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il Fransızlar bir Alman tay. 
yaresini yere indirdiler 

Paris, 18 ( Ö. R) - Dün Fransa üzerin
de uçan düşman tayyarelerinden birisi Voj 
mıntakasında yere inmeğe mecbur kalmış 

e mürettebatı esir edilmiştir. 

-------' 
naıı münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhuriyetin ve Ciimhurlyet eserinin bekçlsf, sabahtan çıkar $!yası gazetedir Yeni Asır Matbaasında basılmıştır. 

------·- - - -------------

Bir Heyetimiz Londraya ğidiyor 
Milli Şef lnönü 

Cenup vilayetlerimizde bir tetkik 

seyahatı yapacaklar 

Hataya da gidecekler 
B: N. · Menemencioğlunun riyasetindeki 

·_heyet. Londrada mali anlafmanın tatbiki 
· icin müzakerelerde bulunacak 

• 
lıtanbul 18 (Huıaıi) - Hari

ciye vekaleti umumi katibi 8. Nu. 
man M enemencioğlunun riyaıe
tinde ıekiz kiıilik bir heyet, in-

MiUi ~ef bir seyahate çıkarlarken 
giltere ile akdettiğimiz mali, tica-1 cektir. Heyete Türkoliı müdürü 
ri anlapnanın tatbiki etralında ile Maliye vekaleti nakid i,LeTi 
müzakerelerde bulanmalı ü~eTe umum müdürü de dahil bulun. 
Salı günü Londraya hareket ede- maktadır. 

Fransa 
Bizden40 milyon Frank 
değerinde kuru sebze 

alacağını bildirdi 
Ayrıca Yumurta, Keçideriıi ve yağlı 

tohumlar.ı da satın alacak j 
'--~~---,,--~~ 

ANKARA, 18 (A.A) - Haber aldığı- milyon Fra~kiık ithal müsaadesi ver· 
mıza göre hükümetçe ihraç mallarımıza miştir .. Bu itibarla ihracat firmalarımı· 
mevzu tahdidatın kaldırılması hususun- zın alakadar Fransız ithalat evleriyl41. 

lıtanbul 18 (Hııauıi) - Milli 
Şel Cümhurreiıi /nönünün yakın· 
ila memleket dahilinde bir ıeya
lıate ,akacakları Ankaradan bil· 
dirilmektedir. Yine bildirildiğine 
göre Cümhurreiıimiz bu ıeyahat
leTini doğu vilayetlerinde yapa· 
caklar ve bu meyanda Hatay vi
layetimizi de ıerellendirecekler
Clir. 

Kanada hava merkezinde 
d alın t db. l · ih dd 1 · · derhal temasa geçmeleri lüzumu hak· a an e ır erın raç ma e erım.ı- . k 1 . af d JAk 
· · b . tte h · tılm · kında Tıcaret ve a ctı tar ın an a a a-

zın genış ır sure arıce sa ası ım- darlara tebligatla bulunulmuştur .. Gene 
kfuılannı temin eylemesi neticesi ola- F f d t k · d · · ransa tara ın an yumur a, eçı erısı 

rak !ç ~rda ~~k ve h:rek:t~.baş- ve yağlı tohumların toplu bir ~ekilde 
ladıgı ve fıatlerın yukselmege gıttıgı bu- mübayaası için Ticaret vekaletine müra· 

ihracat ve 
ithalat 

Müttefik tayyareleri için 25,000 pilot 
yetiştirecek bir kurs açılıyor 

günle~de hariç piyasaların m~im mer- caatler yapılmıştır. Bu maddeler üzerin· 
kezlerınden de talepler artmaga başla- de de Fransaya derhal satış imkanları 
mıştır. Bu cümleden olarak Ticaret ve- tahakkuk edeceğinden alakadar ihracnt· 
k5.letine vaki olan son müracaatlerc gö- çılanmızın acilen Fransa ithaHit cvleriy· 
re Fransa hüki.imeti memleketimizden le temasa geçmeleri lüzumu Ticaret ve
mühayaa edilecek kuru sebzeler için 40 kfıletince tavsiye olunmuştur. 

----&---
tşl erinde hükümetle 
sıkı bir temas ve iş 
birliği kurmağa 
ihtiyaç vardır ... 

--·.:r--
IIAKKIOCAKOGLU 

Dünya iktısadi buhranı milletler ara
lillldaki ticari münasebetlerin önüne bir 
çok manialar ~ıkannıştı. Bu mamaları 
aşarak miibadele temini hayli zor olu
yordu .. 

Başlayan harp ise hu zorluklan bir 
kat daha arttınnaktadır. 

Ateşin dısında kalmış milletler bile 
lktısacli bünyelerini harp silindirinin ezi· 
ci kuvveti altında bulundurmamak için 
çok hassas ve çok miiteyakkız bulun
mağa mccburdurlnr. Biz de kendimizi 
bu mecburiyetin dışında tutamayız. 
Artık kabul eylemek l:izımdır ki tanı 

bir serbesti içinde ticaret hayatını ida-
me ve inki nf ettirmegv e imkan kalma- p · 18 (ö R) A '- d ı arıs, . - meriıı.a a n-
Jnıştır. gilizlerce satın alınan tayyarelerin Ka-

~crdleri~ aral~r~da bir!1k1~r .~~icuda nadaya teslimi hakkında Ottavadan 
get1ırmebl~rı '\·e huku

1 
m1~tıde dirı~ bırlıgı yap- Royter ajansına bildiriliyor: 

ma arı ır zaruret ıa ın e . Arn 'k · . · 
B. likl ·· d t• ı· d. C en a Harıcıye nezaretı tarafın-

ır er vucu a ge ırme ı ıyoruz. d · ·h d.l 
,.... kil. b""k·· t h tand an ıttı az e ı en karar burada memnu-...,un u ume er va aşın ayn . tl .. w •1 .. ayn zaviyelerden teker teker yapacak- nıye e ogr~n~ mıştır. Bu karara göre, 
lan müracaatleri nazara alamaz. Almış ~anada tarıkıle teslim edilecek mütte• 
olsa bile Mylc dağınık bir mesainin f;~ harp tay~a~eleri hududu .uçarak d~
lçinden çıkamaz gıl. sadece mılerek geçebileceklerdır. 

Muharip '\'C g~yri muharip bütün mil- Bir çok mevkilerde tayyareler hududu 

1 ti h t .. 1 .. 'bü il · ·· ·· ·· d bu suretle gcçmegw e başlaıru .. lardır Di· e er er ur u ı ma en goz onun e v b. .,, · 
tutarak ithalat '\'C ihracat isleri lizerin· g~r ır memnuniyet sebebi de şudurı 
de bir çok kararlar alını~~ ve al- ~ıtaraflık kanununa mutabık olan bu 
maktadırlar. Bir kısım maddeleri kendi- n_ızamname mucibince Almanların Arn~
lcrine lizım olduğundıin dolayı satmak r~ndan tayyore satın. alarak. hav~ ta~ı
istemiyorlar. Diğer bir Josım maddeleri kıle Almanyaya geçırmelenne ımkan 
kendi memleketlerinin hariçten tedari- kalmıyacaktır.> 
kine mecbur bulunduktan ihtiyaçJanna Paris, 18 ( ö. R) - Yeni Delhiden 
karşılık tutuyorlar.. Bundan başka da Royter ajansına bildiriliyor; Hindistan
esasen ~ok kıymetli olan paralannın lü- da harp malzemesi yapan fabrikaların 
~umsuz fiat tercffüleri veya lüzumsuz randımanı azami dereceye çıkarılmak
mevad miibayaası yoliyle harice alona· 
masına itiıın giisteriyorJar. 

Hatta hu alım ve satın1 i. lerindc poli
tika tesirleri bile kendisini hissettiriyor. 
Vaziyet bu olunca ferdJcrin istediği ma
lı istediği memleketten tedarik edebil
mesine ve her hangi bir malı dilediği 
memlekete sntnbilmcsiııc imkfuı tasav
vur edilemez. 

Tiirkiyenin \'aziycti de bu mevzular
da di;er milletlerden tamamen farksız
dır .. 
Şn halde ithalat 'c ihracat i~lerinin 

tanzim Ye iııkisafında her zamandan 
fazla hiikiimctin hi ;nesine ve;; irşatla ... 
nna ihtiyaç. ''ardır. - -

Biiylc isti arcli ''e zaman nunan dev
letin :rapaca;;ı miicssir müdahalelere 
h:ığlı hir ahs vcrjştc hiikümctle sılcı bir 
temas \'C iş birliği \'İİcuda getim1cktcn 
başka çare roktur. Bunun da biricik 
~olu bütün tiiccnrlarınuzın kendi nıcs
lcklcrinin lüzum göstereceği şekiller da
hilinde toplu hareket etmeleri, yani ıncs
lc.ki hirliklcr etrafında toplanmalarıdır .. 
Bu topluluk sayesinde zamanın ' 'e ha
diselerin icap ettirdiği şekilde şahsi 
nıenlaatlerini konıyahilecekleri gibi dış 
tıazarlarla temaslannda karşılaşacakları 
nıüşkülatı, devletin müdahalesi sayesin-

- so~u 2 İNCİ SAHİFEDE -
JfAKKJ OCAKOQl.U 

Holanda 
•• 
Uzerindc bir ha-

va harbı oldu 
--0--

I..ondra,l 8 (Ö.R) - Hollanda ara-
;:isi iizcr.indc Alınan ve Hollanda 
tnyyareleri arasında lıir ha'\·a muha

l :rcbe~i olmuştur. Liiheydcn resmen 
bildirildi,rinc göre iki Alman deniz 
tayyaresi Uollandaıun bitaraflığını 
ilılfll ederek Hollandnnın şimal sahi
linde Flirlnnk ndns1 Ezerinde uçtu
~ttından Hollanda avcı tay:rareleri 
Jıa, nlanıtıı:;lar ve hunlarla karşılaş-

• nuşlardır. İki taraftan ateş açılmış-
tır. Anlaşıldığına giire tayyareler

i den hiç biri hasara uğramamıştır ... 

1 

Hollanda hlikümeti bitaraflığının ih
lalini ve Alman tayyarelerinin Hol-
landa arazisi üzerinde Hollanda tay
yarelerine ateş açmalannı protesto 
etmiştir. 

Ingiliz harp tayyareleri 
tadır. Fabrikalar büyültülmekte ve ye
ni makineler yerleştirilmektedir. Gele
cek aylar içinde işçilerin miktarı üç 
misline çıkarılacaktır. Eksper ve müte-
- s 

~ 

1 

1 

hassıslann miktarını artırmak maksadile 
san' at mekteplerinin tedrisat programı 
çok yüklü bir şekilde genişletilmi~tir. 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

....................................................................... , ........... . 

Ital a ile ispanya 
Hollandanın bitaraf lığına Belcika ve 

t 

dokunulmaması ıcın 

' 
Berlinde bir 

tesebbüs mü .. yapmışlar? 

Brüksel, 18 (Ö. R) - Başvekil B. Piyerlo demiştir ki; vahim saat-. 
Jer Belçika için tekrar gelmiştir. Yakın tehlikeler ortasında herkesin,~ 
Emevkiinde vazifesini yapmağa hazır olması lazımdır.> : 

~ Brüksel, 18 (Ö. R) - Belga ajansı, İtalya ve İspanyanın ahirenE 
EBerlinde bir teşebbüste bulunarak Belçika ve Hollandanın tamamiye-a 
Etine riayet edilmesine ne kadar kıymet verdiklerini bildirdikleri hak-: 
:kında bir şayia kaydediyor. Bu sabahki Fransız gazetelerinde de yer: 
Ebulan bir şayia münasebetile Brüksel resmi mahfilleri bu hususta res-! 
Emt beyanattan ictinab ederek bunu teyid veya tekzibe medar olacak: 
Ehiç bir haberleri olmadığını beyan ediyorlar. ~ 
: Diğer taraftan Havas ajansının Madridden istihbarına nazaran, sa-: 
~lahiyetli İspanyol mahfilleri de bu haberi ne teyid, ne de tekzib etme- ~ 
:mişlerdir. : . . .••••••••••••••••••••••••••••.......•••................•...................... -...... . 

ingiltereye hücum için 
Almanya her·ç&reye baş vuracakmış 
Büyük ve umumi taarruzun bugünlerde yapılacağı hakkında şüpheye yer 

bırakmıyacak haberler gelmektedir. Taarruz çok müthiş olacak 

Ing{l.terede hava miidafaası için alınan tedbirler 
Paris, 18 (Ö.R) - Berlindeki İtalyan '~phe bırakmamaktadır. Alman gayreti- gazetelerinin İngiltereye karşı şiddetli 

mü,.c;ahitlerinin fikrince Almanya yalan- 1nın bilhassa İngiltereye karşı tevcih milcadeleleri gösteriyor ki Almanya İn
pa müttefiklere karşı taarruza geçecek- edilmesi ihtimal harici değildir. giltere aleyhindeki hareketine A"TUpa 
\ir. Son zamanlarda göze çarpan bazı 1 Almnnya, İngiltereye biicum için bil- kıtasının •İngiliz istibdmlına karşı uya
minidar .Lsaretler bu hususta hiç bir bassa tayyareler kullanacaktır. Alınan Dlll• mahiyetini vermek arzusınıdadır ..• 

BunmıJa beraber Almanlar İngilizlerle 
Fransızları birbirinden ayırmak ümidini 
kat'i olarak kaybetmişlerdir. 

aGnzctta Del Popolo ıı Berlindcki ha
- SONU 6 iNCi SA.BİFEDE -



SAHIFEJ 

Atatürkün= 
=Son günleri 

tJıdamdan nalılen: YAZAN: Rahmi Yağız 
31-

Yattan .saraya avdetle yani Te.mmu- lunan vekillerle mebuslardan mürek
zun 25 inci günü gecesinden itibaren kep bir istikbalci heyeti tarafından kar
Eylülün ilk haftalarında tamamen düz- şılandı. 
günlüğe doğru silratli bir inkişafla bil- · Başvekille beraber Milll Müdafaa ve
tUn maiyet ve Türk halkını sevince gar- kili de Istanbula gelmiş bulunuyordu. 
keden bu hal Eylülün son haftasında yi- Haydarpaşa garından çıkar çıkmaz 
ne deği.şmi~, bu sefer aksine bir seyir doğru Acar motöriyl.e Dolmab~çeye 
takip etnıeğe başlamıştı. Hekimler bir hareket eden Başvekil Ebedi Şefın sıh
taraftan tedaviye devam ediyorlar, bir hat vaziyetini daha garda iken istikbal
taraftan yeni belirtiler halin.de kendini ciler ar~ında bulunan umumi ... katip 
gösteremediği arıza, asabi ve hnzmt a~ı- ~~Rızadan sord~"Umumt katıp ver
zalar karşısında yeni tedbirler almak Hl- dıgı cevapta Başvekilın Istanbuldan son 
zumunu duyuyorlar, diğer taraftan da ayrıldığı bir hafta evelkinin aynı ol.d~
asıl kendilerince glinün meşgalesini teş- ğunu anlattıktan sonra doktorların fıkır 
kil eden su meselesi Atatlirkün hasta- ve mütaliialarını, endişelerini de zikret
lık sebebiyle batın nahiyesinde biriken mek suretiyle Ebedi Şefin sağlık duru
vc miktan hayret uyandıracak bir tar- mundaki esaslı düşünceleri tebarüz et-
tıya ulaşan hAdiseydi. tirmişti. 

Ebedi Şef, duyduğu derin ıstırap yü- Başvekil daha garda aldığı bu etraflı 
zünden bunun ne suretle olursa olsun haberden hiç te ho~lanmadı. Yüzündeki 
alınmasını kendL'line bu kadar ağırlık derin düşünce çizgileriyle motöre atla
ve üzüntü' veren bu halin bertaraf edil- dı, Dolmabahçeye geldi, Ebedi Şefin hu
mesini istiyor. Tıp ise buna yanaşmıyor, zuruna çıkmak isteğini arzettirdi. 
suyun dağılmasını tedavinin neticesine Ebedi Şef çok rahatsız bulunuyordu. 
bırakıyor (Tahammül gerek) formülü- Bir gün evvel başlıyan zafiyetin art-
nU ortay~ koymuş oluyordu. maı;ı 15 Teşrinievvel pazartesi günü hfıd 

Hekimler bu vaziyet karşısında ne şeklini almış, seri bir inkişafla krize 
yapacaktı? Atatürkün iradesine muta- doğru ilerliyordu. 
vaat yine onun çok kıymetli sıhhatini Hekimler dairede toplanmışlar, Ebe
tehdit edecek mahiyette olduğu için di Şefin başucunda tedaviyle uğraşıyor
evlevivetle muta bir hüküm halini ala- lar, krizi önlemeğe var kuvvetleriyle 
mıvordu. s.'iyediyorlardı. 

Suyun hacim ve kesafeti ise Atatür- Uikin 38,5 dereceyi gösteren hararet-
ke ıstırnp çeJ...-tirecek bir hal aldığı için le yatağında uzanmış bulunan Ebecll Şef 
yine çok sevilen, uğrunda can verilmek- gözlerini yummuş, değişen nefeı; ade
te tereddüt edilmiyen Atatürk için, onun diyle hızlı hlzlı. nefe~ alarak ~a~olasın
aziz vücudu için, ona ıstırap çektirme- da yat~yor, hafif ~afif ıka~dıgı bır sesle 
mek için mutlak bir hal şekline bağlan- duydugu . ıstn:~bı ~ade edıyordu. 
ınası icap eden bir zaruret vaziyetinde Herkesın gozlen dolu doluydu .. San-
bulunuyordu. ki Atatürkün çektiği ıstırabın bir kaç 

Ne yapılacaktı? kat .f~lasiyle muztarip ~~ler ~bi. bir 
Iştc, tıbbın t\ciz kaldığı bu hadise kar- ~55ızlik ve elem havası. ıçınde ışlcrıy~e 

~ında hekimler tcferrüatiyle seferber u~şı~orlardı ... ~caba sırozun ~m .serr 
ettikleri hekimlik bilgilerini yokluyor- ve ınkışafı takıbı~de h:r hnn~ bı: ıh
lar ikisinin ortası bir sistem bulmag~a mal veya geç teşhıs funıl ve muessır ol-

' d ? çalışıyorlardı. muş muy u · 
Ayın 15 şine kadar bütün günler bu •• BfrMEDf •• 

vaziyette hekimlerin tedavi ve meşga
leleriyle geçti. Atatürlıı yine rahatsız, 
yine yatakta bulunuyordu. Akşarn.1arı 
bir derece fark ile kendisini gösteren ve 
devamlı surette Ebedi Şefi üzen hara
ret, kAh sıklaşan kah seyrekleşen tenef
füs şekli, ve bununla artıp eksilen na
bı:ıtlar politika ve idari meseleler üzerin
de derin bir alaka ile meşgul olmak ar
zusunda bulunan Ebedi Şefi bu isteğin-

' • .... • ' • • • .., ,: : •• ... • \ , 4 '~ ... 

s ere 
e 

de devama bırakmıyor, Atatürk ancak IZMtR ASKERLtK ŞUBESlh"DEN: 
arada sıhhi vaziyeti müsaade ettikçe 
meşgul olabildiği kadarla iktifa ediyor
du. 

Sıhhat vaz.iyetindeki bu tenakus, anor
'11nle doğru seyir Tesrinievvelin l O u-
16 sı arasında mühim bir krize sebep 
teşkil etti. 

Krizden evvelki hadiseleri de zikret
tikten sonra Ebedi Şefin son günlerinde 
ve hastalık sahasında en mühim hadise
yi teşkil eden 16 Ilkteşrin günü başlıyan 
hazmi ve asabi arnzla müterafik kriz.in 
izahına geçelim. 

Teşrinievvelin 15 şinde o zamanki 
başvekil Cclnl Bayar saat 11 de Anka
radnn Istanbula geldi. Haydarpaşa ga
rında vali, kumandanlar, Istanbulda bu-

1 - Henüz muvazzaflık hizmetini 
yapmamış 316 dahil 335 dahil piyadeler 
ile harp sanayi sınıfları askere sevkedi
lcceğinden şimdiden hazırlanmaları ve 
celp pusulalarını nldıklannda hemen 
şubeye gelmeleri 16.zımdır. 

2 - '.Her erin evvelce vermiş olduJ:ru 
adresinde celp pusulası gönderileceğin
den adresini değiştirmesinden dolayı 
celp pusulasını almıyacak olan erlerin 
dahi celpnnmesini beklemeyip arkadaş
lariyle birlikte şubeye gelmeleri mec
buridir. Gelmiyenler hakkında kanuni 
muamele yapılacaktır. 

1 

1 ELHAMRA 
1 

İdaresinde l\tilli Kütüphane Sinema.c;ında 
MUHTEŞEM VE MUAZZAM BiR PROGRAM ... 

-1-

Günahkar Melek 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Ba~ rollerde : l\1ARGARET SULLE V ANT - J.Al\IES STEV ART 
-2-

Binlerce ısrarlı müracaat üzerine ilave olarak 

TOSUN PAŞP. 
Senenin ikinci Biiyük TÜRK filmi,e ive em.c;ali görülııı<!lniş kahkaha tufanı 

FOX Jurnalde : Dünyanın en son ve mühim hadiseleri.. 
SEANSLAR : GÜNAHKAR l\IELEK : 1 - 4.30 - 8.15 TE .. 
TOSUN PAŞA: 2.15 - 6.00 - 9.30 DA BAŞLAR 

Buıün ve yarm saat 11 de ucm HALK MATİNESL. .l ________________ mım __________ .. .11 

Annemin , .•. 
Sevdlgi Adam 

Yazan: Üç Yıldız 
-38-

Müjgfinla annemin oturdukları odaya 
girdiğim zaman onları birbirlerine so
kulmuş bir vaziyette gördüm. 

- A.. Kaynana ile gelinin bu kadar 
sıkıfıkı sevgisini doğrusu kıskanırım .. 

Diye şaka ettim ... Annem: 
- Oğlum, dedi, bilmez misin .. Gelin

for kaynana toprağından yaratılmışlar
dır. Fakat ben nasıl ki seninle ana oğul 
gibi değil, arkadaş gibi yaşamış isem 
g'l"nim ile de öyle olacağım.. Haydi, 
gevezeliği bırakın da gidin.. Ikiniz de 

Apar'.ımandan çıktığımız zaman be
niın gözüm hemen tramvayda oldu. 
Clinkü geç kalmıştık. Bu geç kalma 
k y(b eti h<'nim için degil, Müjgan için
ıi .Orı ."•Jfümu•d n ~ .rnıı t'P 

buriyeti yoktu. Ne zaman istersen o za
man gidebilirdin. Fakat bmı hocalarım
dan hiç birinin takrirlerini kaybetmek 
istemediğim için sanki devam mecbu~ 
riyeti varmı.ş gibi hareket ediyordum. 
Müjgan ise lisenin son sınıfında idi ve 
sınıfının da en çalışkan talebelerinden
di. Tahsil hayatının son senesini devam
sızlık veya geç kalma gibi hadiselrle 
sarsmamak ve hocalarının gilzlerinclcn 
düşmemek istiyordu. Bunu bana mü
teaddid defalar ve mütcaddid vesileler
le söylemişti. 

Işte bunun için bir an evvel onu mek
tebe yetiştirmek arzusunda idim. 

Benim boyuna tramvaylara baktıvımı 
fl"
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Dikilide yine zelze e oldu 
Kızılay cemiyeti zelzelede harap olan 
bazı köylerin yerlerini değiştirecek 
Açıkta 

bir 
kalan ve 
komisyon 

muhtaç 
paraca 

vaziyette bulunanlara 
yardım edecektir 

Evvelki gece saat 2,40 ve 2,50 de Di
kilide iki defa zelzele olmuştur. Her ili 
sarsıntı takriben üçer saniye devam et
miştir. 

Dikili, Bergama ve havalisinde zel
zele felaketzedelerine Kızılay cemiyeti 
umumi merkezince tesbit edilmiş olan 
nihat ve kat'i yardım şekilleri sıhhat 
Vekfilelinden vilayete bildirilmiştir. Ya
pılacak yardımlar ve inşaat şöyle ola
caktır: 

1 - Şehir, kasaba ve köylerde zel
zeleden yıkılan veya az çok hasara uğ
rıyan bina sahiplerine, 1.ararın ehemmi
yeti ve sahiplerinin ihtiyaç derecesi na
zarı dikkate alınarak para yardımı ya
pılacaktır. 
Yardım miktarları vilayetçe tayin edi-

lecek bir komisyon marifetiyle tesbit 
edilecektir. Komisyonda Kızılay müfet
tişi B. Baha, Kızılay lzmir merkezi mü
messili, belediye reisi veya azasından bir 
zat ve bir fen memuru bulunacaktır. 

Heyet tarafından hasarın vukua gel
diği mahallerde nihai olarak incelemeler 
yapılacak ve müşahedelere müsteniden 
her aile reisi için tesbit edilecek yardım 
miktarı sened mukabilinde alakadarlara 
verilecektir. Tevziat sonunda hazırlana
cak yardım cetvelleri evrakı müsbite
siyle birlikte Sıhhat vekaletine gönde
rilecektir. 

2 - Dikili kazasının yeniden inşası 
jeolojik tetkikat neticesinde, aid olduğu 
makamların yapacağı plana göre, bu 
kasaba halkından olup yardıma muhtaç 

görülenlerin her birine verilecek para 
ile yapılacaktır. 
Şimdiden yapılacak yardım mazbata

ları hazırlanacak inşaat mevsiminde ve
ya vilayetin göstereceği lüzum üzerine 
derhal inşaat yapılacaktır. 

3 - Merzegi arazi içinde olup bu zel
zeleden tamamen yıkılan Kabakum kö
yü ile diğer Merzegi mahallerdeki zel
zeleden harap olan köylerin yerlerinin 
değiştirilerek sıhhi mahallere nakilleri 
önümüzdeki inşaat mevsiminde Kızılay 
cemiyeti tarafından yapılacaktır. 

Bunların planları hazırlanınca bu 
köyler derhal ~c;a edilecektir. Ancak 
halen bu köyler halkından muhtacı mu
avenet olanlara kış mevsimi esnasında 
paraca yardım edilecektir. 

Takas 
--tr

Priınleri öden-

Ala şehirde • 
ımar 

meğe başlandı 
Takas Limited şirketine prim işleri 

hakkında yeni talimat gelmiştir. Yapı· 
lacak muamele şöyledir: 

Yeni belediye dairesinin de açılış 
töreni bu hafta yapıldı 

1 - Endisporincl hesabına yapıl~ış 
ve ilunı gelmiş takaslar için primler yüz
de yÜ7~ •• 

2 - Takas muamelesi mukabilinde 
bankalardan avans alanlara avanslan 
nisbetinde ve o günkü kurlan üzerinden 
yüzde 75 ..• 

3 - Bankalara tahsil için verilen ta• 
kas evrakına mukabil tevdi tarihindeki 
kur üzerinden yüzde 60 prim verile· 
cektir. 

4 - Dökümıınlıın doğrudan doğru· 
ya ecnebi memleketlere gönderilen 
muameleler için müracaat tarihindeki 
!..'\im göre azami yüzde 50 nisbctinde 
tediyat yapılacaktır. 

Bu şekilde muameleye başlanmıştır. 

-*-
İLT MAÇLARl-

Bugün A.lsancak stadında şild maçla
rına başlanacaktır. Fikstür mucibince 
saat 13 te Üçok - Yamanlar takımları, 
saat 15 te de Doğanspor - Dcmirspor ta
kımlan maç yapacaktır. 

Yeni Alaşehir belediye binası açılı§ töreni 

-*-B. CEVAT ÖZPAY 
Iznıir C. Müddeiumumi muavinlerin

dsn B. Cevad Özpay Istanbul C. mild
deiumumi muavinliğine naklen tayin 
edUmi,.c;tir. 

Alaşehir (Hususi) - Alaşchirde imar teaddid odalardan gayri ve altüst katta 
faaliyeti günden güne in~ etmekte- geniş holleri ve üst katla şehir meclisi ve 
dir. evlenme törenleri için iki yüz elli kişi

Geçcn sene ikmal olunan yeni hükü- lik ?Uy~k bir salon~ ihtiva etmektedi~. 
met konağından sonra bu hafta yeni be- Bınanın resmi kuşndı mutantan bır 
lediye dairesinin de resmi küşadı yapıl- şekilde ve bütün Alaşehir halkının iş-

B 1 k b 1 d. isi B tirakiyle yapılmış ve k.ııymakam bay 
mıştır. aşta ça ış an e e ıye re . Hal. tarafınd 1 k del" k il 
Akif olmak üzere şehir mcclisinbı gay- . 1:ı an açı ış or ası es -

-*-BİR CİNAYET DAVASI 
937 yılında Tahir oğlu Habibi bıçakla 

yaralayıp öldürmekten suçlu Ragıp oğ
lu Vclıbinin muhakemesine nakzen ağır 
cezada devam edilmiştir. 

retiyl~ m~ydann getirilen bu bina yirmi ıruckr~larak ta B. Turgut Uluç ile bayan 
beş bın lıraya mal olmuştur. Mefruşatı Kebuter Rüştil Uğurun evlenme töreni 
için de aynca üç bin ve küsur lira sarf- yapılmıştır. Modem bir belediye dairc
edilmiştir. Bina sağlam, güzel ve modern sinin açılış töreni kadar bu evlenme tö
bir ~ekUde şehrin merkez.inde inşa edil- reni de muhitte çok eyi bir tesir bırak
miş olup etrafı güzel bir parkla çevril- mış ve halk tarafından belediye reisl ve 
mi§tir. Taksimatı çok kullanışlıdır. Mü- azaları takdir edilmiştir. 

Dünkü celsede bazı şahitlerin muva
ceheleri yapılmış ve mahkeme, bir dok
tor raporunun alınması için talik edil
miştir. --
Baıı rüzgarlanan Jıız 
Karşıyaka treninde 23 yaşında Rem

ziye adında bir kız sarhoş olarak camla
rı kırmış ve rezalet çıkarmıştır. Remzi
yenin üzerinde 30 santigram esrar da 
bulunmuştur. 

Bn. Remz~enin Manisada tanınmış 
bir kızcağız olduğu anlaşılmıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Gelenler, Gidenl~r s 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aydın mebusu B. Mazhar Gennan 

lstanbuldan, Ordu mebusu B.Vehbi De
mir Ankaradan, Kırşehir mebusu B. 
Yusuf Ziya Sümer Istanbuldan gelmiş
lerdir. 

I 

HVKÜMET KONACI 
TAMİR EDİLİYOR 
Bundan iki ay evvelki zelzele esna

sında hükümet konağında bazı duvar 
ve sıva çatlakları olmuştur. Çatlıyan du
varlar tamir edilmiştir. 

-*--Bir yaralama hadisesi 
Kemalpaşanın Halilbeyli köyünde 

Hasan oğlu Mehmet Koç, kardeşi Ab
dullahı bıçakla sol kolundan yaralamış 
ve yakalanmıştır. -·-BİR2'AYİH 

lstanbul küçük Sıhhat mektebi me
zunlarından B. Necmeddin Ertkin 70 
lira ücı·ctle lzmir tenasül hastalıkları 
dispanseri sıhhat memurluğuna tayin 
edilmiştir. 

- Ne var .. Yoksa birisini mi arıyor- - Peki ama Müjgan.. biz böyle iki 
.sun? mektep kaçağı rolii oynarken vaktimi-

- Yok canım.. Ne münasebet.. Sen zi nerede geçireceğiz. Hangi kırlara, 
geç kaldın da... Hep dolu geçen bu hangi bayırlara gideceğiz. Ve nihayet 
tramvaylar içinde boş bir yeri olan var buna neden lüzum gördün? 
mı diye bakıyorum... - Dedim a .. seninle konuşacaklarım 

- Ben bugün mektebe gitmiyeceğim. var ... 
- A .. Sahi mi söyliyorsun Müjgan.. - Demek bu konuşacaklarm o kadar 
- Ben.im yalan söylemediğimi pek çok mühim ki seni kendi mektebine bir 

aıa bilirsin... gün gitmemeğe mecbur ediyor. 
- Bilmesine bilirim ama .•• Yine b!.- - Ve seni de aynı mecburiyete sev-

lirim ki sen mektepten bir gün değil bir kediyor ..• 
saat bile mahrum kalmak istemezsin. Müjganın bu sözleri, ne yalan söyli
Halbuki ~te bugün geç gideceğim değil, yeyim, benim üzerimde birdenbire sade 
hiç gitmiyeceğim diyorsun.. • tuhaf değil, aynı zamanda endişe verici 

- Haklısın, fakat ben de bugün mek- bir tesir bıraktı. Yoksa ona benim aley-
tebe gitmemekte haklıyım. himde olur olmaz, yalan yanlı~ sözler 

- Hasta mısın? mi söylem~ler, dedikodular mı yapmış-
- Turp gibiyim.. lardı .. 
- O halde? Kendi sevgi ve kendi hayatımıza. ald 
- O halde .. seninle biraz konuşmak olan herşeyi aramızda açıktan açığa ko-

istiyoruın. nuşmuş1uk. O derecede ki Müjgan o se-
- Desene beni de ayartacaksın.. ne mektepten çıkar çıkmaz evlenecek-
- Öyle .. Bilmez misin mektep knçnk- tik. 

ları daima kendilerine uyduracak bir ar- Böyle olduğu ve iş bu dereceye dökül-
kadaş bulurlar. Madam ki seninle ebedi düğü halde Müjganın bana: 
hayat arkadaşlığına karar verdik, benim - Seninle hususi, gizli ve mühim ko-
sana tUbi olduğum kadar senin de bana nuşacaklanm var .. 

' -~":'!.:...::!~ ::~:;!' .• :!:::.:;~. 

MÜLKiYE 
BAŞ MVFET2'İŞİ 
Üç aydanberi mezun bulunan mülki

ye baş müfettişi B. Hilıni mıntakn mer
kezine gelmiş ve teftiş için Aydına git
miştir. 

-*-TIRHAH 
VAPURU GELDİ 
Tırhan vapuru, Akdenizdeki fırtına 

yüzünden iki gün teahhürle dün lima
nımıza gelmiştir. Vapur Mersin ve Fini
kede gecikmiştir. 

-*-KpMAR OYNAMIŞLAR 
Karşıyakada bir kahvede kumar oy

nıyan Osman, Hasan ve Ahmet suç üstü 
yakalanmışlardır. 

vaktimiz olduğu halde bugün mektebini 
ve dersini terkctmesi beni haklı olarak 
üzmüştü. 

Müjgln benim üziintüıne ehemmiyet 
vermez gibi görünerek: 

- Muzaffer, dedi, hava serin.. Bu 
mektep kaçağı rolümilzü kırlarda, ba
yırlarda değil, şöyle kapah bir yerde 
oturmak suretiyle yapsak daha eyi olur. 

- MeselA nerede? 
- A ... Ben ne bileylm. Ben kadınım. 

Kadınla beraber gidilecek yerleri ne bi
leyim. Bunu sen bilirsin. .. Neresini mü
nasip görürsen ... 

Neresini ıntinasip görmeli? 
Benim, kendi yaşıt arkadaşlarım gi

bi havat bir tablatim ve kırk tarakta be
zim yoktu ki öyle haşhaşa ve kadınlı er
kekli konuşulabilecek yerleri bileyim. 
Yalnız arkadaşlarımın btrb!.rlerl ile dai
mi görüşmelerine ara sıra kulak misa
firi olduğum 1.aman bir iki pastacı ismi 
işitmiştim. Bunlardan bazısı Istanbul ta
rafında bazısı Beyoğlu Uırafındn idl. 
Fakat bu pastahanelere bir fırsat dUşüp 
te hiç gitmemiştim .. 

Miijgana: 
- Bir pastahaneye gidip oturalım .. 

ihracat ve 
ithalat 

----&---
İşler inde hüküınetle 
sıkı bir temas ve iş 
birllği kurmağa 

ihtiyaç vardır ••• 
---:::r--

HAKKI OCAKOCLU 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA-

de, yenebileccklerdir. İhracat mesailiıt 
de bir kısım maddelerin mahdut mik· 
darda ihracı mümkün olabilecek tam v• 
kat'i bir serbesti tesis olunaııııyacaktır. 

Bu gibi hallerde devlet bu mahdut ih· 
raç hakkını kime verecektir? Dağınılı 
bir mesaide bu gihi müsaadeli ihracat, 
suiistimallerc yol açabilir. Suiistimal 
mevcut olmasa bile istirkap hisleri bir 
çok hayali suiistimal iddialan yaratabi
lir .. Nihayet bu ihraç haklarının alfıka
Wara tevziinde tam bir adalet teminl de 
hayli m~kiil olabilir .. 

Fakat birlikler kurulursa hükilmet 
bu ihraç hakkını birliklere tevdi eyle
mek suretiyle alnkalılann intifa haklan-' 
nı adalete en yakın bir şekilde tevziinl 
emniyet altında tutabilir. 

Birlikler, şahsi rekabet duygulann
dan uzak kalarak bu mahsulü memleke· 
tin menfaatlerine en uygun şartlar ve 
fiatler dahilinde müşterilerine satmak 
imkiınına sahip bulunur •. 

Bu mevzuu ithalat islerine teşmil 
mümkündür .. 

İç piyasamızda çok yanlı~ bir knnant 
hüküm sürmektedir. Harp zuhur edi
vermekle 1914 ~kınblannm, yoksullu
ğunun hemen tekrarlanacağı znnnoJu
ouyor •. Gayri tabü kazançla harp zen
ginlikleri tahayyül ediliyor. Bizce böy· 
le bir vaziyet bugünkü şartlar altında 
asla tahakkuk edemez. Çünkü 1914 ile 
bugünün şartları arasında çok bfiyfik 
farklar mevcuttur. Her eyden evvel 
Türkiye harbin dı~ındadır.. Sonra da 
19H teki gibi abloka altında değildir .. 
Hükümet yaptığı ve yapmakta bulundu
ğu ticaret anlaşmalarında memleketin 
muhtnç bulunduğu maddeleri men\leke
te getirebilmek imknnlannı daima göz 
önünde tutuyor .. Bugiin gayri tabii bir 
şekilde fiatlcri yükseltilen ,.e mevcut 
stoklan gizlenen mevadm pek çoklnnnı 
kolaylıkla İngiltereden tedarik edebile
cek mevkide bulunuyoruz. Hatta yeni 
onlaşnıa mucibince İngilterede parnınız 
mevcut bulunduğundan Londra satıclln
n emrine nkredif nçtınnnk imkinlım da 
ı'arrur. Hükiimet btı koJnylıl:'I dn yap
m:ıktndır. 

ithalatçılarınıız ya bu kararlardan ha· 
bcrdar hulunmntlığı veyn bu Yeni piya
salarla iş yapma~rn nlışknı olmadıklan 
için biiyiik bir tereddüt içindedirler .• 
Hariçten nıal getirilmesi zorlllklnnnı 
tekrarlaınnktruı başka bir şey yapmıyor
lar .. Halbuki birlik mevcut olsa bu me
selelere bütün teferrüatiyle vukuf pey
da edebilecekleri gibi hükümet yardımı 
ve dış pazarlardaki ticaret ateşeleri vn
sıtasiyle işlerini yoluna koymak imktın
lanna sahip olacaklardır. İthalatçı ,.e 
ihracatçı harp ekonomi istemforine, ça
lı sına tarzlarına intibak edebilmek için 
çok hassas ve müteynkkız bulunınnğa, 

ıncsnisine meın1ckctin yüksek menfaat
lerine uygun bir istikamet vermeğe 
mecburdur .. 
Dağınık nıesni tereddüt ve şaşkınlık 

kendileri için olduğu kadar memleket 
ve halle için de çok 7.arnrlıdır. 

HAKKI OCAICOCLll 
-*-ŞEHİR HARi2'ALARI 

Şehir ve kasabaların hali hazır hari
talarının alınmasına aid şartname via
yete gelmiştir. Bu gibi hritnlar 1-2000 
\'eya 1-1000 olarak yapılncaktır. Her be
lediye bu harilnyı hazırlatırken, şehrin 
gelecek zamanda alacağı genişliği hesa
ba katacaktır. 

Şehirlerin imar planının tanziml işle
rine aid talimatname de tebliğ olunmuş
tur. 

-*-
Faydalı yağ,,..,,.lar-

Oç gündenberi düşen yağmurlar kış 
mahsullerine fayda ve~, yalnız pa
muklar zarara uğramıştır. 

Havalarm rütubetli gidişi üzerine 
şehrin sıhhi durumunda norrnnl zaman
lardan fazla bir ayrılık vardır. Grip, 
Bronjit gibi mevsim hastnlıklan münfe
rid vakalar halinde olmakla beraber art. 
ml§tır. 

söylerken acaba neler öğreneceğim diye 
ne kadar üzüntüde olduğumu hissetti. 
Etti ama .. Belli etmedi. 

Işi alaya vurdu .. 
- Bak bak.. Sen pastahanelerde ba~ 

başa buluşulduğunu nereden biliyor
sun. 

- Peki ama.. Ya sen bunu nereden 
biliyorsun? 

- Mektepteki arkadaşlarımdan .. On
lar ekseriya sevdikleri gençlerle böyle 
yerlerde buluşuyorlarmış ... 

- Ben de arkadaşlarımdan öğren

dim, fakat bir kerrecik bile olsun o yer
lere gitmedim. Sadece hatırımda kalan 
bir kaç isim var, o kadar. 

- Demek sen benden daha mah1mat
lısın .. Çünkü benim hatırımda 'pastalın· 
nelerin isimleri bile kalmadı. Haydi on
lardan birine gidelim .. 

- Hangisine ... 
- A .. ilahi Muzaffer, sen de bilmiyor-

sun, ben de ... Hangisine derken tercihi
mizi hangi noJ...-iadan yapacağız. 

- Onu demek istemedim.. Y ant Is-
1 anbul tarafındakilere mi yoksa Beyoğ
İundakilere mi? 

.-.....:. 
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Hava 
tayyareleri bütün Alman 

üzerinde 
Fransa 

uçtular çok yüksekten 

SAHiFE 3 

Deniz Harp okulunun 
163 Üncü yıldönümü 

istanbul, 18 (Hususi) - Deniz harp okulunun 163 üncü yıldönü
mü bugün merasimle kutlandı. Mektebin en yaşlı mezunlarından Hüs
nü kaptanla en genç mezunu Tahsin mektep bahçesinde bulunan Ata-
türk büstüne tazim çelengi koydular. Mektep komutanı güzel bir nu-

F 1 • ı • t 1 - d b • ı k b l tuk söyliyerek mektebin tarihçesini yaptı. Müteakiben mektep bahçe-

r ansız ve ngı iZ ayyare erı e l mu a e e ~~lın~;::~~-:;:::ı:~:av;a~.~~i:;.~~;ö~İ~ü.i~:ıt':'v!;u;:;,:: 

Alman şehirleri ve üs1eri Üzerinde uçuşlar yaptılar L··bı ·· ··ı ş k" _ u ene suru en ar ı 

Brüksel 18~~)r- H~!~jansı t !~~~~~.eler~ ~ba ... ~~!ş!:::? :nan ~~~rcle•l~!n~a"W~n~A~.?~lgrafl~~. ~ng~~ ~!:.~clerınin Vil- Leh is tan yahu dil eri 
diriyor: Dilılkil gün, harbm iptidasın- ve Voy mıntakalarma göndermişlerdir. toprağı üstüne döruneğe mecbur etmiş- helmhafcn üzerinde uçmağa te~bbils 
danberi garp cephesinde en büyük ha- Fransanın merkezinde, şimali şarkisin- ler<iir. Alman tayyareleri bazı mınta- ettikleri kaydedildikten sonra Alman 
va faaliyetinlıı kaydedildiği gündür. de ve cenubu garbisindc dün bir çok kalara beyannameler atmışlardır. Fakat a .. ·cı tayyareleri karşL'>ında süratle uzak
Gcrçi mUhim hiç bir mUsademe olma- hava a1annlan (tehlike işaretleri) ve- bu uçuşların asıl saiki Almanyanın genç la~tıkları ve hiç bir hasara uğramadan 
mıştır. Fakat mUttefiklerin ve Alman- rilıniştir. Fakat Alman başkumandanlığı hava mürettebatını harp uçu~larına ahş- kayboldukları kabul edilmektedir. 
tarın hava faaliyetleri hasım araz.isinde bilhassa cephenin şark cenahvıa, Mül- tırmaktır. 
büyük cevclanlar halinde kendini gös- buzdan Akdeniz sahiline kadar imtidad Cephede tam bir .sükünct hiıküm sür
termlştir. eden Fransız müdafaa tertibatına ehem- müstür. Mut.ad topçu att>şiyle bir iki ke-

Almanlar, pek yüksekten, hemen bü- miyet atfetmişlerdir. Hatta Perigo vilfı- şif kolu müsademesi kaydedilmiştir. 
tün Fransa Uzerinde uçmuşlardır. Ingi- yetine kııdar Alman tayyareleri sokul- Sarbnıkun cenubu gar.bisinde bir Al
liz ve Fransızlar da Almanya üzerinde muş ve Ispanyol hududunun pek yakı- man keşif koliyle bir Fransız müfrezesi 
uzak uçuşlarda bulunmuşlardır. Ne on- nında olan Boyor .şehrinde hava alarmı arasında ktiçük bir müsademe olmuş ve 

Londra 18 (Ö.R) - Harbiye nazırı 
Hor Bclişa Fransadaki lnglliz müdafaa 
hatlarını ziyaret ederken bir hava alar
mı \'erilmiştir. 

lar, ne bunlar bu uı;uşlarda hiç bir bom- verilmiştir. Fransızlnr bir esir almışlardır. 
bardıman yapmamışlardır. Anlnsılan Fransanın • imalinde ucan Brüksel 18 (Ö.R) - Belçika hükünıe-

Paris 18 (Ö.R) - Londradan bildiri
lıyor: Dün Almnnyanın şimali garbisin
de keşif uçuşları yapan lngiliz tayyare
leri salimen dönmüşlerdir. lngilizler 
mühim bir Alman deniz üssünün, şid
detli hava baraj ateşine rağmen, resim
lerini çekmişler ve diğer mühim maHl
mat toplamışlardır. 

Cephede de tayyareler daha az faal Alman· tayyareleri Belçikadan geç~iş- ti nraziı::inin üzerinde yapılan uçu.şlan 
bulunmam!§lardır. Fransızlar Loren lerdir. Nasıl ki Drom vadisi üzerinde muhasımlar nezdinde siddetle protesto 
cephesinde ve gerilerinde düşman mev- uçan tayyareler de Isviçre üzerinden etmiştir. 
zileri :Uzertnde uç.muşlardır. Almanlar geçmiş olabilirler. Belçika hava filoları Londra 18 (Ö.R) - Berlindcn gelen ..... pr·a·gcıa···1s·y·a·n .. ·m1" .. çık·a·c·ak ........... T~'hıiği~·; .... . 

FRANSIZ TEBLiCi : 

Alman motörlü kıt' aları Praga hare
ket ettiler iAamlar devam edjyor 

Paris 18 (Ö.R) - Bu sabahki Fransız 
tçbliği: Gece cephede knyde değer mü
him hiç bir hf'ıdise cereyan etmemiştir. 
Dün düşman tayyareleri Fransız arazi
sinin bir kısmı üzerinde uçmuşlardır. 

Paris, 18 (Ö.R) - Akşam tebliği : 
Cephenin muhtelif noktalarında keşif 
kolları \'e topçu faaliyeti.. 

ALMAN 'l'EBLİGİ : 
Londra, 18 (Ö.R) - Almanlar bugUn mil edildiğini bildirmiştir. yndc hayret cd!lccı;k bır nokta ?a ~is Brtiksel, 18 (Ö.R) _ Alman resmi 

de Pragda üç kişiyi kurşuna dizmişler- Bu sabah Berlinden Prnga telefon et- Hı:.şanın Çek milletıne ~ad~oda hır hita- tebliği : Garp cephesinde me\'Zii ve 
dir .. İdam edilenlerin mikdarı bu suret- nıek imkansızdı.. Vaziyetin ciddiyetine bede bulunar~k uın.u.ı:ru nız.amı ~zına- ehemmiyetsiz keşif kollan faaliyetinden 
le 12 olmuştur. Bunların ikisi polis me- diğer bir delil de Prag ve Budnpcştc mnla.rını tnvsıye cttiğı hakkm~~kı . Jı:ı- başka bir sey yoktur. 
murları. onu üniversite talebeleridir. nrnsmda beynelınilcl telefon hattına Al- be~1!·. Şu halde protc~ora rcL5.l . ıddıa Üç İngiliz tayyaresi Vilhelmshafen li-

Bu idamlar ve Çek üniversitelerinin manların vazıyet ederek Budapeştcde edıldılh kadar basta değil. demektir. ~ ınanına taarruza teşebbüs etmişlerdir .. 
üç sene müddetle seddi hakkındaki res- bitaraf gazetecilerin Pragdaki gazeteci- Amsterdaı~d~ gelen hır :11abe1: gore, Müdafaa bataryalarının derhal !aaliye-
mt Alman haberleri Çekynda ciddi bir lerle tem.nslannı meııetmeleridir. Alınanların ışgalı a1t~ndakı IA:~ıstan?a te geçmesi bu t~bbü.sü akim bırakın.ış-
buzursuzluk mevcut olduğunu göster- b_aşıbozuk Leh çetelerı teşekkül etmiş- tır. I'ng"ılizler h"ı,. b'ır bomba atamnmı<>. 

ektedir Bugün •Folki.şc Bcobahtor• gazetesi " ~-.: 
tn • · H has ld ır. kah tır.. . . . . . lardır. Alman tayyareleri Fransaiıın bU-Budape~eden bı'l.3•-ı"ldıgın'W" e gor·· e muh- r.e.ıs. a_.c;anın _ ta_,0 . ulöunu ''e pc a- B l Leh U t ~· uıc. .. ~ H lb un nrın gaycsı mı c mm ısyan tiln -hava sahası üzerinde baştan başa 
temel bir isyana karşı ihtiyat tedbirleri tının uzun sureccgıru yaznıl§tır. a u- ruhunu nıuhafru-.a etmektir. 

1 
·r 

1 1 
rd 

olarak bir çok Alman motörlil kıtalan ki Bclgraddan gelen bir telgrnfa göre B . Çek nümayişlerinden bahsederken sa- >eşı uçuş aı:ı yapmışa ır. 
Praga hareket etmiştir. Bu sabah Berlin Haşa filen riyaset sarayında mnlıpustur. ltıhiyeUi bir Alman mümessilinin şu 
gazeteleri Pragdaki idamlardan bahset- Bunun sebebi de Bohemya ve Moravya- sözleri söylemiş olınası bu vaziyeti izah 
tnemişlerdir .. Yalnız cDoyçe Algeman- da sahte bir cümhuriyet tesisi için bir eder : Ayni mahiyette nümayişlerin Le
ye Znytung• Almanyadaki ihanet kanu- emirnameyi imza etmek üzere Berline histanda işgal ettiğimiz mıntakalarda da 

ALMAN 
Çiftçilerine mesaj 

nunun Bohemya ve Moravyaya da teş- gitmek davetini reddetmesidir. Daha zi- cılınası çok muhtemeldir. 
Roma, 18 (Ö.R) - Führer Alman 

çiftçilerine bir mCS<ıj neşrederek tohum
lama işleri artık bitmiş olduğwıdan Al
mnnyanın gelecek sene için iaşesinin te
min edilmiş bulunduğunu bildirmiştir. Sıvas .. Erzurum 

istikraz tahvilleri 
Altıııc1 tertip 

ilk Kanunda 
k~yıt muamelesi 5 
hitam bulacaktır 

Ankara 18 (A.A) - Maliye vekaleti 
ve Türkiye Cümhuriyet Merkez ban
kasından 15->934 tarih ve 2463 numa
ralı kanunlar mucibince ihracına sala
hiyet verilen ve geliri tamamen Sn•as
Erzurum demiryolunun inşasına tahsis 
olunan yüzde yedi gelirli Sıvas - Erzu
rum istikrazının 20 senede itfası meşrut 
4,5 milyon liralık altıncı tertibinin ka
yıt muamelesi 5-12-939 akşamı nihayet 
bulmak üzere 25-11-939 sabahından iti
baren başlıyacaktır. Tahviller hamiline 
nıuharrer olup beheri 20 ve 500 lira iti
bari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki 
gruba ayrılmıştır. Bu tahviller umumi 
ve mülhak bütçelerle idare olunan dai
.re müesseselerce vilayet hususi idareleri 
ve belediyelerce yapılacak müzayede ve 
münakasa ve mukavelelerde teminat 
olarak ve hazinece satılmış ve satılacak 
olan milli emlik bedellerinin tediyesin-

de başbaşa kabul olumıcakları gibi ge
rek tahvil ve ge,rck kupon bedelleri de 
tahvillerin tamamen itfasına kadar her 
türlü vergi ve resimden muaf buluna
caklardır. Tahvillerin ihraç fiatı yüzde 
doksan beş olarak tesbit edilmi§tir. Ya
ni 20 liralık birlik tahvili bedeli 19 ve 
500 liralık 25 lik tahvil bedeli de 475 li
rad~r. Kayıt muamelesi Türkiye Cüm
hurıyet Merkez, TUki}•e Cümhuriyet 
Ziraat, Türkiye lş, Emlak ve Eytam , 
Halk, Türk Ticaret belediyeler bankala
rjyle Sümer, Eti banklar tnraiından ic
ra edilmektedir. Diğer bankalar vasıta
siyle de bu hukuk temin olunabilir. Ser
maye ve tasan·uflarını en emin ve en çok 
gelir getiren sahalarda işletmek istiyen
lere keyfiyet arz ve bu kısa suskrijon 
müddet zarfında bankalara ınüracaatle
rinin kendi meniaaUeri iktizasmdan 
bulundul,ru işaret olunur. 

~ ............................ lmiil ....... &Dm .. "P'P•A'Ellm ..... ~B«m• 

iZMİRi.N BAYRAI\11 D.l!.'V AM EDİYOR ... 
20.000 KİŞiNiN GÖRDÜGÜ .• DAHA 20000 KİŞİNİN GÖRMEK İSTEDİGİ 

DÜNYA PfLİMCİLİGİNİN BAŞ TACI 

~URKÇE 

Keşif Alayı 
Bir harta daha 1.ALE ve LALKTAN Sinemalannda gösteriliyor ... 

rı U G ti .N 
LALEDE 
1 - KRALiÇE VİKTORl'.\ 
2 - ÇIFTLiK KANUNU 
3 - KEŞİF ALAYI 
4 - JURNAL 
5 - ıutıd 

LALETANDA 
l - KRALİÇE VİKTORYA 
2 - KEŞİF ALAYI 
:J - DÜ:NY A HABERLERİ 
4 - MİKt.. 

LALETA?lmA umumi nrzu üzerine (SAADF.T GECESi} 
giiıı \"C hu ~ce gö tcrilccektir. 

filmi yalnız bu· 

Belçika Kralı 
Başvefıil ve harbiye 
nazırı ile telırar 
göf'iiftü-
Brükscl 18 (A.A) - Kral hariciye 

Kanada hava 
rrıerkezinde 

nazm Spaak ile müdafaa nazırı Denis'i - BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA-
tekrar kabul etmiştir. Hindistan yakında mühimmat imali hu-

- ~-- ıusunda mühim bir merkez olacak ve 
uGloryan Alman vapuru kendi ihtiyaçlarım tamamen karoıJadık-

mu·· sadere edı-ıdı.· .. tan bagka lngiltere ile imparatorluğuh 
diğer memleketlerine de mühim mik-

Paris, 18 (Ö.R) - Almanların Glor- yasta ihracatta bulunabilecek bir mev
ya vapuru ~üsadere ve mürettebatiyle kie geçecektir. 
birlikte bir Iskoçya limanına sevkedil- Ottııva, 18 (AA) - Azami iki haf
miştir. Almatı ınlircttebat esir edilmiş- taya kadar ingUtcre, Kanada, AvustTal
tir. Vapurda buğday hruııulcsi vardı. ya ve Yeni Zelanda arasında Kanadnda 

:········································· . . bir imparatorluk tayyare k
0

ursları mer
kezi açılmaSl için bir anlaşma yapılacak
tır. Pek yakında bu hususta Londrnda 
ve Ottavadn ayni zamanda bir beyan
name neşrolunacaktır. Knnadadn tesis 
edilecek olan bu merkezde müttefik 
kuvvetler için 25 .000 tayyareci yctişe
cdı:tir. 

~ Deniz · 
••••••••••••••••••••• 

Gazino ve 
Re~toran! 

Kı;:lık salonu tcfrişatı 
. . tamamlarunıştır ... 
IZiUIR Körfezine hikim manzarası 

Canadien Prcss'in bildirdiğine göre 
bu iş için Amerih Birleşik Devletlerin
den lngiltereden ve Kanadadan altı bin 
talim tayyaresi satın alınacaktır. 

ile k-ışuı dahi yaz zevkini veren .. 
DENiZ GAZİNO ve LOKANTASI: 
salonu, halkın bütün istirahat ve E 

Montreal Starın dediğine göre adedi 
yüzü bulacak olan bu merkezlerde ük 
aylar İçinde 1 O bin ki~i talim görecek
tir. Talim görenlerin miktarı zamanla 
daha ziyade artacaktır. Bu merkezlerin 
ilk seneler için 25 mUyon doları bula
cak olan masrafı lngiltcre ile Domin
yonlar tarafından taksim edilecektir . 

: zc\·~ini ka~ıhyacak miikemrneliyet-: 
: tcdır4.. : 
: FİATı.ımoE ZAM YOKTUR.. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ımmı~~~--ımma.mmOJ!l!lmm ... ıma•ımlil----•~ 

KÜLTÜRPARKIN payansız güzellikleri arasında, SERGİ 
SARA Yll'.ı'IN muhtc. .. eın pa\'yonunda kurulan 

'*' 

TELEFON= 
3151 Kültürpark S1nemasında 

BUG(}N İKİ BÜYÜK FİLiM GÖRÜLECEKTiR 

1 - Brodvay Yıldızı 
ŞİRLEY SEVİ~Lİ ştRLEY 

'faı-afwdan müstesna bir güzellikte :rnratılmı~ 
Eğlenceli 7e\•kli komedi 

2 - Hayat mücadeleleri 
Rejisör : KİNG VİDOR hüyiik sanatkar TOM KEN 
Tarafından temsil edilmis nhlakJ - idimai ve his.st 

BÜYÜK ESER . • 
AYRICA : l\letro> Jurnal - VE RENKU l\IİKl. 
SEANSLAR: Her gün HAYAT l'tl'ÜCADELESI 2.45 
6 - 9.15 te .. BRODVAY 4.45 - 8 DE 
Cumartesi pazar 1.30 da BRODV AY YILDIZI ile başlar 

Biletler Kliltürpark kaınlnnnda s:ıtılnıaktadır. Fiatlcr bü,>iikler için hususi 
30 Birinci 20 kuruştur .. ırnçük ve talebe hususi 20 Birinci 15 tir .. Cuma 

giinlcri tnlcbe seansında 15 ve 10 kuru~tnr .. 

Sürgünlerin 
fenadır ki 

kendileri 

hayat §artları o kadar 
hayatlarına 

veriyorlar 
bir cokları • 

nihayet 

Paris, 18 ( Ö. R) - Berlinden «Politiken» Danimarka gazetesine 
Şarki Lchistana Yahudilerin tehciri hakında şu malumat veriliyor: 
Lüblen şimdiden tehcir edilen Yahudilerle dolduğundan tehcir edilen
leri taşıyan trenler artık burada durmıyorlar. J O ikinci teşrine kadar 
buraya Moravya ve Bohemyadan 45 bin erkek, kadın ve çocuk Ya
h udi tehcir edilmi§tir. Yeni gelecek kafile 175 bin kişiliktir. Avustur
yadan ve Çekya Protekozasmdan gelecek olan bu Yahudiler hayat va
sıtalarından tamamen mahrumdurlar. Çünkü hareketlerinde ehemmi
yetsiz miktarda yarıdan fazlasını almalarına müsaade edilmemektedir. 

7 5 yaşına kadar erkekler ve 5 5 yaşına kadar kadınlar tarlalarda ve 
yol İnşaatında çalışmağa mecbur tutulmaktadırlar. Is müddeti on ilci 
saattir ve ancak öğle yemeği için yarım saat mola verilmektedir. Çalış
makta istek göstermiyenler demir tellerle çevrili tahşid kamplarına 
atılmaktadır. 

Şarki Lehistandaki bu Yahudi kolonisine Protektoradan ( Çekya
dan) 150 bin, Viyanadan 65 bin, Boznanya ve şarki Prüsyadan 30 
bin, asıl Almanyadan 240 bin Yahudi sürülmüş olacaktır. Bu sürgün
lerin hayat şartları o kadar nevmidanedir ki bir çok Yahudiler bunlara 
katlanmaktansa hayatlarına nihayet vermeği tercih ediyorlar. 

Türk - Sovyet müzakereleri hakkında 
Londrada izhar edilen kanaat 

Brüksel, 18 (Ö. R) - Havas ajansının bir telgrafına nazaran Mos
kova mahfilleri Türk - Sovyet müzakerelerinin bir karşılıklı yardım 
paktı akdi malcaadile yakında ~lıyacağından haberleri olmadığım be
yan etmektedirler. Fakat Londrada aWcadar siyasi mahfiller Türk -
Sovyet müzakerelerine tekrar başlanmasının yakın olduğunu beyan 
ediyorlar. Bunların ifadesine nazaran lngiltere ve Fransa Ankarada 
imza edilen üç taraflı karşılıklı yardım muahedesinin bir Türk - Rus 
karşılıklı yardım paktile tamamlanmasını arzu etmektedirler. Esasen 
Ankara muahedesinin metni de böyle bir paktın akdi ihtimalini muha
faza etmiştir. Türkiye ve Rusya arasındaki münasebetler daimi dost
luk mahiyetini hiç bir zaman terketmemiştir. Ye Türkiye lngiltere ve 
Fransaya Rusyaya taallük eden hiç bir taahhüdle bağlanmamıştır. 

Mısır parlamentosunda 
Kral F aruk'un nutku 
Paris, 18 (Ö. R) - Kahirede Meb'uaan meclisinin içtima devresini 

açan Kral Faruk nutkunda demiştir ki: 
cSulhu istiyen ve onun nimetlerine sarsılmaz inanı olan Mısır, İn

giltere ile ittifakının kendi sulhu takviye edeceğini ve Avrupaya sul
hunu da sağlamlaştıracağını anlamıştır. Müttefikimiz lngiltere, hakkı 
müdafaa için er meydanına inince, Mısırın da vazifesini ifa için kal
kınması lazımdı ve bunu tereddüdsüz yapmıştır. Mısır verdiği söze 
sadıktır.» 

Hükümdar bu karışık anlarda hükumete düşen mesuliyetin bilhas
sa ağır olduğunu hatırlatarak icrai kuvvete vazifesini hak.kile ifa ede
bilmesi için hususi salahiyetler verilmesi lüzumunu kaydetmiş ve şun
ları ilave eylemiştir: 

cMısır, güç saatlerde vazifesini yapmasını bildiğini defatle isbat 
etmiştir.:. 

Hükümdar meclisin vatanperverlik hissiyatına müracaat etmiş ve 
şöylece devam etmiştir: • 
«Komşu memleketlerle münasebetlerimiz kuvvetlenmekten geri 

kalmıyor. Bizi onlarla birleştiren dostluk ve iyi anlaşma bağlarını tah
kime çalışıyoruz.:. 

Bu beyanat, celsede hazır bulunan Irak Başvekili Nuri Sait paşt! le
hinde alkışları mucib olmuştur. Kral Faruk nihayet demiştir ki: • 

<Amme müttefikinin rengi yoktur, Onun muvaffak olması İçin 
fikirlerin ve kalblerin birliği lazımdır.> 

Kral müdebdeb bir alayla Ahid.in sarayına dönerken toplar atılmış 
ve tayyare filoları uçmuşlardır. 

~~------------·---.......... _. ......... , 
Tayyare Sinemasında 

TELEFON: 3646 
B U G (} N 

Kıymetli mildaviınlerinden gördüğü rağbete binaen Komedi Fransez sanat
kiirlanndan l\IARİ BEL'in ifKta ettiği en son eser 

OLGUN KADINLAR 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Binlerce talep n ana üzerine programa ilaveten 

GÜLNAZ SULTAN 
TtlRKÇE SOZLÜ VE ŞARKILI 
Bu senenin en bü:rilk \ 'c en güzel ŞARK filmi 

AYRICA : EKI~R JURNAL son dün) n hiıdisntı ... 
SEANSLAR: 5 \c 9 da .. OLGUN Kı\DJ .. fl,AR: 3 ,.c 7 de GULNAZ Sultaa 
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Türkiye ile ittifak Ankara "V'-Radyosu [ .BOR SA 1 
DALGA UZUlfLUOU 'Oz"VM 

D. D. Yolları 8 ci 
dürlüğünden: 

işletme 
.. mu-

Avrupa vaziyetini aydınlatmıştır 

Ankara paktının 
ne/milel vaziyet 

olarak birdenbire 

beraber Beyimzası ile 
müttefiklerin lehine 

değif miftir 

(YorJışire Post gazetesinden : ) 
Türkiye ile ittifak imzalandıktan •~n: ı ]iği yap~ak . imkinlarını verecektir. 

:ra umumi vaziyetin yakından tetlc..ikı A.kerı tarıh gösteriyor ki Asya orta
beynelmilel vaz.iyetin bir.denbir~. t.:<:•: ıl~nn~.an bir kabile halinde gelip Kanu• 
yüze karşı koyanların lehıne degıııhgını nı Suleyman zamanında ikbalinin zir. 
gösterecektir. vesine yetİ§Cn Osmanlı devletini yine 

Avrupa vaziyeti hem garpte devam Asyaya atmak teşebbüslerinden ancak 
etmekte olan harekat bakımından hem felaketler hasJ olmuştur. Türkiyenin 
'de tehdid edilen Balkan ve Tuna dev- Avrupadaki vilayetleri birer birer kay
letleri için daha kat'i bir istikbal tesisi bolmuş, kuvvet ve kudreti inhitata yüz 
bakımından aydınlanmıştır. Avrupa ha- tutmuştur. Fakat nihayet Türkiye Bo
ricindeki tesiri dahi müttefikler için Aı- ğazların bekçisi olarak stratejik mevkii
yada askeri bir cephe teşekkül etmiyece- ni tanin etmiştir. 
ği ve Akdenizde münakalat hattımızm, Bu mevkö bilvasıta yapılan Alman 
her ne olursa olsun, açık bulunacağı tehdidine rağmen muhafaza etmiş ve 
hakkında teminat veriyor. mukadderatını onun askeri ve bahri va-

Yeni ittifaktan yapacağımız istifade- ziyetini yüksek tubnalc istiyen Müttefik
ler Almanyanın Sovyet paktından gö- lerle birlqtirmiştir. 
nceği menfaatlerden çok fazladır. Her Türkiyenin Britanya, Fransa ve Mı
ilti ittifak ta eııas itibarile bitarafanedir. aır arasındaki Akdeniz anlaşmasına bir 
Halbuki Ru" - Alman anlaşması gayri müttefik olarak dahil olması Almanya 
askeridir. Türkiye ile Müttefikler arasın- da Müttefikler cephesi için ıüphesiz bü
tlaki pakt İ!le üç mil1etten biri taarruza yük bir kazançtır. Almanyanın gözünü 
uiradığı, yahud da bir devlet kendiıi diktiği Akdeniz yolu artık kapanmıı 
aeıl mütearrız olmadığı halde her han- oluyor. Bu yol şimdi muharip ve bitaraf 
.-1 bir beynelmilel haydudluk hareketi- devlet1er tarafından o kadar iyi hima• 
ne teııebbü,, eden bir dev1etin yardımına ye ediliyor ki ~rki nısıf kürreden aı
Rittiği takdirde silah kuvveti İ!'ltimaline ker. malzeme Franııız limanlanna, ve 
ietinnd f"tml"ktedir. oradan da Müttefikler harp hududuna 

TORKJYENiN ROLO 
Türkiye. Sovyetlerle dostluğunu de

-Yam ettirmek o devleti yeni ittifakın h&
ktıi için gıotirmeğe muktedirdir. Bunu da 
muah~dede Sovyet kuvvetlerinin müda
halesini İcab ettiren her hangi bir harp
te bitaraf kalmasına müsaade eden mad
<le vasıtasile yapabilir. işte bu madde 
Balkanların yeniden organize edilmesi 
;çin bir ~a" hizmetini R"Öreceği gibi is
tikbalde de Türltiyeye Rusya ile İş bir-

kadar aerbeıt<:e ve hiç bir devlete karşı 
faal harekata lüzum kalmadan akmak
tadır. 

DUJŞEN DENlZ PUNLARI 
Zaman gelecektir ki Müttefikler için 

Atlas ve Şimal denizindeki filolarını bu 
zamana kadar Akdenizde tutulan gemi
lerle takviye etmek mümkün o1acaktır. 
Ayni zamanda istikbalde İspanya ve 
ltalyanın Akdeniz muhafızları olarak 
müşterek !lafta yer almaları ümit edile
bilir. 

Müttefiklerin zaferinden sonra 
Çekoslovakya nasıl ihya edilecek 
Paris, 18 (Ö. R) - Çek mahfillerinde söylendiğine göre müttefik

Jerin zaferinden ı:ıonra Cekler memleketlerini eski şeklile ihya etmek 
niyetindedirler. Yani Çekya ve Slovakyanın her biri ayrı ve muhtari
yetli bir hükumete sahip olmakla ~raber devlet reisi ve hariciye nazırı 
müşterek olacaktır. Bundan başka Çekoslovakya, Polonya, Macaris
tan, Avusturya ve Romanya ile, gümrük manialannı aralarından kal
dınnıs bir devletler bloku halinde birlesecektir. Bu memleketler mü
tekabil yardım paktile birbirine bağlı olacaklardır. 

Alman hükümet 
merkezi: Viyana 

----&·---
Şönbrön sarayının 
hazırlanmasına 
ba$1andı, Kitler bu 
sarayda oturacak ••• . 

cOaily Ekxpreıı> gazetesinin Buda
peşte muhabirinin yazdığına göre Hitler, 
Alman hükümet merkezini Viyanaya 
mıkletıneğe karar vermistir. 

lngiliz tayyarelerinin Berlin üzerinde 
uçuşları, bunların bir gün Alman payı
t.ahtını bombardıman edebileceklerini 
göıtermiştir. 

Viyana : l ngiliı: tayyare kınargahla
rmdnn 600 kilometre uzaktadır. Sonra 
müttefiklerin birçok dostları bulunan 
eski Avusturya merkezini boınbardımnn 
etmek istemiyccekleri muhakkRktır. 

Viyanada bir çok büyük evler boşal
tılmıştır. Avusturya imparatorlarının 
ikametine mahsus olan Şömbron sarayı 
<la hazırlanmaktadır. 

Mareşal Göringin zevcesi ile kızının 
yakında Viyanaya gelecekleri söyleni
yor. 

Maarif hesabına 
---·--tr·---

A vrupada tahsil 
eden talebelere ••• 

-&-
Ankara, 18 (Hususi) - Maarif veka

leti hesabına A vrupaya tahsile gönderil
miş o1up tahsillerini ikmal için tekrar 
~evkedilecek talebenin direktif almak 
üzere İstanbulda maarif müfettişi B. Ni
hat Adile müracaatleri vekflletten tebliğ 
olunmuştur. 

+-
0İngilteredeki askeri 
heyetimiz şere2ine 
verilen kabul resmi 
Londra, 18 (A.A) - İngiliz heyeti 

dün öğleden sonra Türk askeri heyeti 
reisi ile b::ıyan Orbay' ve diğer heyet 
azası şerefine Canton otelde bir kabul 
resmi tertip etmiştir .. Hariciye nezareti 
ve bayan Bütler hükümet namına misa
firleri karşılamıştır. 

*-BİR ALMAN 
TAYYARESİ DÜŞTÜ 

BUG'UN 755 üzüm tarını 
~ 211 S. Paterson 

1139 m. 183 Ka./1%0 Ww lll Ş. Remzi 
89 j. Kohen 

T. A. P. 31.70 m. MiS Kes./ ZO Ww. 30 AlbaYJ'ak 
T. A. Q. 19.'1' m.15115 Ka./ ZO Ww. 25 A. Mayda 

12,30 program, ve memleket .saat aya- 7 Esnaf Banka.q 
rı, 12,35 ajam ve meteoroloji haberleri, 25 S. Erkin 
12.50 türk. ınü.z.iği: Yeni bestekarların 1253 YekUn 
münt.ehap şarkıları. Ankara radyosu 307006 Dünkü yek:Un 
küme ses ve saz heyeti. Idare eden: 308259 Umumi yekCin 
Mesut Cemil. No. 7 

13.30-14.30 müz.ik (küçük orkestra - N 8 
Şef: Necip ~kın(, 1 - Gangelberger: o. 9 ~k çanları, 2 - Adolf Grunov: Berlin No. 10 Viyana valsı, 3 - Becce: Serenad, 4 - No. 
Fritz Recktenvald: Grinzing'de (Potpu- No. İNcıil 

8 50 12 50 
10 125 11 
8 16 

11 50 12 25 
8 25 8 25 
1 10 50 

12 50 12 50 
13 75 16 50 

8 25 
9 50 

10 50 
12 50 
14 50 

ri), 5 - Rachmaninoff: Prelüd, 6 -
Gaııglberger: Küçük flüt için konser 158 Tarım S . kooperatif 10 50 

136 B. S. Alazralti 6 625 
10 50 
6 625 
3 25 parçası, 7 _ Sorge Bortkievicz: Gavot, 99 M. j. Taranto 3 25 

8 _ Brahms: Macar Dansı, No. 17.18.00 
393 

Yekfuı 
program, 18.05 memleket saat a1y8ar2ı5, 152541 Dünkü yekfın 
ajans ve meteoroloji haberlerj, 
müzik (radyo caz orkestrası), 19.00 ~o- 152934 Umumi yekfuı 
cuk saati, 19,30 türk mü.z.iği (fasıl heye- PALAMUT 
ti), 20.30 konuşma, 20.45 türk müziği , 30 Kental Kapçık . 130 
ÇALANLAR: Cevdet Kozan, Re~at ZAHiRE 

130 

Erer, Fahire Fersan, Refik Fersan. 157 çuval Arpa 3 25 
1 - OKUYAN: Semahat özdenses. 30 ton P. Çekirdeği 3 
1 - Udi Fahri - Hicaz şarkı: (Bahar 643 balya Pamuk 40 50 46 

olsa çemenzar olsa), 2 - Şevki bey - p B 
hicaz şarkı: (Demem cana beni yadet)~ 3 ra 0rS3Sl 
3 - Refik Fersan - hicaz şarkı: (Göğ-
sümden kaçıp gitti). ctiHHuRtYET MERKEZ BANKASI 

2 - OKUYAN: Necmi Riza Ahıskan. KLEARİNG KURLA.al 
1 - Şakir ağa - Ferahnak yürilk se- Sterli.nıtea rayrili bir Türk Iİralllull 

mai: (Bir dilbere dil düşdü ki), 2 - mubbiliclir-
Cemil bey - Eviç şarkı: (Bir nigAhm 
kalbimi etti esir), 3 - Artaki - Eviç şar- Sabş Alış 

kı: (Aşkınla harap olduğum), 4 - halk Sterlin 
türküsü: (BUlbül). Dolar 

524 521 
76. '11 17 .16 

3 - OKUYAN: Melek Tokgöz. Belp 4.64 4.67 
1 - Reşat Erer: Gösteri, 2 - Kazım Fransız frangı 

Us - Kürdili hicazk~r şarkı: (Kani de- Pezetas 
33.58 33.78 
7.6577 7.6993 

ğil), 3 - Artaki - kürdili hicazkar şar- Florin 
kı: (Yetmez mi tükenmez mi), 4 - Bı- İsveç frangı 

1.423 1.432 
3.3969 3.4165 
3.1870 3.2054 men Şen - kürdili hicazkar şarkı: (Gün İsveç kronu 

kavuştu), 21,30 milzik (cazband _ Pi.) , Norveç kronu 
22.00 memleket saat ayarı, ve ajans ha- Çekoslovak kronu 
berleri, 22.15 ajans spor servisi, 22.25 Dinar 

3.339 3.359 
23.09 23.20 
35.22 35.40 

mü.z.ik (cazband - Pi.) , 23.25-23.30 yarın- Leva 64.96 65.22 
ki program ve kapanıs. Ley 82. 83. 

Rayşmaık 1.97 1.98 
rEŞEKKVR Liret 15.20 15.29 

Drahmi 
Zevcim ve babamız merhum Grebe- Zloti 

neli general Süleyman Sırrı oğlu Mebhe- Pengu·· 
med Murad Soyad'ın 16-11-39 Perşem 

103.97 104.50 
4.2159 4.2373 
3.6807 3.6984 

günü ansızın ölümü dolayısiyle gerek ANKARA BORSASI 
taziyette bulunan ve gerekse cenaze ile 
kahire kadar gelen zevata ayrı ayrı te
şekkür etmek mümkün olamadığından 
bu hususta muhterem gazetenizin tavas
sutunu rica ederiz. 

Merhumun eşi Sabiha Soyad 
kızı Hıizime Esman 

damadı M. Cemal Esman 

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

Kiralık apartman 
Mustalabey caddesi 1387 ınci 

soknk 5 numaralı apartunanın 
üçüncü katı kiralıktır. 2 inci kata 
müracaat edilmesi. 

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

Londra - Sterlin 1 
Nevyork - Dolar 100 
Paris - Fransız fran. 100 
Milano - Liret 100 
Cenevre - İsvicre .fran. 100 
Aınsterdam - Florin 100 
Berlin - Rayşmark 100 
Brüksel - Belga 100 
Atina - Drahmi iOO 
Sofya - Leva 100 
Prag - Çekoslovak kr. 100 
Madrid - Peçeta l 00 
Varşova - Zloti 100 
Budape;:te - Pengü 100 
Bükreş - Ley 100 
Bclgrad - Dinar 100 

--------------- Yokohama - Yen 100 
1ZM1R SULH HUKUK MAHKEME- Stokholm - İsveç kr. 100 

Kapanış F. 
5.24 

130.36 
2.9687 
6.7612 

29.2690 
69.405 

21.41 
0.97 
1.6375 

13.6825 

24.0925 
0.92 
2.495 

31.225 
31.19 

SiNDEN: Moskova - Ruble 100 
Davacı hazinei maliye vekili avukat NOT : Hizalarında rakkam bulunm.ı-

Zehra Yeğin tarafından Izmir elektrik yan dövizler için fiat tescil edilmemiştir. 
şirketinde işçi Musa kansı edibe aley- ESHAM VE TAHViLAT 
hine 939-1829 numara ile açılan ecri 
misil davasından dolayı müddeialeyh 1933 ikramiyeli Ergani 19.70 
namına gönderilen davetiye varakasının Sivas - Erzurum hattı istikrazı m. 20.40 
ikametgahının mcchu1 kalmasına binaen Cümhuriyet Merkez Bankası Pş. 111 
gazete ile ilanen ~aki davet üzerine de Bomonti Nektar 10 lira 50 Kr. 
muayyen günde gelmediğinden hakkın-
da gıyap kararı verilmiş ve muhakeme-

OPERArOa de 7-12-939 perşembe günü saat 10 na 8 
bırakılmış o1duğundan yevmi ve vakti ~' 
mezkurda müddeialeyhanın bizzat ispa- ~ 
tt vücut etmesi ve yahut tarafından bir ~ 
vekil göndermesi aksi takdirde gıyaben ı,: 
muhakemeye devama karar verileceği ~ 
lüzumu tebliğ makamına kaim olmak N 
ve bir nüshası divanhaneye talik kılın \ 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
mak suretiyle ilan olunur. ~ . Memleket hastanesi Baş Tabibi 

4243 (2310) : ikinci beyler sokak fırın kaqısı 

~.;;-;.-;.-;.-;.;~;;;;;;;;-;.;;;;;;; ~ No. 25 ... Her gün öğleden sonra saat 
~ OPERArÖR DrıilaO üçten itibaren hasta kabul eder. 

~ TELEFON No.: 3125 
D r ~ Asi 1 Mu k b i 1 r.am "L'ELrLZ/.L/2LrZ7n -

. 
ALMAN • YUGOSLAV 
Ticaret müzakereleri 
inkıtaa uğradı... 

Faris, 18 (Ö.R) - Bir Alman tayya-
~ resi şimali Vendik eyaletine düşmüştür . Ata kam 

MEMLEKEr HAS'J' A.· 
lfESi OPERArORV 

1ZM1R StCtLt T1CARET MEMUR
LUôUNDAN: 

Mahalli otoriteler şimdiye kadar bu hu
susta tafsilat vermemişlerdir .. 

Londra, 18 (Ö.R) - Röyter aJ·ansınm lZMlR 1 inci lCRA MEMURLUôUN-
DAN: 

istihbaratına göre Belgraddaki Alman Izmir iş bankasına borçlu hafız Ali 
Hastalarını her gün üçten sonra ı 

Alsancakta Birinci Kordon 312 nu
maralı Jakinyon apartmanında ka
bul eder .. 

Yugoslav ekonomik müzakereleri inkı- ve hacı Hüseyinin mahcuz mallarının 
taa uğramıştır. Sebebi Almanların 1914 sat~ına mütedair ve anadolu gazetesinin 
harbinden evvel Sırbistana yapılan ik- 17 Teşrinievvel 939 tarihli nüshasında TEi EFON 3 
razatın fediyesini istemeleridir. Yugos- ~-_J.,.~~7Nfl neşredilen satış 2280 NoJu kanun hü- ...-~~~•/,,.-..,.,.., 
lav hükünıeti, umumi harpte Sırbistan- kümlerine göre yapılacağı tashihnn ilan AYDIN SULH HUKUK MAHKE-

(Jorj A. Kollaro) ticaret unvanile Iz
mirde küçük kardıçalı hanında 19 nu
maralı yazıhanede yaprak tütün alım 
satımı ve ima1atiyle uğra:.c:ruı Jorj A. 
Kollaronun işbu ticaret unvanı ticaret 
kanunu hükiimJerine göre sicilin 2598 
numarasına kayt ve tescü edildiği ilfuı 
olunur. 

Izmir sicili ticaret memurluğw resmt 
mührü ve F. Tenik imzası. 

idaremize ait Bayındır istasyon büfesi 2490 sayılı kanun hükümleri 
dahilinde açık arbıma usulile üç sene müddetle kiraya verilecektir. 
ihalesi 27/11/939 pazartesi günü aaat l 5 de AJsancakta işletme bina
lmda komiayonumuzca yapılacak.bT. 

Oç eenelik muhammen kirası (300) lira olup M. teminatı (22,5) 
liradır. btek.lilerin muayyen vakitte komisyona gelmeleri lhımdıı. 
Şartnamesi lşlebne kaleminde ve Bayındır istasyonunda görülebilli. 

t t 16 19 22 4J69 (2283) 

Kiralık arsa 
Alsancak - Birinci kordon - 1456 cı Sokakta idaremize ait 36 M2. 

Arsa 2490 sayıh kanuna göre açık artırma ile 3. sene müddetle 1'iraya 
verilecek.tir. İhalesi 30/ 11 /939 günü saat 1 O da Alaancakta işletme
miz binasında komiayonca yapılacaktır. 

Üç senelik muhammen kirası (60) lira olup M. te.nllnatı ( 4.50) 
liradır. İsteklilerin tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. 
Şartnamesi işletme kaleminden görülebilir. 4252 (2307) 

lzmir Defterdarlığından : 
Ahmet Ra~it oğlu Mazharın Ba~urak §Ubesine olan kazanç ver

gisi borcundan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tah
silat komisyonu kararile haciz edilen Kestelli mahallesinin Ba_şturak 
caddesinde 38 numaralı ve 960 lira kıymetindeki dükkanın mülkiyeti 
3. 1 l. 939 tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarıl
mıştır. 

Taliplerin 24. 1 f. 939 cuma günü saat 15 de vilayet idare heyetine 
müracaatları ilan olunur. 

3, 12, 19 4050 (2235) 

iz mir 
den: 

Vakıflar müdürlüğün-

Toraman mahallesinin Kirpi sokağında kain 15 2/ 16 sayılı ev 31 / . 
5/940 tarihine kadar kiraya verilmek üzere on gün müddetle müza
yedeye konulmu§tur. Senelik muhammen bedeli 120 liradır. ihalesi 
27/11 /9 39 pazarteai günü saat l O dadır. istekli olanların Vakıflar 
idaresine müracaatları. 19 21 26 4238 (2313) 

Mamul tütüo satış ilanı 
ödemiş icra memurluğundan: 

1 - 936 yılı mahsulü 43 balyada 2400 kilo tütün açık arbrma au
retile sabşa çıkarılmışbr. 

2 - Muhammen kıymeti beher kilosunun 12 Kş. olup artırma 
ödemiş icra dairesinde 24/ 1 l /939 Cuma günü saat 1 O da yapıla
caktır. 

3 - Muhammen kıymetinin 3 7 5 ini bulmadığı takdirde 1/12/939 
Cuma günü ayni yer ve saatte ikinci artırma yapılacaktır. 

4 - Satış peşin para iledir. Ancak kafi teminat alınmak ve bedeli 
ödeninceye kadar mal teslim edilmemek şartile alıcıya 7 günü geç
pıemek üzere mühlet verilebilir . 

5 - Tıransfer masrafı ve dellaliyesi a1ıcıya aittir. 
6 - Tütünleri görmek istiyenler ve daha fazla izahat almak arzu 

edenler tatil günlerinden mada her gÜn ödemiş İcra dairesinin 939/ 
1236 sayılı dosyasına müracaat edebilecekleri ilan olunur. 

4242 (2309) 

Manisa Valiliğinden: 
1 - Manisa Memleket hastahanesinin 939 mali yılı ihtiyacı bulu· 

nan 134 kalemden ibaret 3214 lira 70 kuruş muhammen bedelli rnua
lice ve bbbi malzemesi iki defa eksiltmeye konulmuş ise de bu müd
det zarfında talibi çıkmadığından bir ay içinde 2/ 12/939 tarihine ka
~r talihi çıkbğı takdirde 2490 ıayıh kanunun 43 üncü maddesine 
tevfikan pazarlık suretile Manisa daimi encümenince intac edile
cektir. 

2 - Mualicenin cins, miktar ve fiyat şartlarını gösterir liste ma-
halli ııhhat müdürlüğünde görülebilir. 4202 (2312) 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
1 - Karat.aş üstünde Türk Bahçesine 

açıkta akan 346, 347, 349 sayılı sokak la
ğımlarmın 337 sa.yılı sokağa kadar 447 
metre boyda kanalizasyon yaptırılması 
fen işleri müdürlilğilndeki keşif ve şart
namesi veçhile kapalı zarflı eksiltmeye 
konulmu~ur. Muhammen bedeli on iki 
bin yedi yUz elli bir lira on kuruş olup 
ihalesi 20-11-939 pazartesi günü saat 
17 dedir. 249Q sayılı kanunun tarifatı 
dahilinde hazırlanmış teklif mektupları 
ihale günü azami saat 16 ya kadar encil
mende riyasete verilir. Muvakkat temi
natı 956 lira 33 k~tur. 

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

deki keşif ve şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmu._.<ttur. 

Muhammen bedeli 2300 lira olup iha
lesi, 24/XI/ 939 cuma günü saat 16 ~ 
dır. iştirak edecekler 172 lira 50 kurut
luk 1eminatı lş Banka.sına yatırarak 
makbuz.ile Encümene gelirler. 

10 15 19 23 4164 (2275) 

Fen heyetimizde bir kontrolörlük 
münhaldir. Aşağıda gösterilen şeraitfi 
haiz isteklilerin müsabakaya iştirak et. 
mek üzere fen işleri müdürlüğüne mü
racaatları. 

1 - Fen veya lise okulundan me
zun bulunmak, 

2 - .Askerlik hizmetini bitirmiş o&. 
ma.k. 

S - Sıhhat raporu ve hüsnü haline 
dair ilmühaber ibraz etmek. 

19--22 4246 (2311) 

4251 (2306) da merkezi devletler tarafından ynpılan olunur. 4250 (2308) SINDEN: 805 
tahribat sebebiyle bu istikrazlnnn tcdi- Aydının Mesudiye mahallesinden 
yesiylc mükellef olmadığı noktai nazarı- 8W•IR'l~~~IJ!'2l2ZZ'it&i~ Mehmed oğlu Ali ve İbrahim ve Rabia 
nı müdafaa etmektedir. İhtilafın beyne!- ' ve Ahmed kızı Hanife ve Münire ve 
milel hakeme havalesini istemesi muhte- KARŞIYAKADA ' Mehmed kızı Fadime (ve Jsmail oğlu 
meldir.. Melek ~ Raşid) ve Hasan efendi mahallesinden 

Kiralık daire 
v ve magaza 

Orlınej açılılarınd 
bir gemi batırıldı 

, Kızıltakya oğlu Ali kızı Emine ve Ha
' fize tarafından Ortaklar köyünden Meh-
~ med Tevfik evladı Nevzad Behzar Ne- Resmi \'e hususi daire ve yazıhane 

· ~ cati velileri anaları Saddıka ve Ku··ınh - olınağn elverişli Gazi bulvarında Zi-
Sınemasının 

Oslo 18 (A.A) - Büyük hacimde AI-
ne Jode yük gemisi Orkney adaları ci
varında batırılmıştır. 40 kişilik mürette
batından 4 kişi boğulmuştur. Bir kaç 
yaralı vardır. 12 kişi Niek'te karaya çı
karılmıştır. Bunlar buradan bugün Ncv

lki biiyük filim birden " t B ka ınd 
J •• ı·xı· "CI. BALAYI ~ ya maliye tahsildarı Tahsin ve kardeşi raa an sı yan a 18 sayılı Dc-

A ~ Fadime ve Sultanhisar nahiyesinden mirelli haru .. 

3 - Mimar kemalettin caddesinde be
lediyeye ait 408,25 metre murabbaında
ki 80 numarataHı arsanm 31-12-939 ta
rihinden itibaren bir sene müddetle ki
raya verilmesi yazı işleri müdürlüğün
deki şartnamesi veçhile açık artırmaya 
konulm~tur. Muhammen bedeli 220 li
ra olup ihalesi 20-11-939 pazartesi günü 
saat 16 dadır. Iştirak edecekler 16 lira 
50 kuruşluk teminatı iş bankasına ya
tırarak. makbuzile cncilmone gelirler. 

Umur bey mahallesinde 1243 aayılt 
sokakta 298 metre murabbaındaki yôlt 
fazlasının sat~ı, yazı işleri müdürlüğiln;. 
deki şartnamesi veçhile aç.ık artırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 596 H;. 
ra olup ihalesi 4-XIl-939 pazartesi günü 
saat 16 dadır. I§tirak edecekler 44 lira 
70 kurtı§luk teminatı iş bankasına ya
tırarak makbuzu ile encümene gelirler. 

19-24-28-2 (2316) 
GCJ'ek yapıcı gerek yapıcılıktan gayri 

her hangi bir meslek veya sanat crl:>ar 
bmd.an olursa olsun bilumum eşhasnı 
kanunen belediyeden ruhsat alınmasını 
icap ettirecek her türlü inşaat veya ta
mirat ruhsatsız olarak bizzat yapması 
dahi memnudur. Işbu memnuiyet hilfl
fına hareket edenlerden 40 lira mn.ktıt 
ceza alınmakla beraber aynca yapı yol;.. 
lar kanunu hükümlerine göre de mua
mele yapılacağı ilfln olunur. (2311) 

cnslle 'e ~clecektir. 

- * ingiliz harbiye 
nazırı Fransada 
Paris 18 (A.A) - Ingütere harbiye 

nn'Zırı B. Hore B elisha dün akşam F ran
saya gelmi.cıtir. B. Hore Belishn burada 
hlr kaç gün kalacak ve Ingiliz hatl rını 
teftiş ed cC'ktir B . Hore Beli ha P azar
tesi günü B Dalad·er ve r en('r, 1 Gam-
}(!Jl ile P .. rü mel- rd bulunı.cak ır. 1 

.. 

LOR~'TTA YUNG ' Aydınlı Hüseyin kızı Zehra aleyhlerine İstiyenler : İkincikordon Merkez 
TVRONE POV.l!.'R ~ açtıkları gayri menkul tnksimi davaııı- bankası nrkasında 88 sayılı dairede 

Tarafından temsil edilmiş a k ve ~ nın yapılmakta olan muhakemesinde: 
11 
diş doktoruna baş vursunlar .. 

güzellik filmi... !'.. Müddeilerden lsmail oğlu Raşidin ika- l - 26 (2131) 
N 2 •• BİR MİLLErİN metgahı malum olmadığından Izmirde 

iSriKLALİ oturmasına binaen Yeni Aıır gazetesilc '2XY..LZ7.:z;c;:z:ız:yJCJl!3tl 
JOE MEREA ilanen gıyap kararının tebliğine karaT 

FRANC DEE verildiğinden ve gıyap karnnnın bir nüs- ~ 
Tıırafındıın yaratılan büyük macera haftı da mahkeme ilan tahtasına ilsak ~ 

filmi edildiğinden muhakemenin muaJlak bu ~ Kültürpark civarında Vasıfçmar 
lundugv u 28/ il / 939 salı gu··nu- saat 9 ~ bulvarında bir binanın zemin katı SEANSLAR : Her gün 4 - 5.30 ve 1 k k lık .,'\-da Aydın sulh hukuk mahkemesind ~ ucuz o ara ira tır. uç oda ve 

9 DA .. Cumartesi pazar 12.30 da e ~ b"·t·· k nf h "dir M'~---t 
bizzat bu1unmadı~ ve vekil de göndCT- tclu -~o"n. 0 o

25
m

99 
nvı • ULQ<;üC( ve sennsı .,. CJ 

~:O:>Ciı•lilil'.Kıi:zı:ll'ılıi mediği takdirde bu baptaki muhakeme- ~ 
nin gıyabında bakılacağı ilan olunur. a."'raıı••E•••lilttll-4:•••••• 

-Kiralık 

4 - Halimağa çarşısında 863 sayılı 
sokak.ta belediyeye ait 20 numaralı dük
kanın 26-12-939 tarihinden itibaren bir 
sene müddetle kiraya verilmesi yazı İ.'?
lcri müdürlüğfuıde1ö şarf.name5i veçhile 
açık arhı:maya konulmuştur. Muham
men bedeli 4-0 lira olup ihalesi 20-11-939 
pazartesi gtinU saat 16 dadır. l,.cıtirak ede
cekler 3 liralık: teminatı iş bankasına 
yatırarak makbuule encümene gelir:ler. 

5-10-15-19 
Cumhuriyet mahallesinde Kültü11-

pm arkasında 1936 sayılı sokakta 75 
metre boyda granit paket taşlarile dö
§eme yapılması ve iki tarafına yeni kor
dan ~ Fen ~.leri Müdürlüğün-

Fen heyeti deposunda mevcut 8000 
adet ç1lncnto kaat torbaların satılmasr: 
yazı işleri mildürl.üğündeld şartnamesi 
veçhilc 27-XI-939 pazartesi günü saat 
16 y-a uzatılmıştır. Muhammen bedeli 
200 liradır. Iştira.k edecekler 15 liralık 
teminatı iş bankasına yatırarak mokbu
zile encümene gelirler. 

(2317) 



19 SONTESmN PAZAR 19J9 ....... 
W.F.HenryVanderzeeı SPERCO VAPUR 

Ve ıürekası ACENrASJ 
---·tr . 

AMERtCAN EXPORT LINES tNC, ADRİATİKA SOSYETA ANONıMA 
N E V - Y O R K İÇİN: Df NA VİGAZYONE 
EXPORTER vapuru 10 son teşrinde QUİRİNALE vapuru 21/11/939 tari-

bekleniyor.. . hinde Venedik, Triyesteye hareket cde-
EXC1IF:5TEB vapuru 11 Son teşrın- cektir. 

de beklenı,vor. . CİLİCİA vapuru 20/11/939 tarihinde 
.~MİNİSTER va~uru Son teşrın Napoli, Cenova ve Marsilya limanlarına 

ikincı nı,şfında beklcnıyor. hate'Ket edecektir. , , 
D. T. R. T. BUDAPFST BOISENA vapuru 30/11/939 tarihin-

TU~A ~NLARI ~~İN do- de Selanik, Burgaz, Vama -:e Köstence 
DUNA motoı.u 18 Sonteşnne gru limanlarına hareket edecektır. 

bekleniyor. .. .. eın- CALDEA vapuru 30/11/939 tarihin-
KASS~ motoru İlkkAnun başlangı de Napoli, Cenova ve Marsilya limanla-

da '?eklenıyor.:. . çın~ hareket ~flççektir. 
TISZA motörü İlkkAhUiı: baş~etn- BRİONİ rnotörü 1/12 ·939 tarihinde 

da bekleniyor. . o IAİ! saat 8 ae gclcrc~ ayni gün saat 17 de 
SERVİCE l\lARITİl\IE ROU1\ N Pire Venedik ve Triveste limanlarına 

B U C A R E S T hareket edecektir. . 
KÖSTENCE - GALAS VE TUNA NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 

LİMANLARI İÇİN . _ veya Cenovada Şimali ve cenubi Ame-
PELEŞ vapuru 18 Son teşrıne dogru rika limanlarına hareket eden İta.Ha 

~tt1~COI\IMERCİALE BULGARE Anon.im .scyriseiain şirketinin ve Afrika 
DE NAVİGATİON A VAPEUR \'e ~ındıs~~ma hare~ct cd~n 1;-LO~ 

A R N A TRIYESTINO anonım seyrısefaın şır-
V . be keti vapurlarına tesadüf ederler. 

~ARNA vapuru 27 son teşrınde k- NEERI,ANDAİSE ROYALE 
lenıyor. KUMPANYASI 
BAİFA - İSKENDEBİYE VE PORT OKİON apunı 25/11/939 tarihinde 
SAİTV İÇİNlarm~ ALA~1:"L~ beklenmekt: olup Anvers, Rotterdam ve 

•F ISllD ve en Amsterdam limanlarına hareket ede-
hJç ba taahhüt alınmaz. . cektir. 

Vapurla.na hareket tarihleriyle nav- SVENSKA ORfENT LİNİEN 
lunlardaki detf~ikliklerden aceota m• AASNE vapuru 30/11/939 tarihinde 
ııruliyet kabul etmez. beklenmekte olup Gotcborg, Copenhag, 

Daha fazla tafsilat için ATATURK ve Helsingfors limahlarına hareket ~de-

caddesl 148 No.da W. F. Henry Van Der ce~~VİCE MARİTİME ROUMAİN 
Zee ve ŞsL Vapur acentalıtına mUraca- ARDEAL vapuru 27/11/939 tarihin-
at edilmesi rlca olunur. de beklenmekte olup Malta, Cenova ve 

ftL~N: ZOO'l/ZOOS Marsilya limanlarına hareket edecektir. 
NOT: 

UMDAL Ahvali hazıra <lolayısiyle navlun ve 
--.IJa- lıaı-eket tarihlerinin kat'i olmadığını ve 

Ul\fUI\ofİ ·DENİZ ACENTALitI LTD. bunların hiç bir ihbara lüzum olınaksı-
HELLEN1C LİNES. LTD. zın değişebilir old~ğunu ve. bu husustan 

V ARV ARA • 25 ikin . T . _ dolayı acenteye bır ınesulıyet terettlip 
. 'apuru cı eşrın etmiycccğini muhterem yükleyicilerin 

de beklenılmekte olup Anversa ve Rot- kayıt ve i~aret etmele . . l 
te d · · ··k ı akt " rı rıca o unur. 

r am ıçın yu ~ ac ır. Daha fazla tafsilat için Cümhuriyet 
ZETSKA PLOVIDBA A. D. KOTOR caddesinde FRATELLİ SPERCO 
LOVCEN vapuru 21 ikinci teşrinde acentesine mu··ı .. , t a·l . vapur 
lip . gil p· A tluk 1. ucaa e ı mesı .. 

ge nyru n ıre ı:ıavu . ıma~- TELEFON : 2004 - 2005 
lan - Kotor - Dubrovnik - Split - Trı-
yeste ve Şuşak için hareket edecektir. •1111 • • • • • ..................... 11 ......... •• 

Yolcu ve yük kabul edecektir. OLJ. vı~a "E :. 
GOULANDRİS BROTHERS LTD. rr.. " • 

PİRE ŞÜREK~SJ ı.TD. ; 
•NEA BELLAS• : 

Lüks transatlantik vapuru ile Pire VAPUR ACENTASI ; 
Nevyork hattı ... 
Pire - Nevyork seyahat müddeti 12 gün 

Pireden hareket tarihi 
25/11/939 

Gerek vapurlnnn muvasal!ıt tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında acenta bir teahhilt altına giremez.. 
Daha fazla tafşilAt almak için BirincJ 
KordOnda 152 numarada • UMDAL• 
umum! deniz AcentalığJ Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MüdUrlyet 
Telefon : 3171 Acenta 

Me~sageri~s Maritimes 
KUMPANYASI 

THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Der türlil izahat ve malfımat için Bi-

:ırinci Kordonda 156 numarada LAU
JlENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acco
tasma müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 2 3 7 5 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre v.apurla
nmız sefer yapacaklardır. 

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

Birinci Sıruf Mütnhaıısıs 

r. · r li 
KAMÇIOGLU 

Cilt ve Tenasiil hastalıkları 
VE 

Elektrik tedavileri 
. Biıinci Beyler Solmğı No. 55... ~ 
• • '1.1 

Jzmır - Elhaınra Sineması arkasında ' 
Sabahtan akşama kndar hastnlnnnı 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

~..2'.'ZJ'J!f~ZZ7..:7.J(/.Z7.Z7//'//.L/7.Y':J 
MCllİl ........... IR.2!.111 .... IJIB .... ..ı:ZJll .. llllllml .. ~"il@.U~/.J(ZJ 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt<?ha.asıaı bay Ömer 

ütfü Bengü' dir. 
Bristol oteli elli odah her odada soğuk ve sıcak aka!' ıulan, banyolan 

e kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteadd!t telefonları olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokantası vardır. 

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

Bütün bu mükemıneliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehau111 

bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
ydana koyar. Bunun için bütün Egelilet', kendinin tahta isticarında 

ulunan otellerde buluturlar. 
........................ 1 .. 1111 .. 1111~ ............... ~~:ZL-ZA-

Türkiye iş Bankasından: 
ölü Keareli Ali Rizanm tahtı tasarrufunda iken icraen bank.amıza intjkal 

eden ve halen batapu bankamızın mülkiyet ve tuarrufu" altında bulunan lz
mirin Karacadai mevkiinde Çapar Gölü nam mahalde kain tapu kaydına göre 

altı yüz dönüm karıJığı elli beş hektar veb;n dört yüz metre murabbaı mesa
hasında tarla ve ıöl yatağı müzayede ile satılığa çıkanlmıştır. 

Arttırma muameleai 20 T etrini-ni 19 39 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 
ıaat 15 te bank.amwn lzmirde Birincikordondaki binaııında ve ıubc müdürlü
ğünde olbaptaki müzayede prtnamcsinde yazılı esaslar d.airesinde yapılacak 
ve en çok arttırana ihale edilecektir. 

Müzaredeye girmek iati1enlerin arttıracakları bedelin yüzdeonu nisbetinde 
teminat akçaaı yatırmalan lazımdır. 
Gayri menkulün evsafı ve müzayede ve satış şartları hakkında mallımat almak 
iııtiyenlerin her gün bankamıza müracaatları ve arttırmaya girmek istiyenlerin 
yukanda gösterilen gün ve saatte bankaya gelmeleri lüzumu illn olunur. 

24, 27, 28. 29, 34, 5 7, 12, 15, f6. 16. 20 3919 (2181) 

lzmir Vakıllar müdürlüğünden: 
ödemiş kazasının Vakıf zeytinlikleri 939 senesi mahsulü 20. 22 ve 

24 ve 27 ve 29 tarihlerinde ihale edilmek Üzere müzayedeye çıka
rılmıştır. 

Talip olanların o günlerde ödemiş Vakıflar idaresine müracaat
ları. 

Y'f;lfl ASIR SA.BiPE Ş 

, . , , · _ . r • ı 

Balık yağı içcmiyenler 

Hilil Eczanesine EL Y AFi IMPERMEAB1LtzE OLDU -
CUNDAN SERTLlôtNt MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DtŞ FIRÇASIDIR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

1939 senesi NORVEÇYA Babkyapmu baş mamulü 

·Kemal Kamil 
. 

Balıkyağı ac!iyle tevzi ediliyor 

Her aene olduğu gibi daima beyaz ve 

berrak şişeler içinde altın sarısı rengiyle 

mahiyet ve safi ve ti, dıf ına vuran, vif a .. 

minleriyle gıda kuvveti yü kıek içimi çok 

hafif bir şaheserdir. 

SIHHAT VE.KALETINlN RESMi RUHSA TINI HAiZ 
. KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DİŞ aift· 
larını, ROMATİZMA.san· 
cdarını SİNİR, rahatsız· 
llklarını derhal geçirir 
\SRİ , NEZLE ve SOCUK 
algınlığına karşı mües· 
sir ilaçtır. 

icabında .ıünde 1 - 3 kate 
alınır. Her Eczanede bulunur. 

Alsancak 
lstasy ou Karşısında yeni açılan 

EGE 
uusust HASTAN~i 
SAHİBİ 

DOKTOR OPERATÖR 

Adil Bir 
İmıirin en büyük i.htiyaçlanndan bi
rine tekabül etmek üzere hazırlanan 
ve her türlü fenni tekfunülat, kon
foru ve kaloriler, rontken ve elektrik 
tedavileriyle mücehhez olan EGE 
husust hastanesi Alsancak istasyonu 
karşısında açılnn~tır. 
Her şube~·e ait hastalar kabul ve 
mUtah~lan tarafından tedavi edi
lir. 

Müessesede her zaman doktor bu
lunur .• 
FİATLER: 
iııı liradan IHqlar .. 

TELEFON : %918 
U6ii~Q9JJ~LZZL2T./.Y..7.7.Z.ioCll.lıai_. 

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

cibince mevkii tedavülden kaldırılan eski bronz beş ve iki buçuk ku
ri.ışluklarla nikel bir kuruşluklar 31 / K.Evvel/939 tarihinden sonra 
devlet borçlarına mukabil gerek ma1sandıkları ve gerehe hazine vez
nedarlığını ifa eden . merkez ve ziraat banka1annca dahi kabul edilıni
yecektir. 

Binaenaleyh ellerinde bu nevi para bulunanlann bunlan mezkur 
tarihe kadar devlet borçları mukabilinde malsandıklarile merkez ve 
ziraat bankası şubesine yatırmaları ilan olunur. 

t S, 25, 1, 1 O, 20, 1, 3, 7, 15, 23, 29 

Burnava Ziraat Mektebi 
ğünden: 

3680 (2f06) 

müdürlü-

Cinsi 

Muhammen bedeli 
Beher metresi 

Lira Ku. 
C'"~~:.::=:m:zs:m:ı ________ ll!l!I! __ .... 5 santim kutrunda 

Metre 
400 2 so 

iğreti 
Teminatı 

Lira Ku. 
75 00 

BiC GENiNE 
iOGE!lh E: Terki i _ e 

nm; arse · - ·bi mv · · a ·ıe kola, koka, 
Kinkina gibi müştehi hülasaların gayet itina· 

ı •• bir surette birleştirHmesinden husule ge· 
J len bir müstahzardır,... 
BİOGENİNE ~ Gıdası kan olan sivr:sincklcrin iğneleriyle kanımıza aşıla

dıkları sıtma ımra?.itlerini öldürür •. S tına pnrnzHlcri, kanınıızd:ı lıcsap kai
delerinin haricinde kalan büyiik ve şayanı hnyrct hir dl'recodc çoğalırlar. Bu 
korkunç üreme neticesi knnın en h:ıyati kısmı ofan kırmızı yuvarlacıklan 
malıv "c harap olur ve Sıtma meydana gelir .. 
JİOGENİNE : Kanı temizleyip çoğaltır .. Kırmızı kürreciklcri arttırır .. Adale 
ve sinirleri kuvvetlendirir .. İşlihayı açar .. Dermansızlığı giderir. Sıtma pa
razitlerini öldürmek suretiyle şifa temin eden ve sıtmadan koruyan yüksek 
tesirli bir ilfıçtır. Tıı.1 • farak bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük faide
lcr temin eder .. 
Sılıluıt Vekiilcünin smi miisaadc-.siııi hfıizdir~ HER ECZA1'TEDE bulunur •. 

r& .... :mlıı .. Ed*llll:ll*D4 Gralli!ll ........ 5111 .... Cml ...... ı .. aa•Iİllll•EHEEBl .. W:~• 

Turgutlu Belediye r~yasetin
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 kuruşluk kşfi üzerinden 8. 11. 939 tari
hinden itibaren 4S gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme Turgutlu belediye binası dahilinde mütesekkil bele
diye daimi encümeninde 22. 12. 939 tarihine rastlıyan cum~ günü saat 
1 5 de yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evraklar: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename sureti 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Nafıa vekaleti yapı işleri umumi fenni şartname~· 
E - Hususi şartname 
F - F enrıi şartname 
G - Keşifname 
H - Projeler 
Bu evrak 67S kuruş mukabilinde Turgutlu, Manisa belediye rc"ı:

liklerinden tedarik edilebilir. 
4 - Bu işe ait muvakkat teminat miktarı 7997 liradır. 
5 - isteklilerin 939 senesine ait ticaret odası vesikası ile teminat 

mektubunu ve bu işi yapabileceğine dair Manisa vilayetinden alacağı 
vesikayı ve istekli yüksek elektrik mühendisi olmadığı takdirde yük
sek elektrik mühendisinin mesuliyete iştiraki şartile işi yapacağına da
ir olan noter senedini dış zarfa koymaları !azımdır. 

6 - isteklilerin teklif mektuplarını 22. 12. 939 tarihine rastlıyan 
cuma günü saat 14 de kadar Turgutlu belediye reisliğine makbuz mu
kabilinde vermeleri veyahut ayni gün ve ayni saate kadar varacak te
kilde posta ile göndermeleri lazımdır. Postada vaki teahhür kabul 
edilmez. 

7, fO. 14, 16, 19, 22, 25, 28, 1, 3, 6, 9 4084 (2253) 

lzmir Defterdarlığından: 
Ahmet Kaaım ve lslamın kar~ıyaka şubesine olan emlak satış bede

li borcundan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tah
silat komisyonu kararı ile haciz edilen kar§ıyaka Donanmacı mahalle
sinin Günaydın sokağında 24 numaralı ve 1075 lira kıymetindeki ar
sanın mülkiyeti 3. 1 1. 939 tarihinden itibaren 21 gün müddetle mü
zayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 24. 11. 939 cuma günü saat 15 de vilayet idare heyetine 
müracaat1an ilan olunur. 

l 1 9 

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

karıdtı cinsi yazılı su borusu 1l / 11 /939 tarihind:.-n itibaren 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur~ Eksiltme 27 /11 /939 tarihin
de pazıırtesi günü saat i 5 de Ziraat mekt binde müteşekkil satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin eğreti teminatını fzrnir mektepler muhasebeciliğine ver-
meleri ve makbuzunu komisyona getirmeleri. 

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

lzmir Defterdarlığından: 
Sandıkçı Abdullahın yeni maliye şubesine olan kazanç vergisi bor

cundan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsilat 
komisyonu kararile haciz edilen Ahmetağa mahallesinin Sandıkçılar 
sokağında 14 numaralı ve 960 lira kıymetindeki dükkanın mülkiyeti 
3. 11. 939 tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarıl-
mıştır. 

Talip]erin 24. 11. 939 cuma günü saat 1 S de vilayet idare heyetine 
müracaatları ilan olunur. 

3, 12, 19 40SI (2236) 

lzmir Defterdarlığından: 
Boyacı lbrahimin yeni maliye şubesine olan kazanç vergisi borcun

dan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikau tahsilat komis
yonu kararile haciz edilen Basmahane civarında Abdullah efendi ma
hallesinin fenerci sokağında l 4 numaralı ve 800 lira kıymetteki hane
nin üçte iki hissesi 3. 11. 939 tarihinden itibaren 21 giin müddetle mü-
zayedeye çıkarılmıstır. 

Taliplerin 24. 1 f. 939 cuma günü saat 15 de vilayet idare heyetine 
müracaatları ilan olunur. 

3. 12, 19 4048 (2233) 

lzmır Defterdarlığından: 
Halil cğlu Alinin köyler şubesine olan emlak ~atı~ bedeli borcun

dan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsilat komis
yonu kararile haciz edilen Mersinli Burnava caddesinde 4 sayılı ve 
2500 lira kıymetindeki sebze bahçesi ve odanın miilkiyeti 3. 11. 939 
tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 24. 11. 939 cuma günü saat t 5 de vilayet idare heyetine 
müracaatları ilan olunur. 

3, 12. 19 4049 (2232) 

!zmir Vakıflar müdürlüğün
den: 

Kıymeti Cinsi 
Lira 

No. Mevkii 

700 ev 384/ 3 Yağcılar 441 ci sok.ak 
700 ev 63/ 8 Karantina lslahane ca. 181 sokak 
7 00 ev 34 3 / 1 O > > 1 8 l > 
900 ev 381 / 9S San hafız Medine yoku~u 
650 ev 366/ 3 Tuzcu mahallesi 776 cı Molla sokak 
250 ev 190/ 97 T amaşalılc Burç sokak 
1 7 5 ev 188/ I » Selatin oğlu 
900 ev 11 S/43-2 Haftani sokak 
Yukarda müfredatı yazılı gayri menkullerin mülkiyeti satılmak. 

üzere hizalarında yazılı kıymetlerle açık arttırmaya çıkarılmıştır. iha
lesi 20/11 / 939 Pazartesi günü saat ondadır. isteklilerin yüzde yedi
buçuk pey akçasile vakıflar idaresine müracaatlan 

2 13 19 2998 2218 



YENi ASI.il 

se onse inden Sonra 
lngiltere ile Fransa 
tarihin kaydettiği 

arasındaki askeri, mali, iktısadi büyük işbirliği 
en muazzam bir ittihat şeklini almış bulunuyor 

kuvveti Gizli olarak verilen Londra ve Parisin • 
emır 

BerlinJİn 

sın da 
dahili ihtilafları karşı

büsbütün artmaktadır 
Paris 18 (Ö.R) - 17 Ikinciteşrin, In

giliz - Fransız ekonomik münasebetle
rinde olduğu kadar harp esnasında ve 
harpten sonra dünyanın ekonomik teş
kil!itlanmasında bir dönilm noktası ola
caktır. lngüiz - Fransız başvekillerinin 
ekonomik birlik hakkında yüksek müt
tefik harp konseyindeki kararlariyle In
giliz ve Fransız imparatorlukları, har
bı kazanmak maksadiyle, bütün mena
bii müşterek kılmışlardır. Sabahki In
giliz gazetelerinde kaydedildiği veçhile 
cekonomik kumanda vahdetini> tahak
kuk ettirmişlerdir. iki memleketin. icap 
ettireceği fodakfirlıklar aralarında tevzi 
olunacaktır. 

cTaymis> gazetesinin fikrince mütte
fiklerin hareket birliği, askeri sahndan 
sonra ekonomik sahada da tam olarak 
tahakkuk etmiştir. iki müttefik impara
torluğun ekonomileri tam olarak bir ha
lile olmamışsa da birbirinin içine gir
miştir.> 

Muhtelif Ingiliz - Fransız komiteleri 
iki imparatorluliun menabi plfınçosunu 
yaptıktan ve ihtiyaç listelerini çıkardık
tan sonra birincileri müştereken kulla
nacak ve ikincileri de müşterek men
faate en uygun şekilde tatmine çalışa
caktır. Bu son kısma milli i tihsalattan 
ba~ka ecnebi memleketlerdeki mübaya
alnr da dnhUdir. 

Bütiin Ingiliz - Fransız gazeteleri bu 
müttefik ekonomık organizasyonun 
harpten sonra diinyanın ekonomik or
ganizasyonu bakımından chl'mmiy fni 
gösteriyor. Ingiltcre ve Fransa bütiin 
memleketlerde ham maddeler. gıda mad
deleri ve mamC1l maddeler için tek alıcı 
vaziyetinde olacaklardır. Ingiliz - Fran
sız ekonomik icra komit<.>si <.>ldeki bahri 
tonajı müşterek ilhalut ihtiyaçları icin 
tevzi edecek ve "yrU efaine muntazam 
bir seyir verecektir. 

Böylece, bitarnf memleketlerde bey
nelmilel mübadelelerin genişletilmesini 
istiyenlerin de vazüesi kol:ıylaştırılmıc; 
olacaktır. Münakalalın hızlanması işlere 
yeni bir inkişaf verecek ve alakadarln
:rın istifnd<.>sinl ço~altacaktır. Bu suretle 
otarşi (kendi kendine bitmel<) e-:asına 
miistenid olmakla beraber, bu Ingiliz
J.'ransız ekonomik birliği bitaraflarla 
mübadelelerin artmasını da temin ede
cek ve geçen harpte görülmü"? olan ba
:u buhranları önliyecektir. Çünkü bu 
buhranların ilk sebebi daima istihsal 
ve tevzi vasıtalarının anarşisinden ileri 
gelmiştir. Bu tedbirler netice itibariyle 
sulhu hazırlıyacaktır. 

cDeyli Tclgrab gazetesi diyor ki: 

Dünyanın ~m esas dahilinde ~konomik' bu bir~iği _tesadüfi bir imtizaç deği!d~r. 
teşkilatı içme alınmasına Jngıltere ve Medenıyelı~ temel ~aş.ıdrr -:'e ~u bırlik 
Fransa son senelerde hazır bulunuyor- üzerinde dunynnın ıstıkbalı muemmen
lardı. Fakat Almanya bu işle elbirliği dir. Maksad. insanlığı, kan içinde yüzen 
yapacak yerde büyük sergüzeşte atıl- şimdiye kadar görülmüş en müthiş ci
mağı tercih etmistir.» nayetler cetesinin elinden kurtarmak-

Londradaki ka~aate göre Ingiliz - tır. Fransız ve Ingiliz milletlerini, bita
Fransız ekonomik işbirliği, müttefik rafları ve bütün insanlığı esaret boyun
zafcrini takiben dünyanın ekonomik or- duruğu altına düşürmemek ve nosyonal 
ganizasyonu için bir esas olabilir. sosyalizmin abuk sabuk amentiisüne 

Paris 18 (ö.R) - lngiliz ve Franc;ız bağlatmamaktır. Müttefikler aynı za
hükümetlt'rinin harp ekonomilerini tek manda hıristiyanlığı \'ikaye için harp 
nizam altma sokmak kararı baş ehem- etmektedirler. Fransa ve Ingilterenin 
miyette bir hadise olarak tefsir edilmek- zaferi tahakkuk edince demokrasi rahat 
te ve müttefiklerin zaferini kudretli bir nefes alacak ve o zaman Almanlar da, 
şekilde kolaylaştıracağı tahmin olun- bu mücadelenin neticesi olmak ica_p 
mnktadır. Aynı zamanda gerek harp es- eden, Avrupa federasyonuna hoş gelmış 
nasında, gerekse harpten sonra dünya- olacaklardır. 
nın ekonomik teşkilatlanrna.o;ına da bir Paris 18 (Ö.R) - Almanyanın harici 
esas teşkil edecektir. ticaretini muhafaza ()derek harp kudre-

Şayanı dikkattir ki bu ekonomik bir- tini artırmak için azami bir gayret sarf
lik geçen harple oldugu gibi Uç senede ettiğini gösteren haberler münasebetiy
değil, ancak üç ayda tahakkuk etmiştir. le cFinansiyal Niyuz> Ingiliz gazetesi 
Yeni tc.şkilfıt dahilinde bütün menabiin şunları yazıyor: 
ortaklaşa kullanılmasından ve hariçte füttefiklerin ekonomi taarruzuna 
yapılncak siparişlerin birleştirilmesin- Almanların mukabil taarruzla mukabe
den hasıl olacak büyük faydalar tebarüz leleri mümkündür. Ekonomi harbı ab
ettirilmcktedid Bunların bnc;Jıcaları re- Iokadan daha fazla bir şeydir. Jngiltere 
kabetin ve siparişlerin icra;ında sebep Almanyayı komşu memleketlerin men
olduğu gecikmelerin izalesi, daha müsait balanndo.n da mahrum etmelidir. Al
mübayaat imkanı, daha geniş mikyasta manlar bu memleketlerden ithaHitını 
sipar~lerle miibayaa edilen eşyanın ka- gittikçe clahn pahalı ödemeğe mahkfun 
!ilesinin ısl5hı ve deniz tonajından ta- edilmelidir. Ingiliz malları bu ınem1e
sarruftur ki bu sayede Ingiltere ve ketlere o kadnr ucuz verilmelidir ki Al
Fransan ın ihracnlı için daha fazla vapur manlar buraya ihracat yapamasınlar ve 
elclc bulumıcaktır. dolayısiyle çok muhtaç oldukları döviz 

Paris 18 (ö.R) - cDeyli Herald> ga- tedarikine imkan bulamasınlar. Cenubu 
zetesinde Fransa için hararetli bir med- şarki Avrupa ve Iskandinavya memle
hiye intisar etmiştir. Gazete bilhassa kellcrincle lngiliz malları cs:ısen tercih 
şunları yazıyor: edilir. Isknndinavya mell!leketlcr~n.e 

cEhcmmiyctle hatırlamak icap eder mensucat ve madeni mamulut verebılı
ki sivil hayatında en sulhçu millet olan riz. Eğer bitarnflar AlAmaAn harp mn
Frnnsızların gô tcrdikleri fedakarlıklar kinesinin tabii olurlnrsa hem bitaraflık
olmasaydı, hudutlarını geçen kurşuni farını, hem de istiklaUcrini kaybcde
renkli sürülerin çizmeleri altında mede- ceklerdir. Düşman ihracatına engel ol
niyct yok olacaktı. Yaşıyan insanlann mak için Inglliz endüstrisine yardım lu
hatırasında tnm üç defa Frnnsa gayri zımdır. 
kabili ıslah ve amansız düşmanına göğüs «Balkan memleketlerinde, Türkiye 
germiştir. Eğer Frnnsnnın bu fedakfır- için tatbikine başlanan ekonomik siya
lığı olmnsaydı Almanya insanlığın hür- setin umumi hatları bir örnek olabilir. 
riyetini imha için bundan istifade ede- Balkanlarda ecnebi mamulatın yutul
cekti. Baba, oğul ve torundan mtirek- mnsı için büyük bir kudret vardır. Di
kep üç nesil harp imtihanını kabule ğer taraftan bu memleketlerin muazzam 
mecbur olmuştur. Bu kabul iki kat san- menbalarına Almş;nya göz dikmiştir. 
lıdır: Zira Fransız milleti sulhu sever, Eğer balkanlara doğru Alman inişi dur
rahat ynşamak ister. Medeni faziletle- durulursa Almanya acze mahkum ola
rinden biri de hiirriyete !ışık olmasıdır. cak1ır. Bu uğurda sariedilecek mebaliğ, 

c1914 te olduğu gibi 1939 da da Fran- harbın lüzumundan bir gün bile fazla 
sa harbe hazır değildi ve Ingütere müş- devam etmemesi suretiyle yapılacak is-
terek düşmana karşı bütün kuvvetiyle tüade yanında ldşi mcsnb~inde kala
teraziyc bastı . Ingiltere ve Fransanın caktır. 

y i b · r sulh teşebbü •• •• mu 
---- -·-------------------------------

Papanın Berlin mümessili bir günde 
dört defa Fon Ribbentropla görüşt"Ü 

Holanda, Belçika Iskandinav devletlerine müracaat etti 
Prıris 18 (Ö.R) - Zürüıten bildirili

yor: Bura gazetelerine gelen hnbcrlere 
göre Papanın Berlin mümessili Vilhel
mistra rye dört defa giderek hariciye 
nazıriyle temas etmiştir. iyi haber alan 
mahfılkrde ka) drodiJcn bir rivayete göre 
Papanın müme ili Avrupada sulhun ia
desi için yeni bir tavassut imkfınları 
hakkında müzakerede bulunmuştur. 

Roma 18 (ö.R) - Kopenhagın ıyı 
haber abn mahLIJerlne göre Belçika ve 

HolJanda kral ve kraliçesi, lsveç, Nor
veç ve Danimarka krnllarından yeni bir 
sulh teklifine iştirak edip etmiyecekle
rini sormuşlardır. Norveç hariciye na
zırı, fırsat zuhur ederse Iskandinavya 
memleketlerinin yeni bir sulh teşebbü· 
süne ıştiraklerini bildireceklerini söy
lemiştir. 
Ronın 18 (Ö.R) - Belçika ve Hollan

da hükümdarları tarafından yapılan sulh 
teşebbüsiiniin akameti mesu1iyetini 

Fransa ve lngütereye atan Alınan ga
zeteleri diyorlar ki: Ingiltere ve Fran
sa Alınanyanın iç işlerine burunlarını 
sokmak, Alman hükümetini devirmek, 
Alman arazisinin parçalanmasına karar 
vermek ve Vcrsay scdcrini yeniden di
riltmek gibi bahsile iştigal mahiyetinde 
bir hakkı keneli kendilerine teffiz et
mişlerdir. Alınan milleti bu gi.ilünç te
şebbüs karşısında metanetini muhafaza 
etmektedir. 

• tereye hücum için 
a er areye b şv rac ış 

- BAŞ1'ARAn l İNCİ SAHİI"EDE - !etinin tamaıniyle imhasına kadar• har- Paris, 18 (Ö.R) - «Tribün dö Lozan• 
be devam azminde olduğunu söylemek- gazetesinin istihbaratına göre Alman 

'ı:.yı ŞO{ lece izah <.>dıyor : Şimdiki halde le niyetlerini saclıknııe, göstermiş olduk- hükümet maknmları cephe gerisinde 
yalnız Ingiltere Alımmlarm kin ve hid- ı~rına kani lmlunduğııııu bildiriyor1nr. mukavemetin artmasına cephenin kendi 
detine mevzu teşkil etmektedir. İngilte- Fransn, Almanlar tarafından İngilte- kuvveti kadar ehemmiyet veriyorlar .. 
re. her ne baha ına olursa olsun, imhası 1 k Yüksek memurlar fabrikaları, köyleri re i e arasını açmn • için yapılan ma-
ıcap eden hakiki ve amansız diişınan ne\·raya şiddetle muknbelede bulun- karış knrış dolaşarak işçi ve köylülere 
ofornk g( steriliyor. Almanlar ne zaman nutuklar siiylemekte ve gayretlerini art-

d kl d ? B 1 m11stur. İtalunn muhabiri ri bunu gös-soz en 1se geçcce er ir. u sun ın ce- ..... J hrmağa çalışmnktadır Ancak, işçilerin 
b d h k ·ı · ~· h tcrmt>k irin Paris gazetelerinin mfınidar 

Hl ının n a ço g<-cı <mıyecegı mu te- " harp sebeplcı·ini pek o kadar anlıyama-
meldır. tefsirlerini naklediyorlar. Ayni zaman- dıkları aşikardır. Bununla beraber bun-
Aynı İtal}an gazetelerinin Paris ve da dün Londrada toplamın müttefik lar resmi tezi kabul etmekle iktifa edi

Londra muhabirleri ise İngiltere ve yüksek harp şurasının müşterek karar- yorlar. Bazıları , her iki tarafın da ka
Fransa arasındaki tam tesanüdü ve ken- lnrı da bu tesnniidün yeni bir delili ola- bahatli oldu&runu kabul etmekle bera
di emellerine mutabık bir sulhun tees- rak görülmektedir. İtalyan gnzeteleri bu ber, madam ki şarap açılmıştır, onu iç
süsiine kadar mücadeleye devam a7Jm- münasebetle neşredilen resmi tebliği bil- mek lllzım, diyorlar .. (Yani olan olduk-
lerini tebarüz <'ttiriyorlar ... Bu muhabir- ~·Uk başlıklar altında neşrederek hadise- tan sonra sonuna kadar gitmek !Uzumu-
' •· '"' z· 1 t f , 1 ,.. ' ' • • , , • ~ .. • • • 

n 1 l t'\'ı't: ~· 

Bu emir, Bohemya ve Moravya halkı-. 
nı Almanlaştırmağa matuftur 

Avusturya hududu 18 (A.A) -Havas 
ajansı bildiriyor: 

Bohemya ve Moravya protektorasın
daki Alman makamları gizli talimat al
mışlardır, Bu talimata göre mezkfir ma
karnalar Bohcmya ile Moravyanın ta
mamiyle Almanlığa temessül edebilme
si için 13zım gelen tedbirleri alacaklar
dır. Alman makamatı yahudiler aleyhin
deki kanunlardan istifade ederek Çek 
firmalarına Alman komiserleri ikame 
etmektedirler. Skoda ve Sbrojovka gibi 
büyük .silah fabrikalarında Alman ame
lesi imkan nisbetindc Çek amelesinin 
yerini almaktadır. Ecnebi memleketler
de yaşıyan Almanların memlekete av
deti üzerine Alman unsurlr rı eskiden 

tamamiyle Çeklerle meskfuı bulunan 
mıntakalnra yerleştirilmektedir. işgal 

ordusu zabitleri ailelerini Almanyadan 
getirmeğe davet edilmektedir. Muhtar 
idarenin Alınanlaştırılması muhasama
tın bidayetindenberi devam etmektedir. 
Bir çok Çek mektepleri ordunun bina
ya ihtiyacı olduğu bahanesiyle kapatıl
mıştır. Geri kalan mekteplerde Alman
ca lisan dersi mecburidir. Bununla be
raber Alman makamları dikkate şayan 
bir mukavemetle karşılaşmaktadırlar. 
Halk Almanlara karşı boykotaj yapmak-
tadır. Sık sık Ani tezahürler vuku bul
maktadır. Konulan memnuiyete rağmen 
bir çok Çekler Münih suikasdını takip 

eden günler zarfında üç renkli Çek ro
zetini takmışlardır. Hudut kıtalarmm 
hususi müfrezeleri bu rozetleri sökmek .. 
le meşgul olmu~lardır. O sırada Pragda 
6000 kişi tevkif ve hapsedilmiştir. Bun
lardan 600 ü temerküz kamplarına gön
derilmiştir. Çekler Münih suikasdınm 
Gestapo polis te~kilatının eseri olduğuna 
kanidirler. Bu hususta Pragda binlerce 
risale dağıtılmıştır. Chamberlain. DaJa .. 
diye ve Beneş tarafından söylenen nu
tukların metni reklam neşriyatında kul
lanılan isimler taşıyan risaleler §eklinde 
halka dağıhlmıştır. Prag polisinin gjzli 
raporlarına göre geçen Eylül ayından .. 
beri Vlataya şehrinde hücum müfreze· 
leri efradına ait 30 ceset çıkarılmıştır. 

Faşizm ile Bolşevizm 
Balkanlarda nüfuz yarışına çıkmışlar 

Almanya şimdilik seyirci imiş 
Paric;, 18 (Ö.R) - Balkanlarda iki 

lruvvetin karşılaştJğı nnlaşılıyor. Bunlnr 
Faşist ve Bol~evik kuvvetleridir... Al
ınanyn bu mücadele sahasında şimdilik 
hazır değildir ve siyasi faaliyet sariet
memektedir. Fnkat cenubu şarki Avru
pnda Roma ve Moskovn arasında müca
dele gittikçe şiddetlenmektedir. 

Dün •Gazctta Del Popolo• nun bir 
makalesi bunu göstermişti. Bugün de 
uKritika Faşista• gazetesi bu ihtilafın 
Balkan yarımadasında had bir devreye 
gittiğini gösteriyor ve şunları yazıyor : 
•Rusynnın arzusu Balkanlarda milli

yet prensiplerini ilgn etmek, Balkan 
milletlerini tnsviye etmek, aile ananele
rini bertaraf etmek ve ahaliyi proletar
ya diktatörlüğiine mnhkılm etmek, Asyn 
metodlannı Adiryatik sahillerine kadar 

sürmektir. İtalya ise, o da ayni derece- siyaseti, ve diğer taraftnn Hollanda ve 
de otoriter bir rejim olmakla beraber, Belçika arasında bir ittifak ihtimali Al
garp medeniyetinin, milliyet prensiple- ınanyada hoşnutsuzlukla görülmektedir. 
rinin ve sosyal sahada, nizam, disiplin Romn, 18 (Ö.R) - İsviçrede çıkan 
hiyerarşisine müstenit olan Roma ana- •Nasyonal Znytung• Düçenin İtalyan 
nelerinin ınüdafiidir. Sovyet propagan- Ünivcrsitelilerine söylediği sözlerde bu 
dası Bnlkanlarda nifak saçmağa matuf· memleketin Avrupa hadiselerinde hazır 
tur. Eğer Rusya Balkanlnrda böyle bir ve nazır olmak ve tamamiyle müstakil 
harekete girişecek olursa, İtalya, İspan- bir hattı hareket takip etmek karanrun 
yn ve diğer yerlerden komünizmle çar- bir tczahüriinü görüyor .. 
pışmış olan ayni İtalyan fikir ve tabur- •Ln Lilis• gazetesine göre de İtalya 
lnriyle karşılaşacaktır. Faşist ihtilali in- şimd' bir imparatorluğa ve diğer taraf· 
btasız yürümeJ...-tedir ve iki yüzlü kom• tan Balkanlarla Tuna havza.c;ında nüfu· 
binezonlara girişmez, kılınç kadar kes• za sahip olduğundan harbin neticesi ne 
kin ve parlaktır!o olursn olsun İtalyayı hesaba katmak lA-

Paris, 18 (Ö.R) - •Gazet dö Brük- zım gelecektir. 
"Cin tarafından bildirildiğine göre gerek •Kalimerini• Yunan gazetesi İtalyan 
Balkan devletlerinin, gerekse şimal dev- hattı hareketinin cenuba doğru Rus ya
lctlcrinin (Oslo grubunun) mukarenet yılmasınn mfıni olacağını kaydediyor. 

Prag aki kanlı hadiseler 
Dokuz üniversite talebesinin idanıı 

Ameri ada nefretle karşılandı 
Paris, 18 (Ö.R) - Pragda yapılan Sosyalist hiicum kıtaları •Nizamı iade 

kanlı cTedİp> Aınerikada nefret uyan- içim harekete geçmişlerdir. Az çok her 
dırınıştır.. ta.rafta, fabrikalarda, kundakçılık harc

Amerikan radyo müfessirlerinden en ketleri kaydedilmektedir. 
marufu :radyoda şunları s<lylemiştir : Çekoslovakya milli komite reisi sabık 

ıPragda dokuz üniversite talebesinin cüınhur reisi doktor Beneş •Pres Asos
idamı, Fôn Papcnin Ankarada bir Avru- yeşin• ajansına şu beyanatta bulunmus
pa komonvelti (Avrupa müşterek aile- tur : 
') k ak h d k' klifl · 1 •Her gün daha aşikar olarak görülü-sı urm ususun a ı te eny e ki ç k ·ıı f tahamın .. l edilm b. 

garip bir akortsuzluk teşkil etmektedir.• yor e mı e ı u e~ ı~ 
Nevyo k T · t · ·damlar tedhiş altındadır. Almanların vazıyeti 

hakkında rb' a;~m;s; .fA~e es.ı 1 güçleşerek hnrp vaziyetleri vehamet 

ki Bclçikada yaptıklarını andırmakta 
dır ve dünya umumi efk!irı üzerinde ay· 
ni menfi tesirleri yapacaktır. 

•Bir gün gelecek, öldürülen talebeleı 
milli kanramanlar olacaklardır... Çelıı 
milleti manen hUrriyetinl muhafaza et
mektedir. Bunwı fili istiklale tahaVvillU 
ancak bir ynrdım meselesidir .. Çek mil· 
Jetinin siyı:ıseten ve millet olarak ta tek· 
rar hUrriyetine karışacağı muhakkak ol
makln heraber henüz tarihi malum de
ğildir .. • 

ır ço ası _a vcr~yor. .. kesbettikçe Çek ahalisine karşı cebir ve 
A •Ncvyork Herald Trıb~· ıse şu mu: şiddetleri de gittikçe artarak müthiş bir Belgrad, 18 (A.A) - Pragdan bildi-

lahazada buJun.u~or : Hıtler b~ harbı şekil alıyor. Fakat Çek milleti tedhiş riliyor : 
Avrupayı Ingilız boyundurugundan rejimi altında hiç bir zaman boyun bü- Von Nelrathin talebi üzerine Haclıa, 
kurtarmak için yaptığını iddia ediyor.. kerek teslim olmamıstır ve yine de ol- Lany'de tevkif edilmi;ıtir. Çok mahfille
Bugün, Bitlerin bu beyanatının ne ka- mıyncaktır. Dün Prağda istiklal yıldönü- mantarla brine gelen malumata göreer 
dar kaha bir şaka olduğu görülebilir .. • münün kut!ulanmnsı münasebetiyle ya- rine gelen malumata göre Hacha Al-

Pragdaki feveran az çok Viyanada da pılan \ .. :! cınukabelei bilınisib diye gös- manlarla birlikte hizmet etmeke üzere 
\'nrdır. Halkın ba7.ı nümayişleıini Avus- terilen hadiseler hakikatte vahşiyane bir bir milyon Qekin silah altına alınması
turyalı polisler görmemezlikten gelerek kıtaldi .. Müstevlilerin oradaki hareket- 1 na dnir bir kararname imza etmek üze
müdahale etmediklerinden Na.c;yonal leri, heçen harp esnasında işgal altında- re Berline davet edilmiş idi .. 

E onomik abloka lngiltcre -·Kali~orniya fabrika· 

Fransıı - lngiliz birliği bu ablokan1n 
tesirli olmasını temin edecek 

la.rma tayyare 
siparişi verdi-. 
Londra, 18 (Ö.R) - İngiltere Kalifor· 

niya tay_yare fabrikalarına dört buçuJC 
milyon Ingiliz lirası mukabilinde kırk 
beş tayyare sipariş etmiştir. Geçen sene 

Paris 18 {Ö.R) - Ingiliz - Fransız 
ekonomik birliği q,bloka tedbirlerini ta
mamlayacaktır. Abloka şimdiye kadar 
Almanya ile hudut olan memleketlerin 
Almanya ile ticari mübadeleler! üzerin
de müessir olamıyordu. Almanya, Rus
yadn teşebbüs ettiği gibi, Avrupanın 
cenubu şarki memeketlerini de kendi 
menfaatine organize etmeğe çalışmak
tadır. Maksadı merkezi Avrupayı ve 
Balkanları kapalı bir ekonomi sistemi 
içine sokmak ve böylece hudutların• 
aşan kendi cha_Yat ~nhası> dahilinde bir 

şarki Avrupa memleketlerinin müm~s- de ayni mi~dar?a si~ariş ~d~iş olan 
silleri Berlinde bir ekonomi konferan- tayyareler şımdı teslım edılmege hazır 
sına davet edilmişlerdir. Maksad bir bulunuyor. _ 

beynelmilel ekonomik büro tesis et- Hollanda ile Belçilıanm 
mektir. Bulgnristan, Macaristan ve Ro- ltaFiCİ ticareti ... 
mnnya bu. ~üroya iltihakı kabul etmiş- Roma, 18 (Ö.R) - Harp vaziyeti do
naler. Ingılız - Fransız mukarreratı bu- layısiyle Hollanda ve Belçikaya doğru 
na bir mukabeledir. Ingiltere ve Fransa münakalfıtta büyiik tadilat olmuştur. Bu 
Avrupada en muazzam iştira kudretini iki memleketin harici ticareti şimdi tam 
temsil ederler. Alman bürosu ancak denecek blr derecede İtalyan limanlan 
Trok şekliyle, yani mala karşı mal ve- vasıtasiylc ynpılınaktadır .. 
rerek mübadeleleri temin edebileceğin- İthal edilen eıntea İtalyadan kara yo
df'n glri · en e~~nomik m_Ucade~e de Aşl- llyle altı günde Belçika ve Hoıı..nm,a 


