : 
Almanyanın mağlup olacağını evvelden ği kadar askerlerinin bakımına da ehem- Kostümlü Balo suitinden : Toreador ve 
kestirmişti. Fakat muvaffakıyetine inan- miyet vermeği öğretti... ve endültis ... 22.00 Memleket saat ayarı, 
madıgıv bir harbin en iyı· komutanların- O b i d d nakli Ajans haberleri, ziraat, esham, tahvilat, 

u yen or uyu mo ern ye ve K b" ukut bo (F. t) 22 20 dan biri oldu.. . . uh be taları ük. 1 am ıyo, n rsası ıa . 
ıyı m are vası ve m emme M"-'1- (K.. ilk k tr Yuk dak. 

Çanakkalede bizi mağlup edendi.. silah1arla teçhiz ederek manevra kabili- u=A uç or es a - .. . ar ı 
Harp etmekte oJan Türk ordusunun yeti yük.sek bir halde yetiştirdi. pro~ramp·ın devamı!) ··: 22·

1
35) 2M3uzOOikMi~: 

O l d ı · · bo ukl k 1 A · da d bir . . penın ıyano eser erı - p . . ULJA ::omanı ev etinin z u ve ata e- ynı zaman mo em san.ayı sıs- (C b d 1 ) 23 25 _ 23 30 Yarınki 
!inden müteessir olduğunu anlamıştı.. temi tesis etti. Zira o biliyordu ki sana-- az an - ~ · · · 
Falkenhayn gibi Alman askerleri TÜrk- yisiz hiç bir ordu harbedemez. program ve apan~---
lere Prilsya askeri. kudretini vermek Polonyanın mahrum olduğu şey bu j -
istedilerse de Türk zihniyetini anlıya- idi .. Türkiye ona maliktir.. SPANY ADA 

Kocasından ayrılacak, 
aşıkına varacak! 

yüzdürülen 
ticaret gemileri 
Madrid, 15 (A.A) - Dahili Harp es

nasında muhtelü İspanyol limanlarında 
batırılmış iken son zamanlarda yüzdü
rülen ticaret gemilerinin adedi şimdiye 
kadar 62 yi bulduğu söylenmektedir. 

İNGİL'J'EREDE 
Kömür ıstlhsaıaıı 

Londranın lüba.rlarındnn zengin ba
baların çocukları olan şık bir kaç dell
kanlı geçen sene bir kuyumcuy u alda
tarak tuzağa düşürmek istemişler, ada
mın en kıymetli mücevherlerinden nü
mune olarak görmek arzu.siyle kendisini 
bir otele davet eimişler ve üzerine hü
cum ederek yakalamışlardı. 

muştur. 

Kadın ~imdi bunu inkar etmektedir. 
Vilmer ise malum cürmünden dolayı LONDRA - 17 kömür ocağı yeniden 
mahkfun olmuş, kadından ayrılmış, ka- açılmış, istihsalat haftada 300.000 tona 
dm da şimdi mUracaatle ayrılma kararı- çıkmışbr. Yakında bunun senede 270 
nın artık kafi olmasını istemiştir. milyon tona baliğ olacağı ümit edilmek-
Kocasının başka bir kadınla mtina- t dir e . 

iebette bulunması üzerine verilen bo- •---------------

Borazan borusunu 
eline alinca .•. 

Fakat bu vaka çabuk duyulmuş, de
likanlılar yakalanmış, her biri ağır ce
zalara mahk6m edilmişlerdi. Hep.si şim
di hapishanede bulunuyorlar. Bunların 
ileri gelenlerinden Vilmerin yirmi 1kl 
yaşındaki karısı geçen gün Londrada 
mahkemeye müracaatle boşanma tale
binde bulunmuştur. Ingiliz gazeteleri 
için yeni bir dedikodu mevzuu da bu 
olm~tur: 

§anma kararının geri alınması mevzuu 
hah.solmuştur. Çünkü kadının sonradan 
yine kocasile yaşam.ağa başJadığı söy
lenmektedir. Halbuki kadın bunu red
detmektedir. Fakat kadının aleyhinde 
müddeiumumi tarafından şöyle bir id
dia vardır: Vilmerbı genç karısı daha 
kocasının ha§ka bir kadınla münasebet
te bulunduğunu öğrenmeden evvel baş
ka bir erkekle münasebet tesis e~ti. 

SEFER1IDSAR SULH HUKUK HA
K.tMLtC.tNDEN: 

Seferihisarın turabiye mahallesinden 
olup hıdırlık mahallesinde mukim iken 
bundan akdem vefat eden ismail oğlu 
hilseyin kerestecinin veresesi beyninde 
taksimi kabil olmayıp satılarak paraya 
çevrilmek sureti ile şuyuun izalesine 
karar verilen sef erihisarın konak arası 
ve deşteban kıyısı mevkiinde doğusu 
arü kızı safiye bağı batısı akbınarlı ib
rahimden geçen sahibi senet bağı ku
zeyi yol güneyi vereseden hatice bağı 
ile çevrik ve tapuca haziran 341 tarih 
ve 10 sayıda kayıtlı üç evlek iki yüz 
arşın bağ ile yine aynı mevkide doğusu 
hüseyin bağı batısı koca mehmet vere
sesi tarlası kuzeyi yol güneyi Ömer tar
lası ile çevrik iki dönilın ve tapuca 13 
şubat 928 tarih ve dört numarada kayıt
lı bağın haddı fasıl ve tefrik alametleri 
ltaldırılarak bir bağ halini iktisap eden
ve iki yi.iz lira kıymetli bağ ile keza se
ferihisar çarşısında sağı ve arkası deve
ei mehınet kızı fatına sulu isak oğlu 
mehınet veresesi dükkfuıı önü yol ile 
çevrik ve tapuca haziran 936 tarih ve 
16 numarada kayıtlı ve yüz on lira mu
hammen değerli harap dükkan 21-10-
939 gününden itibaren bir ay müddetle 
açık artırmaya çıkarılmıştır. 

Fransada askeri 
ihtifaller nasıl 

mezarlıklarda 
yapılıyor? 

Haz.in bir merasim değil mi? Bu söz
leri işiten askerler hcyecan1arını yene
memişler, hınçkırarak ağlamışlardır. 

Geçen sene Martta genç kadın mah
kemeye müracaatle kocasının başka bir 
kadınJa münasebette bulunduğunu söy
lemiş, onun için ayrılmak istemişti. Bu
nun üzerine mahkeme bunların birbi
rinden ayrılmasına karar vermiş, fakat 
bundan sonra kadının tekrar boşandı
ğı Vilmer ile birlikte yaşadığı sabit ol-

Kadın bunu itiraf etmektedir. Karı 
kocanın böyle birbirlerine hiyanet ettik
leri .sıralarda Vilmer malOm olan soy
gunculuğa cilret etmiş ve geçen sene 
Martında rnahkfun olmuştur. Mahkeme 
şimdi kadını bu kocadan kat'1 olarak 
ayırmaktadır. Vilmerin karısı Aşıkına 
varacaktır. 

Fransada cTusen - Evliyalar yortu
ru> nda mezarlıklara gitmek ö1üleri zi
yaret etmek Adettir. Senenin bugünün
ae bütün mezarlıklar hıncahınç dolar, 
mezarlar çiçeklerle silslenir. Tabii, meç
hul askerin mezarı da ziyaret edilir. 
Hükümet tarafından da merasim yapı
lır. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Meçhul askerin mezarı üzerinde ilk 

merasim 1919 da, Meç'te yapıldı. Mera
sime general Modhuy riya.set ediyordu. 

General, mezarın başında nutkunu 
itat etmezden evvel hazır bulunan alay 
borazanına hitaben şu ~özleri söylemiş
ti: 

- Borazan! Hazır mısın?. 

- Hazırım, generalim!.. 
- Şu halde sözü ~na bırakıyorum. 

1870 ve 1918 muharebelerinde ölen a.s
lı:er]er bu mezarda yatıyorlar. Onlara 
sesimizi ancak sen i.şittirebilirsin .. 
Benden ziyade seni tanırlar. Borazan ... 
Uyandır onları.. . Hazır olduğumuzu 
söyle. Çal ckalk> borusunu!. .. 

Borazan ckalk> borusunu çalar .. Ge
neral hitabesine devam eder: 

- Arkadaşlar, Fransanın sesini işit
tiniz değil mi? ... Hep hazırsınız .. Emir 
bek1iyorsunuz . Borazan chazırob çalı-
nız ... 

Borazan chazırol> çalar .. 
- Şimdi. arkadaslar . .. cSancak başı

na> çalacak .. Sancak başına mı? ... Siz, 
hepiniz onun muhafazası için öldünü1_ 
Şimdi bizim sancağımız sizsiniz ... 

Borazan •sancak başına!> yı çalar. 
- Şi_zp iş: ttirecek bir boru sadası da

ha var. öJ.,,.,zdE>n evvel son olarak işit
tiğin iz ho"u c;esi: Boraz.an «hücum ... > 
bonısu ca1ınız .. 

Borazan hücum borusu çalar. 
- Simdi arkadaşlar. .. Rahatça uyu

yunuz. Biz buradayız. Vaktiyle sizin için 
ağ1amıştık. Çünkü mağlup olmuştunuz. 
Bugün is" l'alibiz .. Bunu size haber ver
meğe V"ldik.. Müsterih o]unuz, vatan 
kurtulmuştur. Borazan... cyat! . .. > bo
rusu çnl! ..• 

General kılıncını kaldırarak selrım 
,,.aziyeti alır, borazan, ölüleri yatmıya 
davet eden cyah boru unu çalar. 

ca ı n ut ktetek eyler 

E.as No: Yeri 

278 

313 

96 
105 
180 
250 

295 
296 

299 

300 

301 

302 

310 

PEŞiN 

Karııyaka Donanmacı M. E.ki Çakır oğlu yeni 
Dilaver sokak. 
Ada 93, panel 5. c408 M. 2> 

Jlcinci Süleymaniye M. KurtulU§ sokak. 
Ada 15 1, parael 9. c66 M. 2> 
D. 16 Gündoğdu Vasıf Çınar Bulvannda 
Ada 11 72, parsel 24. c5 l 4,50 M 2> 

T AKSIT VE PAZARLIK 
Güzelyalı Urla caddesi. c484 M 2> 
Karııyaka Turan Menemen caddesi. 
Mesudiye mahaUesi 2 ci Kordon 
Güzelyalı Şaban zade sokak. 
Ada 868, parsel 6, c 144 M 2> 
Tepecik Lale sokak 
Mersinli Yunus efendi sokak. 
c172,36 M 2> 

cMecidiye Fatih mahallesi Ziver ağa s. 
Ada 531, parsel 16, c 76 M 2> 
Ali Reis mahalle"'i. Kireçlikaya 9 7 7 ci s. 
Ada 1553, parsel 20 c81 ,50 M 2• 
Ali Rei!I mahallesi. Kireçlikaya 977 ci s. 
Ada 1553, parsel 21 c8 l ,50 M 2• 
Ali Reis mahallesi Kireçlikaya 9 7 7 ci a. 
Ada 1553, parsel 22 c78 M 2> 
Ahmet ağa mahallesi Başdurak caddesi Gön h anı 
çıkmazında c278 M 2> 
Ada 18 7 parsel 35 

No: ıu 

Eski yeni taj 

61 69 

7 

965 1123 
63 94 

368 118/2-172/ 1 
21 15 15 

8/10 
2-2 / 1 

24 22 

12 26 

14 28 

.16 30 

12 130 

Nevi kıymeti 

Ev. 2500. -

Ev. 300. -

Arsa. 5 150. -

Ev. 5000. -
Ev. 2000. -
Ev. 3200. -
Ev. 1200. -

Ev. 1200. -
Ev ve 

dükkan 1000. -
Ev. 900. -

Ev. 500. -

Ev. 500. -

Ev. 500. -

Mağaza 

ve depo 5 000. -

Depozitosu 
T. L. 

500. -

60.-

1030. -

1000. -
400. -
640. -
240. -

240. -

200. -
180. -

100. -

100. -

100. -

1000. -

1 - Almağa istekli olanlar yüzde 7,5 
pey akçası veya milli bir banka mek
tubu vermeleri mecburidir. 

2 - lhale 21-11-939 salı günü saat 
15 te .seferihisar adJiye dairesi önünde 
yapılacaktır. Mezkiir günde sürülen son 
pey işbu gayri menkullere takdir edilen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdir
de satış on beş gün sonraya ta]ik edile
rek ikinci artırma 6-12-939 çarşamba 
günü yine saat on beşte aynı yerde ya
pılacaktır. 

3 - Daha ziyade tafsilat almak i.sti
yenler seferihisar sulh hakimliğinde 
açık artırma şartnamesini görebilir1er. 

4 - Bu gayri menkuller üzerinde ir
tifak, rehin ve saire gibi ilgisi bulundu
ğunu iddia edenler yirmi gUn içinde ev
rakı mü.sbiteleri ile birlikte seferihisar 
sulh hakimliğine müracaatla haklarını 
tesbit etti rmeleri lazımdır. Aksi takdir
de tapu siciJinde kayıtlı bulunmıyan hu
susatın nazarı itibara alınmıyacağı ilan 
o]unur. 4196 (2293) 

8ia:s;Qt#~ı9 

BRONZ 

IZMIR BELEDtYESlNDEN: 
1 - Karataş üstünde Türk Bahçesine 

açıkta akan 346, 347, 349 sayılı sokak U
ğımlarının 337 sayılı sokağa kadar 447 
metre boyda kanalizasyon yaptırılması 
fen işleri müdilrlüğündek1 keşif ve şart
namesi veçhile kapalı zarflı eksütmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli on ild 
bin yedi yi.iz elli bir lira on. kuru~ olup 
ihalesi 20-11-939 pazartesi günü saat 
17 dedir. 2490 sayılı kanunun tarifab 
dahilinde hazırlanmış teklif mektupları 
ihale günü azami saat 16 ya kadar encü· 
mende riyasete verilir. Muvakkat temi
natı 956 lira 33 kuruştur. 

2 - Yemiş çarşısı 856 sayılı sokakta 
belediyeye ait 14-1 numaralı dükktnm 
6-12-939 tarihinden itibaren bir sene 
müddetle kiraya verilmesi yazı işleri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
artırmaya konulmuştur. Muhammen be
deli 40 lira olup ihalesi 20-11-939 pazar• 
tesi günü saat 16 dadır. iştirak edecek
ler 3 liralık teminatı iş bankasına yatı
rarak makbuzile encilmene gelirler. 

3 - Mimar kemalettin caddesinde be
lediyeye ait 408,25 metre murabbaında
k i. 80 numaratajlı arsanın 31-12-939 ta
rihinden itibaren bir sene müddetle ki
raya verilmesi yazı işleri müdürlüğiln
deki şartnamesi veçhile açık artırmaya 
konulınuştur. Muhammen bedeli 220 li
ra olup ihalesi 20-11-939 pazartesi gliııü 
saat 16 dadır. Iştirak edecekler 16 lira 
50 kuruşluk teminatı iş bankasına ya
tırarak makbuzile encümene gelirler. 

4 - Halimağa çarşısında 863 sayılı 
sokakta be]ediyeye ait 20 numaralı dtik
kSnın 26-12-939 tarihinden itibaren bir 
sene müddetle kiraya verilmesi yazı iş
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
açık artırmaya konulmuştur. Muham
men bedeli 40 lira olup ihalesi 20-11-939 
pazartesi günü saat 16 dadır. iştirak ede
cekler 3 liralık teminatı iş bankasma 
yatırarak makbuzile encümene gelirler. 

5-10-15-19 

Cumhuriyet mahallesinde Kültür
park arkasında 1936 sayılı sokakta 75 
metre boyda granit paket taşlarile dö
şeme yapılması ve iki tarafına yeni kor
don çekilmesi Fen İşleri MüdürlüğUn
deki keşif ve şartnamesi veçhUe açık 
eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammeıı bedeli 2300 lira olup iha

lesi, 24/ Xl/ 939 cuma günü saat 16 da-
dır. İştirak edecekler 172 lira 50 kuru,.
luk teminatı İş Bankasına yatırarak 

makbuzile Encümene gelirler. 
10 15 19 23 4164 (2275) 

- Fen heyeti deposunda mevcut 
8000 adet boş çimento kağıt torbaları• 
nın satışı başkatiplikteki tartname~i veç• 
hile açık arttırmaya konulmuştur. Mu· 
hammen bedeli 200 lira olup ihalesi 
17/ 11 / 939 Cuma günü saat 16 dadır. 
iştirak edecekler f 5 liralık teminatı iı 

bankasına yatırarak makbu7ile encümene 
gelirler. 

2 - Hasta nakline mah!!US otomobil 
karuseri yaptmlması ba"katiplikteki şart• 
namesi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 960 lira olup 
ihale!Iİ 17 / 11 / 939 Cuma günü ıaat 

16 dadır. iştirak edecekler 72 liralık te
minatı iş bankasına yatnarak makbuzile 
encümene gelirler. 

29-3-8-12 3995 (2205) 

1 - 913 sayılı sokakta 41-47 numara
lı dükkanın yıktırılması alana ait olmak 
üzere enkazının satışı baş mühendislik
teki keşif ve şartnamesi veçhile açık ar
tırmaya konulmuştur. Muhammen bede
li 30 lira olup ihalesi 17-11-939 cuma gü
nü saat 16 dadır. iştirak edecekler 2 lira 
25 kuruşluk teminatı iş bankasına yatı
rarak makbuzile encümene gelirler. 

2 - 61 inci adanın 366 metre murab
baındaki 33 ~yılı arsasının satışı yazı 
işlerindeki şartnamesi veçhile açık artır
maya konulmuştur. Muhammen bedeli 
1464 lira olup ihalesi 17-11-939 cuma gü
nü saat 16 dadır. Iştirak edecekler 110 
liralık teminatı iş banka.c;ına yatırarak 
makbuzile encümene gelirler. 

3-8-11-16 (2240) 

1367 sayılı sokakta 34 üncü adanın 
250 metre murabbaındaki 61 sayılı ar
sanın satışı yazı işleri müdürlüğilndeld 
şartnamesi veçhile açık artırmaya ko
nulmuştur. 

Muhammen bedeli 1750 lira olup iha
lesi 27-XI.939 pazartesi günü saat 16-
dadır. iştirak edecekler 131 lira 25 ku
ruşluk teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuziyle encümene gelirler. 

11-16-21-26 4180 (2278) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ BJR PAMUK PRESE.ta!· 
: SA'J'J.LJK'J'IR i 
~ : 

Pamuk ve yağda kullanılmağa fev-j 
kalade elverişli iki metre boyunda: 
30 santimetre kutrunda bakır p~ 5 
tonlu 4 kolonalı bir adet pI'ese satı- İ 
lıktır.. : 
MÜRACAAT : Girit hanında 6/8: 
numaralı tornacı İbrahim Zorlular .. i • (2276) : 

• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SAL1HL1 1CRA MEMURLUôUN

DAN: 
Borçlu: Salih1i maliye varidat me

murlarından hilmi tarafına. 
Salihlide tüccar ali şahine 1335 dos

ya He 10 ve maliye varidat memurların
dan must.afa akyola 1510 sayılı dosya 
ile 1550 kuruş borcunuzdan dolayı icra 
takibi yapılmış ve namınıza gönderilen 
ödeme emirleri mahalli ikametiniz meç
hul kaldığından bahisle inde e<lildiğin
den ödeme emirlerinin ilanen tebliğine 
karar verilmiştir. Ilandan 10 gün içinde 
borca bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz 
aksi halde borcu kabul etmiş sayılaca-
ğınız tebliğ olunur. 4193 (2290) 



-= il 

Turgutlu Belediye riyasetinde: 
1 - Turgutlu şehrinin elektrik. santTal binası ile iki adet muhavvile 

merkezi binası inşaatı (22360) lira (80) kuruı keşfi üzerinden kapalı 
zarf ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Turgutlu belediye binast dahilinde müteşekkil bele
diye encümeninde 22. 11. 939 tarihine rastlıyan çarşnmba günü saat 
( 15) de yapılacaktır. 

3 - Bu i e ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename sureti 
C - Bayındırlık işleri genel ~tnamesi 
D - Nafıa vekaleti yapı işleri umumi fenni şartnamesi 
E - Fenni §8.rtname 
F - Keşifname 
G - Fiat silsilesi 
H-Projeler 
Bu evrak 112 kuruş mukabilinde Turgutlu ve Manisa belediyelerin-

den tedarik edilebilir. 
4 - Bu işe ait muvakkat teminat 1678 liradan il>Arettir. . 
5 - isteklilerin 939 senesine ait ticaret odası vesikası ile temınat 

mektubunu ve bu işi yapabileceğine dair Manisa vilayetinden alacağı 
vesikayı ve istekli mühendis veya mimar olmadığı takdirde mühendis 
veya mimann meauliyete iştiraki §8Ttile işi yapacağına dair olan noter 
senedini dış zarfa koymaları lazımdır. . . 

6 - isteklilerin bu yoldaki teklif mektuplarını 22. 11 . 939 tarıhıne 
raıtlıyan çarpmba günü saat 14 de kadar Turgutlu belediye reisliği1:1e 
makbuz mukabilinde vermeleri veyahut bu saate kadar varacak şekıl
de poeta ile göndermeleri lazımdır. Postada vaki teahhür kabul edil-
mez. 

4086 (2260) 8, 11, 14, 17 

Burnava Ziraat Mektebi müdürlü
ğünden: 

Cinıi Metre 
400 

Muhammen bedeli 
Beher metresi 

Lira Ku. 
2 50 

İğreti · 
Teminatı 

Lira Ku. 
75 00 5 santim kutrunda 

galvanezli su borusu 
Bornova Ziraat mektebi meyve bahçeleri için mübayea olunacak yuJ 

karıda cinıi yazılı su borusu 1 1I11 / 939 tarihinden itibaren 1 S gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmu§tur. Eksiltme 27 / 11 / 939 tarihin
de pazartesi günü saat 15 de Ziraat mektebinde mütc~ekkil satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin eğreti teminatını İzmir mektepler muhnsebeciliğine ver
meleri ve makbuzunu komisyona getirmeleri. 

Bu işe ait şartnameyi görmek istiyenlerin her gün mektep müdürlü-
ğüne müracaatlan ilan olunur. 11 15 19 25 4167 (2282) 

iki muhasebeci alınacaktır: . 
lzmir incir ve üzüm Tarım sa-
tış kooperatifleri birlığınden: 
1 - Kooperatiflerimizde çalışmak üzere iki muhasebeci bilimti

han alınacaktır. 
2 - Şeraiti rnatlubeyi haiz ~lanlara iktidar derecelerine göre 60 

ila 80 lira aylık ücret tediye edilecektir. 
3 - Taliplerin ticari müesseselerde asgari iki sene çalışmış olma

ları şarttır .. Ticaret Mektebi mezunları tercih edilir. 

4 - Taliplerin şahadetname ve rcferanslarile birlikte 18/ 1 1 / 
939 Cumartesi gününe kadar Atatürk caddesinde İş hanında Birlik 
Muhasebe Direktörlüğüne müracaatları. 12 13 (2287) 

D. D. Y alları 8 ci işletme 
dürlüğünden: 

•• mu-

idaremize ait Bayındır istasyon büfesi 2490 sayılı kanun hükümleri 
dahilinde açık artırma usulile üç sene müddetle kiraya verilecektir. 
ihalesi 27/11 /939 pazartesi günü saat 15 de Alsancakta İşletme bina
sında komisyonumuzca yapılacaktır. 

Oç senelik muhammen kirası (300) lira olup M. teminatı (22,5) 
liradır. isteklilerin muayyen vakitte komisy~ma gelmeleri lazımdır. 
Şartnamesi 1ıletme kaleminde ve Bayındır istasyonunda görülebilir. 

11 16 19 22 4169 (2283) 
- 16/ 10/939 tarihinde Ankara. lstanbul ve lzmirde yapılan İmtihanlar ne· 

tk.eainde tam numaranın 2/3 nispetinde not alanların isimleri yukarıda yazılı 
yerlerde ista.;ron ilan mahallerine asılmıştır. . 

Bunlar arasında münhal nispetinde ikinci bir şifııhi tefrik imtihanı yapılmak 
üzere 20/ ı 1/939 tarihinde saat 1 O da Ankarada zat işleri müdürlüğüne. Izmir. 

ve Sirkeci iııletme müdürlültlerine müracaat etmeleri ilan olunur. 
16, 17, 4197 (2289) 

lstan~ul Belediyesindeıı: 
Taksim bahçesinde yapılmış olan büyük gazinonun kalorifer tesisatına ait 

inıaatın ikmali için yaptınlacak iıler kapalı zarf eksiltmesine konulmuıtur. Mu

hammen bedeli 42269 lira 34 kuruıtur. Ve ilk teminatı 3170 lira 21 kuruştur. 
Kqif evrakı 21 1 kuruş mukabilinde fen işleri müdürlüğünden almır. ihale , 
.30/ 11 /939 Perşembe günü aat 15 de lıtanbul Belediye daimi encümeninde 

yapılacaktır. Taliplerin ihaleden 8 gün evvel fen i~leri müdürlüğüne miiracaatla . 

alacakları fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 
2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı :r.arflarını ihale günü saat , 

14 de kadar daimi encümene vermeleri 15, 20. 24, 29 4 l 94 (2291) 

T1RE ASLtYE HUKUK MARKE- ~.,.aı ______ I! 
MEStNDEN: 

Esas 53, karar 232 
Tirenin bahariye mahallesinden su 

deposu altında hüseyin karısı emine 
evinde ziba kök su tarafından kocası 
Tirenin paşa mahalle.sinde şimdi dere 
mahallesinde oturmakta iken ikametga-

Kiralık 
KültUrpark civarında Vasıfçınar 

bulvarında bir binanın zemin katı 
ucuz olarak kiralıktır. üç oda ve 
bütün konforu havidir. Müracaat 

hını terk ederek yeri bilinmiyen giritli l-4 
salih aleyhine tire asliye hukuk mah- illmıımm••••••••• .. 
kemesine ikame ettiği ihtar davasmın 

telefon. 2599 

yapılan duru ması sonunda: 
Tarafların tirenin paşa mahallesinde sine tevfikan mUddeiaJeyh birliğe dö-

64 sayılı hanede halen kan koca olup nüp evliliğin tahmil ettiği kocalık vazi
davacı birliğe ait vazifelerini mı ettiği felcrini ifa etmesi hususunun ihtarına 
halde kocnnın evlenmenin kendisine ve rnasarıf ı muhakeme olan 1720 ku
tahmil ettiği kocalık vazifelerini ifa et- nısun da müddei aleyhten tahsiline 
nıernel: maksadile birliği terkedip sene- müddeiye verilme.o...lne kabtli temyiz ol
lerden beri birliğe dönmediği ve bu ter- mak üzere 7 hazlrnn 1939 tarihinde da
ktn üç a} dan çok fazla müddettir de- vacının vicahında ve müddei aleyhin 
vanı ettiği davayı mUeyyet şehadet ve gıyabında olmak Uzere verilen karar 
nUfus cevabı ile sabit olmuş ve mahke- tebliğat makamına kaim olmak üzere 

-· 
SPERCO VAPUR W.F.HenryVanderzee 

ACEHrASl Ve prekisı 
• ---··!:r --

ADR1ATİKA SOSYETA ANONİMA ~~~~~ ~O~~NF.S INC. 
Df NA VİGAZYONE EXPORTER vapuru 10 son teşrinde 

DİANA vapuru 10 ikinci teşrin 1939 bekleniyor .. 
tarihinde beklenmekte olup Brindizi, E]{CIIESTER vapuru 11 Son teşrin
Venedik ve Triycstc limanlarına hareket de bekleniyor. 
edecektir. EXl\ılNISTER vapuru Son teşrin 
GAI.İLEA vapuru 16/11/939 tarihin- ikinci nısfında bekleniyor. 

de doğru Triyesteyc hareket edecektir. D. T. R. T. BUDAPEST 
ASSİRiA vapınu 16/11/939 tarihinde TUNA LİMANLARI İÇiN 

gelerek Sclanik Kös\ence, Varna ve DUNA motörü 18 Sonteşrine doğru 
Burgaza hareket edecektir. bekleniyor. . 
ECİTI'O vapuru 17/11/939 da saat 8 KASSA: motörü Ilkkfuıun başlangıcın

de gelerek ayni gün saat 17 de Pire, da 1?cklenıyor.: ... 
Bindizi Ven edik ve Triyesteye hareket TISZA motoru İlkk1nun başlangıcın-
cd kt" da bekleniyor. 

ece. ır. SERVİCE l\1AR1TİME BOUMAİN 
QUIRİ •ALE vnpuru 18 - 19 tarihle- L B U c A R E s T 

rinde .beklenmekte olup doğn_ı Vencdik KÖSTENCE. GALAS VE TUNA 

SAHii'~! 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt~humi bay ömer 

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

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
uansörü ve husuai lokantası vardır. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere ili-.eten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 
bay ömer Lütfü Bengihıün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı iıticannda 
bulunan otellerde bulu,urlar. 

y 

ve Trıyesleye hareket. cdecektır. LİMANLARI İÇİN 
NOT - Bütün bu vapurlar Triyestc PJ~LE vapuru 18 Son teşrine doğru aı aııo•ı ı s™a1'9JJ (h cz:zvzzn 

veya Ccnovada Şimali ve cenubt Ame- bekleniyor. 
rika limnnlannn hareket eden İtalia SOCİETE COl\lMERCİALE BULGARE 
Anonim seyrisefain şirketinin \·e Afrika DE NAVİGATİON A VAPEUB 
ve Hindistruıa hareket eden LLOYD V A R N A 
TRİYESTİNO anonim scyrisefain şir-, HAİFA - iS~ENDERİYE VE PORT 
keti vapurlarına tesadüf ederler. SAfT iÇIN 

Nl!.'ERLANDAiSE ROYALE • .. • •Vapuru 15/20 son teşrin ara-
KUMPANYASI sıncla bekleniyor. 

. . Vapurların isim ve tarilıltri hakkmda 
BERENİCE vapuru 11/11/939 tarıhın- hiç bir taahhüt aluunu. 

de Anvers, Rotterdam ve . Amsterdam Vapurlann hareket tarihleriyle DH'· 

liınnnlarınn hareket edecektir. 1 lardaki d ~lkllklerd acenta m• 
ORİON 1vnpuru 25/11/ 939 'tarihinde un.. e en 

Anvcrs, Rotterdam ve Amsterdam li- sulıl et kabul etrr~ 
mnnlarınn hareket edecektir. Daha faila tafsillt lçln ATA'İ'tJRK 

SVENSKA ORIE~"T LİNİEN cadtWi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
AASNE ·-vapuru 15/11/ 939 tarihinde Zee ve Şsı. Vapur acentalıA:ma mflnıea.. 

beklenmekte olup Goteborg, Copenhag, •t ectilmesl rica olunur. 
ve Helsingfors limanları için yük alarak TELEFON: lff1/1911 
hareket edecektir. · 

Turgutlu Belediye riyasetin-
den: 
1 - Turgutlu şehrinin elektrik tesisatı ve yedek motör ve dinamo 

grubunun (santral binası ile iki adet muhavvile merkezi binası hariç 
olmak üzere) 134923 lira 40 lr.uruıluk k§fi üzerinden 8. 1 1. 939 tari
hinden itibaren 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmu§tur. 

2 - Eksiltme Turgutlu belediye binası dahilinde müteşekkil bele
diye daimi encümeninde 22. 1 2. 939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
15 de yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evraklar: 
A - Eksiltme prtnamcsi 
B - Mukavelename aurcti 
C - Bayındırlık itleri genel §&ftnamesi 
D - Nafıa vekaleti yapı itleri umumi fenni prtnameai 
E - Huıuıi fllrtnaDlC 

SERVİCE MARİTİME ROUMAİN UMDAL F - Fenni prtname 
ARDEAl.. vapuru 27/ 11/ 939 tarihin- --~- G _ Kcşifname 

de beklenmekte olup Malta, Cenova ve UMUI\11 DENİZ ACENTALIOI Lm. H _ Projeler 
Marsilya limanlarına hareket edecektir. llEJJ.EN1C. ı .. ~ Lm. T tJ M beled. · 

----- LAnr,.., Bu evrak 675 kuru§ mukabilinde urgu u, anisa iye reıı-
N O T : ANGHYRA vapuru ikinci teşrin ipti- liklerinden tedarik edilebilir. 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve dasında beklenilmekte olup Anversa ve 4 _ Bu İfC ait muvakkat teminat miktarı 7997 liradır. 

hareket tarihlerinin kat'i olmadığını ve Rotterdam için yük alacaktır. 5 - lste,_lı"lerin 939 senesine ait ticaret odası vesikası ile teminat 
bunların hiç bir ihbara lUzum olmaksı- ZETSKA PLOVJDBA A. D. KOTOB ~ 
un değişebilir olduğunu ve bu husustan LOVCEN vapuru 12 ikinci teşrinde mektubunu ve bu ip yapabileceğine dair Manisa vilayetinden alacağı 
dolnyı acenteye bir mesuliyet terettüp limanımıza gelerek ayni gUn Köstence vesikayı ve istekli yükıck elektrik mühendisi olmadığı takdirde yük
etnıiyeceğini muhterem yükleyicilerin ve Varna için yolcu , .e yük alacaktır. sek elektrik mühendisinin mcsuliyete iştiraki şartile işi yapacağına da-
kay:ıt ve işaret etmeleri rica olunur. WVCEN vapuru 19 ikinci teşrinde ir olan noter senedini dı§ zarfa koymaları lazımdır. 

Daha fazla tafsilat için Cüırihuriyet limanımıza gelerek 20 ikinci teşrin saat 6 - isteklilerin teklif mektuplarını 22. 12. 939 tarihine rastlıyan 
caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 12 de Pire - Arnavutluk limanları - Ko- l kb 
:?centesinc müracaat edilmesi.. tor . Dubrovnik _ Split _ Triyeste ve cuma günü saat 14 de kadar Turgutlu belediye reis iğine ma • uz mu· 

TELEFON : 2004 _ 2005 Şuşak için hareket edecektir .. Yolcu ve kabilinde vermeleri veyahut ayni gün ve ayni saate kadar varacak şe-
yük kabul edecektir. kilde posta ile göndermeleri lazımdır. Postada vaki teahhür kabul 

.. --•• -.-•• -.-•• -•• -.-•• -.-•• -.-.. -.-•• -•• -.-•• -.-.. -.-•• -.-•• -•• -.-.. - JADRANSKA PLOVİDBA D. D. edilmez. 

EDNt
SUSAK Tİ 7, 10, 14. 16, 19, 22, 25, 28, 1, 3, 6, 9 4084 (2253) OLİVİER VE 

Şr/REKASI L'l'D. PREDS K KOPAJ C vapuru :••----IC*Ez.:az.:a~ı----------------·· ikinci teşrin iptidasında bcklenil- • 

VAJPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

ıLondra ve Liverpol hatları için 
p\yasruıın ihtiyacına göre vapurla
ı ın11z sefer yapacaklardır. 

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

Messageries Marltiınes 

mekte olup Yugoslavya limanları ve Trl
yeste için yilk alacaktır. 

GOULANDRJS BROTHERS LTD. 
P.tru: 

•NEA HELLAS11 
Lüks transatlantik vapuru ile P1re 

Nevyork hattı ... 
Pire - Nc\')'ork seyahat müddeti U gün 

Pireden hareket tarihi 
18-11-193~ 

Gerek \'apurlnnn muvasallt tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak-

KUMPANl' ASI kında acenta bir teahhUt altına giremez. 
THEOPHİLE GA UTİER vapuru Daha fa?. la tafsilat almak için Birlncl 
Her fürlü izahat \'e m:ılUmat için Bi- Kordonda 152 numarada aUMDAL• 

rinci KorC::onda 156 numarada LA U- umum! deniz Aet"ntalığı Ltd. mUracut 
RENT REBOUL \'e ŞEitİKi \'apur nccn· edilmesi rica olunur. 
tasına müracnat edilmesi rica olunur. Telefon : 4072 MüdUrlyet 

TELEFON : 2 3 7 5 Telefon : 3111 Acenta 

Türkiye iş Bankasından: 
ölü Kesreli Ali Rizanın tahtı tasarrufunda iken icraen bankamıza intikal 

eden ve halen batnpu bankamızın mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan bJ 
mirin Karacadağ mevk.iinde Çapar Gölü nam mahalde kain tapu kaydına göre 

altı yüz dönüm karıılığı elli beş hektar vebin dört yüz metre murabbaı mesa· 
hasında tarla ve göl yatağı müzayede ile !latılığa çıkarılmıştır. 

Arttırma muamelcei 2 O T qriniaani 19 39 tarihine raıthyan Pazarteai gün il 
aaat 15 te bankamızın lzınirdc Birincikordondaki binasında ve ıube miidiirlü
ğündc olbnptaki müzayede şartname!linde yazılı esaslar dairesinde yapılacak 
ve en çok arttırana ihale edilecektir. 

Müzavcdeye girmek isti.renlerin arttıracakları bedelin yüzdeonu nisbetinde 
teminat a\çaaı yabrmaları lazımdır. 
Gayri menkulün evsafı ve müzayede ve aabJ §artları hakkında malUmat almak 
istiycnlerin her gün bankamıza müracaatlan ve arttırmaya girmek istiyenlerin 
yukarıda gösterilen gün ve saatte bankaya gelmeleri lüzumu ilan olunur. 

24. 27. 28, 29, 3.f, 5 7. 12, 15, 16, 18, 20 3919 (2181) 

. Pazarlık suretiyle ihale ilanı 
Muğla Nafıa müdürlüğünden: 

1 - Pazarlığa konulan iş : Muğla hükümet konağı inşasına talip 
çıkmadığından yeniden pazarlığa çıkarılmıştır. 

2 - Bu inpatın ke§if bedeli 64872 lira 49 kuru~tur. 
3-Bu İnşaahn 14872 lira 49 kuruşu 939 senesinde ve 50000 lirası 

da 940 senesinde tesviye edilecektir. 
4 - Bu in§aata ait evrak şunlardır: 
A-Proje 
B - Keıif cetveli 
C - Kapalı zarf uaulile eksiltme §Brtnamesi 
O - Bayındırlık i§leri genel ıartnamcsi 
E - Yapı işleri umumi fenni şartnamesi 
F - Hususi şartname 
G - Fenni prtname 
R - istekliler bu işe ait evrakı 324 kurut bedel mukabilinde Muğla 

Nafıa müdürlüğünden alabilirler. 
5 - Pazarlık 30/teşrini sani/939 perşembe günü saat 15 de Muğ

la Nafıa müdürlüğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacak
tır. 

6 - Muvakkat teminat 4493 lira 63 kuruştur. 
7 - isteklilerin pazarlığa girebilmeleri için bu seneye ait ticaret 

odası vesikasile pazarlık gününden en az sekiz güıı evvel resmen 
Muğla vilayetine müracaatla alacakları ehliyet vesikasını ibraz etme
leri lazımdır. Akıi takdirde pazarlığa iştirak edemezler. 

BiOGENiNE 
BiOGENİNE : Terkibinde bulunan demir, ki· 
nin, arsenik gibi mukavviyat ile kola, koka, 
Kinkina gibi müştehi hülasalarm gayet itina· 
h bir surette birleştirilmesinden husule ge· 
len bir müstahzardır-. 
BiOGE i:NE : Gıdası knn olan sivri ineklerin iğneleriyle kanımıza a la· 
dıklan sıtma parazitlerini öldiiriir .. Sıtma parazitleri, kanunızda lıesap kai
delerinin haricinde kalan büyük , .e şayanı hayret bir derecede çoğalırlar. Bu 
korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı ym·nrlacıklan 
mahv ve harap olur ve Sıtma meydana gelir .. 
JİOGENTh'E : Kanı temizleyip çoğaltır .. Kırmızı kürreciklcri artbrır .. Adale 
ve sinirleri kuvvetlendirir .. İştihayı açar.. Dermansızlığı giderir. Sıtma pa
razitlerini öldürmek suretiyle şifa temin eden ve sıtmadan koruyan yüksek 
tesirli bir ilfiçtır. TıW lnrak bel gevşekliği ve ademi iktidardn büyük faide
ler temin eder .. 
Sıhhat VclWlctinin . smi mü andesini hfıi%dir .. HER ECZANEDE bulunur:,:. .. ___ ............ -...... ___ .... . 

Memur aranıyor 
Takas Lim;ted şirketi İzmir 

şubesinden : 
Takas Limited Şirketi İzmir Şubesi için imtihanla ve barem ka

nununa göre 60 iJa l 00 lira maaşla bir memur alınacaktır. 1 mtihana 
girebilmek için Türk olmak, Askerliğini ve laakal orta tahsilini bitir
miş olmak şarttır. İmtihan mevzuunu hesap ve muhasebe meseleleri 
teşkil edecektir. 

imtihan 17/ 11 / 939 Cuma günü saat 10 da yapılacaktır. Taliple
rin mezkur tarih ve saatte bir kıta fotoğraf ve tercümeihal varaka
larile birlikte Emlak Banka..,ının üstündeki Şubemiz bürosuna mü
racaatları. 12 15 4178 (2284) 

~ 
ve Eytam Bankası 1 Emlak 

MERKEZi: ANKARA 
ŞUBELERİ: İstanbul, İzmir.-. 

Ajanla:ı ı: Bursa, lzmit, Adana, 
Eskişheir, Zonguldak 

Y aptlacak ve Y•pmrul başlan.nuş meSkeoJer için ntandaşlara mümkün 
olan kolayldda yardım eder .. 

Mevcut gayri menkuller karşılığında 

ikrazat yapar 

Faiz senede % 8 i tur .. 

Aynca komisyon almaz.. 

Ekspertiz Ucreü (1.000) liraya kadar-.. 

istekler için 1, razlası için 2 lira ve muamele intaç edildiği takdirde bir 
liradan aşağı olmamak üzere aynca lira başına on paradır .. 
Gayri menkul ipoteği ve esham ve iahvilat rehni karşılığında 
nnınmeleJeri yapar .. 

Vadeli ve vadesiz mc\ duat alır ... 



Heyet reisi olan Maliye nazırı, müzakerelerin samimi bir hava içinde 
geçtiğini ve ültimatoma benzer bir taleple karşılanmadığını söyledi 

Her kötü ihtimale karşı lngiliz ticaret filosu kirda 
F enlandiya hazırlıklarını bir an 

evvel ikmale çalışmaktadır 
BrUksel, 15 (Ö.R) - Belga ajansının 

Berlinden istihbarına göre Alman mah
filleri Rus - Fin müzakerelerinin inkita
ının ehemmiyetini daha küçük göster
me çalışıyor ve yeniden başlıyacağını 
kaydediyorlar. İki tarafın vaziyetlerini 
n~uhafaza edecekleri, fakat Rusyanın 
şimdilik Finlandiyaya karsı askeri ted
birlerden sakınacağı tahmin edilmekte
dir. 

Ha .. ·as ajansının istihbaratına nazaran 
Sovyet Rusya - Finlandiyaya karşı şid
detli bir tedbir almıyacaktır. Sovyetler 
Finlandiyada umumi seferberllğin de
vamından doğacak ekonomik güçlükle
rin bu hükümeti daha uysal davranma
ga sevketmesini bekliyorlar. 

Faris, 15 (Ö.R) - Finlandiya - Sov
)'et hadiseleri hakkında Helsinkidcn 
Höyter ajansına bildiriliyor : Sovyet tay
yarelerinin Finlandiya razisi üzerinde 
uçtuğu ve birisinin düşürüldüğü esac;
sızdır. Bazı Sovyet tayyarelerinin çok 
~ üksckten Finlandiyanın .şark sahilleri 
lizerinde uçtuğu haberi de resmen tcey
~ üt etmemiştir. 

Finlandiya delegasyonu bu sabah 8.45 
le Moskovadan Helsinkiye gelmiştir. 
Maliye nazırı Taner müzakerelerin sa
mimi bir hava içinde cereyan ettiğini, 
iiltimntom mahiyetinde hiç bir Sovyet 
tnlebinin dermeyan edilmediğini ve mü-
1.akerelerin tamamen kesilmicı olmadığı
nı söylemiştir. 

Paris, 15 (Ö.R) - Moskovadan Hel
.sinkiye dönen Fin delegeleri saat 10.30 
ela reisicümhur tarafından kabul edil
mişlerdir. Başvekil ve hariciye nnzırı 
mülakatla hanr bulurunuş1ardır. 

Rııs askerleri 
Hcl:;inki, 15 (A.A) - Milli müdafaa rahhnslarının avdeti halkın maneviyatı 

için çıkarılan elli milyon marklık istik- üzerinde müessir olmnmı!?tır. Halk sü-
raz tahvilleri tayin edilen müddetten kunet ve emniyetle neticeyi beklemek
çok evvel satılmıştır. Milli müdafaa için tedir. Hükümet merkezinden tahliye 
satılan tahvillerin ve toplanan ianenin edilen bir çok kimseler avdet etmekte 
şimdiye kadar yüz milyon Finlandiya iseler de hilkümet makamları bunları 
markına baliğ olduğu zannedilmektedir. geldikleri yerlere dönmeğe davet eyle
Bazı şayiaların hilafına olarak Fin mu- mektedir. 

Hollanda ned n or yo? 
Endişelerin sebebi huduttaki tah

şida t ve azi faaliyetidi 
Amstcrdam, 15 (A.A) - Kraliçe Vil

hclminc dün Norveç ve Romanya sefir
lcrini kabul etın)ştir. 

Amsterdam, 15 (A.A) - Bazı Hollan
da gazeteleri hükümctin aldığı askeri 
tedbirlerle memleketin her tarafında 

korku uyandınnış olmakla itham eyle
mektedir. Halbuki daha evvel halk bii
yük bir sükimet içinde yaşamakta idi.. 
Ecnebi müşahitlere göre Hollanda hükü
ınetini endişeye se\1keden wbepJer şun
lardır : 

1 - Hollaııcfa hududunda Alman lo
Uılarının hareketi, 

2 - Nazi partMnin biiyük bir faali
yet göstermesi .. 

Diplomatik mahfıllerde söylendiğine 
gôre Hollanda hududu civarında bulu
nan Alınan kıtalnrı Hollanda için daimi 
bir tehlike teşkil etmektedir. Fakat Hol
landa Nazi partisi ciddi bir tehlike ad
dcdilı"'1emektedir. Hinihacette kolayca 

bu partinin hakkından gelmek müm
kündür. Hudut civarındaki şehir ve ka
sabalardan gelen halk yerlerine dön
mektedir. 

İyi haber alan mahfillerde Amerika 
~efiriııin krnliçe Villıelmine tarafından 
kabulüne dair resmi malumat mevcut 
değildir. Faknt sefir Rtızveltin bir mesa
jını hamil olduğu için mezkur mahfil
lerde bu ziyarete biiyük bir ehemmiyet 
atfedilmektedir. Ayni mahfillerde Hol
fandaya bir tcca\ üz veya tazyik vuku-

Amerika devletleri 
mali koni:eransı 
Guatemala, 15 (A.A) - Amerika dev

letleri arasında ilk cel~esi perşembe gü
nü akdedilecek olan mali konferansın 
ekonomik miibadeleyi teshil maksadiyle 
bütün Amerika için bir merkez bankası 
tesisini tetkik edeceği haber verilmek
tedir. 

unda bu memleketin Amerika hükiime
tinin fili sempatisinden tamamiyle emin 
olabileceği söylenmekte ve Aınerıka se
firi tarafından yapılan ziyaretin vaziyet
teki gerginliğin izalesine yardım ettiği 
ilave edilmektedir. 

Londra, 15 (Ö.R} - Belçika mebusan 
reisi demiştir ki : Memleketimizin harp 
haricinde knlabileceğini hala ümit edi
yoruz. Bununla beraber ihtiyatlı dav
ranmak mecburiyeti bizim için her za
mandan ziyade mevcuttur. 

Almanla~ bir Norveç 
petrol gemisini 
batırdılar ••• 
Brüksel, 15 (Ö.R) - 11 bin tonluk bir 

Norveç petrol gemisi Alman tahte)bahir
lcri tarafındrın ihtarsız batırılmıştır. Tay
fadan 23 kişi kurtarılnuş ve bir bahkçı 
gemisi tarafından İngiltere sahiline çı
karılmıştır. Diğer 17 kişi aranmış ise de 

~ -----·--------~----~---~~--~---~-------------~-~ 

afile sisteminin faydası 
·~----~~~------~~~------------~~---

Himaye altındaki 3070 gemiden 
yalnız 7 tanesi kaybedilmiştif 

Batırılan gemilere mukabil müsadere 
edilen Alman gemile·ri çok fazladır 

Londra 15 (ö.R) - Geçen hafta zar
fında Ingiltere ticaret filosu, düşmanın 
verdirdiği zayiatı telafi ettikten başka 
mecmuu 45.000 ton tutan dokuz gemi 
kazanmJştır. 

Bu keyıfiyet mütemadi denizaltı ve 
ara sıra hava hücumlarına uğnyan filo 
için bir zafor addediliyor. 

Tonaj itibariyle bu artış kısmen ele 
geçen Alman gemilerinden hasıl olmuş
tur. Çünkil Ingiliz ganimet mahkemesi 
bu hafta Pomona ve Hannah Boge is
mindeki Alman gemirerinin Britanya 
hüki.imetinin meşru malı sayılmasına 
hüküm vermiştir. 

Kalan miktar yani inşa edilen ve ti
caret filosuna hariçten iltihak eden ge
milerle doldurulmuştur. 

a y 

Bu hal 1917 denizaltı harbmda veri
len muazzam zayiatla bir tezat teşkil et
mektedir. O zamanki zayiat bir daha 
tekerrür etmiyecektir. Çünkü hali hazır 
denizaltı harbının tesiri azaldığı gibi 
tezgahlarda tonajı muazzam miktarlara 
baliğ olan yeni gemiler inşa edilmekte
dir. 

Harpten evvelki yirmi sene zarfında 
Almanya dünyanın hayranlığını kaza
nan muazzam bir ticaret filosu inşa et
mişti. Şimdi ticaret donanmasının büyiik 
bir kısmı mahvolmu~, geri kalan kısmı 
da deniz ticareti ynpamıyacak bir hale 
gelmiştir. Müttefikler donanmaları, ga
nimet olarak tam on üç ticaret gemisi 
zaptetmişlerdir. Bunların ikisini Fran-

sızlar yakalamıştır. Diğer sekiz tanesi 
ele geçmemek için kendilerini batırmış· 
Jardır. Bitaraf limanlarına sığınmış olan 
Alınan ticaret gemilerinin şimdi mem
lekete dönmeğe uğraştıkları haber veri
liyor. Bu ele geçen gemilerin listesini 
uzatacaktır. Maamafih, bazılarının şi
mal yolu ile veya bitaraf sularından ka
çarak limanlarına yeti§meleri ihtimali 
vardır. Ticaret filosunu azaltan diğer 
bir amil de ecnebi limanlarına sığırunış 
olan gemilerin liman rüsurnatını tediye 
edecek paraları olmamasıdır. Bunun 
için bir takımları bamulelerinin bir kıs
mını satmak mecburiyetinde kalmışlar
dır. Bunlar da bitince gemiler ya teslim 
olacaklar, yahut kaçarken yakalanacak
lardır. 

e cevabı verdi 
~------~----------------------~------------~~----~~~~--~--~ 

Polon a ve Çekoslovakyadan vaz
geçmek Almanya için imkansızmış .. 
- BAŞT ARAFI 1 inci SAYFADA -
Brüksel 15 (Ö.R) - Alman cevabi 

notasının, Belçika ve Hollanda hüküm
darları tarafından yapılan sulh teşebbü
si.inün akameti mesuliyetini Ingiltere 
ve Fransa tarafından vc>rilen menfi ce
vaplara yükliyeceği ve mutedil bir li
sanla kaleme alınmıs olacağı tahmin 
ediliyor. 

Bu hususta gazetelerde b ir çok tefsir
ler yapılmaktadır. Umumi kanaate göre 
Almanya şimdi Belçika ve Hollandayı, 
vaziyetleri hakkında tatmin etmek ar
zusundadır. 

Belga ajansının Berlindcn istihbara
tına göre Alman gazeteleri Almanyanın 
Belçika ve Hollandaya taarruz niyetin
de olduğuna dair çıkarılan haberlerin 
lngiliz ve Fransızların bir tahrik pro
pngandası olduğunu iddin ediyorlar. 
Bununla bernbcr Berlindeki bitaraf 
mahfiller şu milşahedeye zaruret hisse
diyorlar ki salahiyelli Alman mahfil
leri bu manevrayı tekzip için zamanın
da hiç bir sey yapmamışlar, bilakis bir 
çok beyanatla vaziyetin mi.ibhemiyctini 
artırmışlardır. 

Garp cephesinde bir askeri hareketin 
pek yakında başlıyacağını aynı mü~a
hiUer kanidirler. Fnkat aynı mahfiller 
bu hareketin ihtiyatlı bir kadro harici
ne çıkmıyacağını tahmin ediyorlar. 

Londra, 15 (Ö.R) - Brüksclden bil
dirildiğine göre Alman cevabının kısa 
olacağı tahmin ediliyor. Almanya Polon
ya, Bohemya ve Moravyayı terketmeği 
ve Avusturyanın mukadderatını tayin 
için serbest bir plebisit yapılmasını hiç 

bir zaman Jr.,bul etmiyeceğini bildirecek receklerini bildirdiler. Bu cevap hala 
... e Lehistancfo yaptığı fedakarlıkları bu- beklenmektedir. Fakat mahiyeti ne olur
na sebep olarak gösterecektir. sa olsun, vaziyetin .şeklini değiştiremi-

Paris, 15 (Ö.R) - Saatler geçiyor ve yeccktir. .. 
sulh tavas:;utuna Almanyanın vereceği Londra, 15 (0.R) - Brükselden bil
cevabın metni hala malum bulunmıyor. dirildiğine göre hariciye nezaretinin bir 
Bu ccvnbın verilip verilmediği bile bi- mümessili Bel~jka ve Hollanda kral ve 
!inmemektedir. Bu teahhürde mutat hi- kraliçesinin sulh tavassutuna Almanya 
lMına bir şey vardır. Bir nota resmen tarafından verilecek cevabın iki üç gün
verilmezden evvel muhteviyatının gaze- den en·cl tebliğinin beklenmediğini bc
telerin haberdar edilmesi mutat değil- yan e, nişür. 
dir. Böyle olduğu ha!de bitaraf gazete- Londra 15 (A.A) - Evening Stan
ler, bilhassa Hollanda gazeteleri Alman dard gazetesi, de~okrasi kaz3!1ıyor baş
hükümeti tarafından verilecek cevabın lıklı basmakalesınde uzun hır makale 
tafsililtlı hillac;alarını neşretmişlerdir.. neşı:~diyor .. Bu başmakalede hülasaten 

Fransa ve İngiltere bu hülu~alardaki denı.lıyor kı: . . . . . 
ıddialara "On derece ihtiyatla mukabe- Nihayet Nazı zihruyetinın kalın zırhı
lede bulu~dukları halde Alman notası nı deldik. Büyük ~~mokra.s~:rin zaman 
h •1A d'l . t• B ·t d hil'n zaman yaptıkları fütuhata goz yumarak a a nesre ı meınış ır. u şcraı a ı - B ·ı . t 1 v ·1 F ·· . . .1 rı anya ımpara or ugu ı e ransa cum-
de Fon Rıbbentropun bıtaraf gazetecı e- h · ı· ff k tl• b. d . . . urıye ıne muva a ıye ı ır mey an 
rı mahrer esrar gıbı kullanırken acaba kuyacak hal g lm l · ·· •t d 

•• v o e e e erme musaı av-
tecrube ~balon}arı uçurup uçurmadıgı ranacağını sandılar. Ve aylarca lındi 
soru_lmag~ deg:r.. . . kendilerini aldnttılar. Şimdi Hitler ha-

.. Eger. ~o~le .. ıse, _bu da Hıtlerın tered- kikati keşfetti. Kraliçe Vilhelmine ile 
~ut e.tt:gını gosterır: Hayatın~n en me~~~ kral Leopoldun sulh teklifine verdiği 
lı~~tıı .. ~nında ve hıç tahmın etmedıgı cevapta Hitler her halde sulhun ancak 
mus~~atla ~arşı karşıy~~1:,· fütuhatından vazgeçtiği takdirde tesifil 
Munıh su~~ast ~~~e~bus~~den evvel müınkiin olacağını idrak etm~ olsa ge

zaten tereddut ettıgı hlssedılıyordu. Ce- rektir. Nazi rejimi fütuhata istinat ct
henncm makinesinin patlamasından son- tiğine göre Hillı'r Polonya, Çekoslovak· 
ra bu tereddüt artmıştır. ya ve Avusturya milletlerinin hün·iye-

Filhakika, hükümdarların tavassut tini iade etmektense harbe devamı ter
haberleri verildiği zaman Alman gaze· cih eylemektedir. Yani Bitler rejiminin 
telcri bunu jJkönc:e alayla karşılamış- mahkfuniyeti şarttır. Zira bu bir dikta
lardı. Frnnsız ve Ingiliz cevapları veril- törlük rcjimidjr. Biz bu vaziyetten 
dikten sonra, Almanlar da teklifi hür- memnun olmalıyız. Çünkii Almanyanın 
met ve dikkatle tetkik ederek cevap ve- zaafı bizim kuvvetimizdir. 

lngiliz kralı Letoııyada 
Polonya başvekili ve Çin parasını .Japon 

lngHtere 

~aşkumandanı şerefi· Kabine buhranı tekrli üzere 
ne bir ziyaret verdi kabul edHek ... 
Londra, 25 (Ö.R) - Polonya başvekil Pariı;, 15 (Ö.R) - Letonyadaki kabi- Londra, 15 (A.A) - Times gazetesi 

ve başkumandanı general Sigoriski ile ne buhranı mühim değildir. Bu memle- yarı resmi mahiyetteki bir yazısında İn
b.-ıriciye nazırı Zaleysi ve diğer hükü- ketin Rus muhibbi siyaseti kat'i olnrnk giltere hükümetinin milli Çin hüküme
met erkanı şerefine kral tarnfından Bu- ~ erleşmiştir. tinin muvafakati ~rtiyle Çin parası hak
kingham sarayında bir ziyafet verilmiş- Kaunas, 15 (A.A) - Yeni kabinenin kında Jnponya tarafından yapılacak her 
tir. Hariciye nazırı Lord Halifaks hazi- teskili ı:,eriye bırakıldığı ı::öylenmektc- türlü teklifi kabule amade olduğunu 
run meyanında idi.. dir ... Ba •vekaleti denıhte C'deceği söyle- yazmaktadır. Binaenaleyh İngiltere bü-

---fr-- nen Vilno komiseri Merkis ansızın Ka- kümeti meşru sahiplerinin ı-izası olmak-
MUSSOlininin üniversite unac;tan Vilnoya hareket etmiştir. sızın Çin mal sahiplerinin mallarını al-

Kaunas 15 (A.A) - Mali tedbirler d ld 
gen~ll.ğm· e hı•tabı... mak fikrinde eği ir. _ . yüzünden 15 gün evvel bir kabine buh- ---1.:--

Paris, 15 (Ö.R) - B. Mussolini, üni- ranı tahaddüs etmi§se de reisicümhur c 
versitenin açılması münasebetiyle üni- maliye nazırının istifasını kabul etme- B em be r 1 ayn 
vcrsite gençliğine hitaben bir nutuk söy- mİ:itir. Bu istifayı şimdi yeni istifalnr • J;' 
liyerek demiştir ki : takip ettiğinden kabine tadil edilecek .. • ı t• 

Fa.şist İtalyanın sulhu tir kek bir ~ulh fakat bu tadil Rus taraftarlığı ihlfıl edil- ) Y J e Ş ( 
değildir, mi.isellah sulhtur.. meden yapılacaktır. Paris, 15 (Ö.R) - İngiliz başvekili B. --*-- ----t --

1 Çcmberlaynin sıhhati iyileşmekte de· 
Japonyanın yeni Brül(Selde yapı an vmn ediyor .. B. Çemberlayn bugün kn-
Roma sefiri... dini ayin... bine içtimaına riya .. et etmiştir. 
Roma, 15 (A.A) - Bugün öğleden bi- BRÜKSEL, 15 (AA) - Bu sabah HoHanda bankasının 

raz sonra Japonyanın yeni Roma sefiri Brükselin büyük kilisesinde kral Leo- altın meVClldU 
1:.uraya gelmiş ve hariciye nazırı, kale- pold için yapılan ayinde kordiplomatik Paris, 15 .(Ö.R) _ Hollanda devlet 
mi mahsus müdürü ile Japonya sefaret iTe hükümet erkanı ve diğer bir çok ze-

.,, hankasının altın mevcudu son hafta zar-erkanı ve diğer bir çok zevat tarafından vat hazır bulunmuştur. 
fındn 45 milyon florin aznlınıştır... Bu 

karşılanmıştır. ~OVYET RUSYA a7.alış son günlerdeki beynelmilel vazi-
ALMANY ADA Slovallyayı iller. yetten doğan asabiyetin bir neticesidir. 

Giyim e~yası da tanıyor mu?... Sabık Kayserin torunu 
vesikaya tabL.. Brüksel, 15 (Ö.R) .-- Slovakya reisi- Londradadır ••• 
Brüksel, 15 (Ö.R) - Röyter ajansı- cümhuru tarafından Sovyet riyaset di- Paris. 15 (Ö.R) - •Deyli Ekspresu 

nın bildirdiğine göre İngilterede tereya- vanı şefi KalenJne ve Slovakya hariciye gazetesinin bildirdiğine göre sabık Kay-
Ka fıle lırılinde ııe ldmaye altındaki tiraret gemileri ğı ve domuz yağının vesika us,ulü · ile nazırı tarafından da B. Molotofa Sovyet serin torunu prens Frederik Vilhelm ve 

Paris 15 (Ö.R) - Ticaret. \'apurlı:ırı- ticelerin tebrike şayan olduğunu söyle- Alman milletine hitaben Almanca bir tevzii 15 ilk kAnunda mtitasavverdi. Bu ibtilfilinfn 23 üncü yıldönUmU münase. maiyeti İngilterede·bulunmaktadır. Bun-
ııın hi_m~ye altmda kafile ~le seyahat et- miştir. Himaye altında :;eyahat eden radyo nutku söyliyerek, .Amerikanın tedbirin talik edilmesi muhtemeldir. betiyle tebrik telgrafları ~ekilmlştir. Bu lar harbin ilAnı sırasında İngilterede ol-

u. 1kon11lmmıılA Ilı" 


