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HAKKI OCAKOGLU 
• Brüksel,22( ö.R)-Y eni Slovakya Ba§vekili 

ABONE ŞERAiTi 
Bratıslava parlamentosunda beyanatta bu
lunarak demİ§tİr ki: Slovak hükümeti, yar

DEVAM MODDm Türkiye için Hariç lçlı:ı 

SeaeltJr;.. .......... 1400 2'900 
Aft. qJık ............... 750 1650 

.~ünü geçmif nüshalar (25) kunqtur. 

la Slovak milletinin müstakil mevcudiye
e imkan veren Almanyaya istinada devam 
ecektir. Ve müstakil olan Slovak milleti 
koslovakyaya iltihak ebnek arzusunda de-

"'ldir. _J '- TELEFON: 2697 

llılıı münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhuriyetin ve Cümhurlyet eserinin bekçisi, &abalı.farı çıkar siyasi gaıetedir Yeni Asır Matbaasında basılmıştır. 

Almanyanın tam ablokası başlı r 
.................................................................................................................................................................................. 

lngilterenin Tütün piyasası ilk Kinunun 
birinci günü açılacak Ceza Tedbiri 

Almanyanın bütün 
racah müsadere 

ithalat ve ih
edilecektir Ticaret Vekilinin mühim beyanatı 

_Alman . Ekonomisi Piyasanın açılmasının gecikmesi, müstahsile kazanç 
bırakacak şekilde mahsulün satılmasını temin için 

' • 
ıcap eden tedbirlerin alınması yüzündendir ithalattan ziyade ihracattan vurulacaktır 

t-. Nazmi Topçuoğlu 

Nevyork 1 
Bitaratların hundan •• • 

zara~ gormemesı Ankara, 22 (A.A) - Ege mıntaka- lurula lzmlr gazetelerindeki ne§l'iyat mü• Ege mıntakasmda tütün piyasasının 
smda, tütün piyasasının açJmasındakl naoebetiyle, ticaret vekili Nazmi Topçu- açılma11 mutadın hilafına olarak füvak.i 
gecikmenin müstahsilleri dütündürdüğü oğlu Anadolu Ajansı muharririne ap~ bu ıene bir az geç kalmıtbr. Mahsulün, 
ve bazı ıikayetlere mahal verdiği hak- dak.i beyanatta bulunmutturı müstahsile kazanç bıraacak ıekilde ıa-

• • 
ıçın 

Ticari 
---*-- -

Ruhsat 
Tezkereleri 

-*-

tedbir 

Maliye vekftleti, Kazanç 
vergisi kanununun bu 
husustaki hükümlerini 
tamim etti. •• 

Maliye veka.Ieti, kanzanç vergisi ka
nununun 79, 80 ve 81 inci maddelerinin 
tatbik ıekli hakkında bir tamim yap
mıştır. VekB.Jet, maliye müfettişlerinden 
alman raporlarda; &.di ve husu!!i şirket· 
lerde ortakların her birine ayrı ayn ruh
eat tezkereıd verilip vcrilmiyeceği. ruh
ıat tezkereleri ve vrgi karnesi, harç ve 
omlarını kanuni müddeti içinde öde· 
yerek damga pulu bedelinden kurtulmak 
maksadiyle ruhsat tezkeresi ve vergi kar
nesi almıyanlar hakkında ne şekilde mua
mele yapılacağının sorulduğunu tespit 
etmekte, kanunun üç maddesini ~u şe· 
kilde izah etmektedir: 

c 1 - Mevzuatımızda hükmi şahsi
yeti h&iz ticaret şirketlerinden başka hu
susi ve adi olmak üezre daha iki nevi ~İr· 
ketin mevcudiyeti kabul edi1mh~tir. Hük
mi ıahsiyeti hB.iz olmıyan bu nevi ~irket
lerin mahiyet ve sureti teşekkül1eri Tica· 
ret kanununun 5 18 inci ve borçlar kanu
nunun 520 İnci ve müteakip maddelerin
de gösterilmiş ve kazanç verr?isi bakı
mından müsılıkil birer mükellef addedi
lerek 2395 numaralı kanunun dördüncü 
madde~inin birinci bendinin O fıkrasın· 
da bu şirketlerde vergi mükellefinin, şir
keti idare eden şahıs olduğu tasrih edil
miştir. 

Bu İtibar1a hususi ve adi ~irketlerde 
!"irketi idare eden şahıslar, şirkete muzaf 
<>larak vergi ile tel<lif edilmekte olduk
larından şirkete ait olmak üzere ancak 
bir ruhsat tezkeresi almak mükellefiyet 
ve mecburiyetindedirler. Şirketi teşkil 
~den tahısların ,frketln iştigal mevzuu 
Clahilrndeki faaİiyetlerinden dolayı ay· 
t\ca vergi ile teklif edilmeleri nasıl müm-
1.ün değilse, ruhoat tezkeresi almak hu· 
ıusunda da bir mecburiyetleri yoktUT. 

alınacaktır 
---*--- -"---~-'---------------'-------=------! blmaıının icap ettirdiği tedbirleri alma-

Paris, 22 (Ö.R) - Londradan bildi- dan, piyasanın açılmasına müsaade et-
rildiğine göre İngiliz hükümeti, Alman meyi, bizzat müstahsilin de menfaatine 
ihracabnın ve Almanlara ait malların aykırt gördük. istihsal a.Ieminin bu men-
hangi vapurda olursa olsun müsaderesi faatleri korumak için ittihaza lazım ge· 
kararını, bitarafların menfaatlerine aza. ]an tedbirlerin bugün mühim bir kısmı 
ınl dikkat etmek suretiyle tatbik edecek-

alınmı§ ve geriye kalan cü2·i bir kısmı tir .. Bu kararın biricik hedefi Almanya-
nın ecnebi döviz tedarik etmesini daha da alınmak Üzere bu1unmuştur. Bütün 
müşkül kılmaktır. bu hazırlıklara istinadn piyasanın birinci 

PARİS, 22 (A.A) _ Çemberlayn dün Kanunun birinci Cuma günü aç ılması 
Avam kamarasınd yaptığı beyanatta Al· için icap eden tedbirler alınmıştır. Mün-
manya tdrafından mevzu usuller hari· ha5ıran çiftçi ve köylü menfaatinin icifp 
cinde mayn1er kuUanılması neticesinde ettirdiği bu teehhürün manasın ı anla~ 
hasıl olan vaziyeti tamamiyle tesbit et- mak kolaydır. Bu itibarla alınan ve alrn-
m~tir. İngil tere müttefikleriyle mutabık ınakta bulunan tdhirlerle tütün sa tı-.;ın· 
olarak maaJe,ef mukabele! bilmisil hare-

dan müstahsilin emin olması v e İ s t ikp kette bulunacaktır. Binaenaleyh Alman-
bale emniyetle bakmaq l iı zımdır. f~ükii~ 

yanın usu ileri kar~ısında denlz harbi ye-
ni bir safrıaya girmektedir .. Bütün Pa- met yalnız bu sene için değil gelecek ee· 
r is matbuatı bu meseleye geniş bir yer neler tütün mahsulünün satılması İç-İn de 
ayırmaktadır. Çünkü mukabelei bilml- icap eden tedbirleri almış olduğundan 
"il Alınan ekonom.i üzerindt.~ f'n vtihim 
tesirler yapacaktır. 

- SONU 4 ÜNCÖ SAHİFEDE - lngiliz ordula.n Ba~ku nıandanı General Gort 

öniimüzdf'ki f'ne ekimine ait hazırlık-

]arın §İmdjden yapılma~ını tütün müstah· 
eillerine ehemmiyetle tavsiye ederim. 

Sergisi komite reisi 
ile komiseri 
istanbula geldiler 
İstanbul. 22 (Hususi) - Beynelmi-

lel Nevyork sergisi komitesi reisi 
Valenle sergi komi.st!ri Joh..ıson bu
günkü ekspresle ~ı:ohriınize geldiler .. 
Belediye turizm n1i.idürü ile Ameri
ka kon~olosu tarafından kar~ıland ı 
lar ... 

Johnson h<-yanatında : 
- Türkiyeye ilk defa geliyoruz ... 
Aınerikada çok sevil~n hu dost 
memleketi 7. İ yaret f ı.rsatını huldu~u 
ınuz için çok mf'tnn unuz .. St.•rgid 
T i.i rk pa\ı·cnu frvka l fıde i}i t sir bı
ra.\,;:m ıstı r. Türkiye, mallarını Aıne· 
ril·ada 1 3.nıtmı~t ır . Ankaraya gide
cek ve ~e1ccek !'e.ıe ac;.·ı lacak sergi:;o 
i c;; tirak edilffit>si huşu~urda görü ..... ~
cegiz .. Türk - .ı\rr-crikan t icaret ..; 
rıa•~betleri cok iyi gidiyor . dedi. 
lleyet, di '"cr A\·rupa mcm1t ketleri-

! ne de uğ:rıyarak scrg.ı.y t.• i tiraki te-
min edecektir. 

Miinih suikastı Sabık Kral Zogo 
Alman tebliği bu • • 

ışı "Entellic 
•• 

atmaktadır 
• • 

scrvıs,, ın 
• 

uzerıne 

lngiliz Hariciye nezareti 
resmen tekzip ediyor 

Sabı k kral Zogo 

Temelli olarak Jstanbulda yerleşmek 
istediği haberi verilmektedir 

Kral Zogo'nun bugün mevcut serveti Beş 
milyon iki yü~ elli bin lira tahmin edili yor 

1.tanbul, 22 (Hususi) - Kral Zogo
dan buradakl akrabasından birine gelen 
bir mektupta Zogonun Türkiyede kat'! 
olarak yerleşmek istediği, Moda tarafla
rında blr villa kiralanması bildirilmiş
tir .. 

Villa hazırlandıktan sonra kralın ge
lcceğ ı teyit edilmektedir. 

Kralın bugünkü ser\' eli he• milyon iki 
;üz elli bin lira kadar tahmin edilmek· 
tedir .. 

ngiliz Harbiye Nazırl 
vam Kamarasında askeri vaziyeti jzah etti 

___________ ,.......,*......., 
Binaenaleyh hususi ve adi şirket ha· 

Jinde çahşanların şirket namına bir ruh· 
sat tezkeresi almaları k&fi olup ~irketlep 

~~~2~-yr~0~~5r::::r:~~:::'u:::·::rı:: ''Düşı~ .. anın yapacağı hücumu Fransa 
80 inci maddelerinde mükelleflerin ruh-

'at tezkeresi ve vergi karnelerini kanuni ı·ıe bı·rıı·kte emnı·yetle beklı·yoruz,, müddeti içinde almak mecburiyetinde 
oldukları tasrih edilerek 81 inci madde-
de bu müddetler tayin v 82 inci madde- Parls, 22 (Ö. R) - Avam kamarasm-
de ruhsat tezkeresi ve vergi karnelerinin Hiıler, tahtelbahir ~abitlerine nişan veriyor da .askeri vaziyet hakkında beyanatt.a 
muayyen harçlar mukabilinde verileceği . Roma, .~2. (ö. R) - Berlinden bildiri- Diğer bir tebliğe ll8ve edildiğine gö- bulunan İngiliz harbiye nazırı B. Hor 
beyan dilmlştlr. liyorı Munih suikasdinln mürettebi ele re Resler ve yüzbaşı Lt!vens ismlnde Belişa Leh kuvvetlerinl methüsena ede· 

Bu hükümlere göre mükelleflerin ruh· geçirilmiştir. Son zamanlarda Münlhte iki İngiliz tevkif edilmiştir. Bunlar En- rek gösterdikleri mukavemet sayesirlde 
•al tezkeresi ve vergi karnesi harçlarını ikamet etmlş olan Georg &ler isminde telicen Servisin garbi ve merkezi Av- Fransanın seferberliğin! ve talışida~ıru 
ödemeleri akabinde tezkere veya karne- 36 yaşlarında bir şahıstır. Mumaileyh rupa şeflerldir. Almanyadan Hollanda llanal için haftalarca vakit kazandığını 
!erinin de verilmesi lazım gelmektedir. suikasdl Entelicen Servin ile İngiltere hududunu geçmeğe teşebbüs ettikleri ve ayni müddet ıarfında Ingillz ordusı,t· 
Bu harçları kanuni müddeti içinde ilde- ye kaçmış olan bir Alman mültecisinin sırada tevkif edilmişlerdir, nun da göç ederek mevzilerine geg~bll-
miş olan mükelleflere ruhsat tezkeresi emrile pyatığını itiraf etmiştir. - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - diğini bildirmiştir ve demiştir ki: 
'°Ya vergi karnelerinin verilmemi'\. olma- <Bununla beraber, Lehlstandaki mw.-

•••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• kavemet.in Leh ordusunun eon kahra • 
.. mükellefe atfedilecek bir kusur değil- S b k K v·ıh I dir. Bu itibarla ruh•at tezkeresi ve karne · manlık hareketi olduğunu farzetmcl< a ı ayser ı e m hata olur. Bu saatte Leh ordusu dost bir 
harçları ödendiği halde tezkere ve kar- toprak üzerinde yeniden canlanmakla-
ne1erini almamı!'.' olan mükellefler namı· dır ve müdafaaya azmettiği dava onu-\ 
na 85 inci madde mucibfnce cezalı harç Al ı ? runa dünyanın her tarafından Leh va-
tahakkuk ettirilemez. • • f • l k 

: manyaya ge ıp vazı c mı a aca .. :. tanda~ları bir orduya ko~maktadır.• 
Binaenaleyh: Fransadaki Ingiliz ordusundan hab-
12 Ruhsat tezkeresi veya vergi karne- : Roma, 22 (Ö.R) - Brükselden birdirildiğine göre eski Çekoslo-E sederek harbiye nazırı beyanatına föyle 

l- a. rçlarını vaktinde ödemek Üzere mü- • • d tml.şt' 
racaat eden mükelleflerden tahsilaı ida- :vakyada Dilsen şehrinde kurulmuş olup Çekoslovakyanın istili'uımdan: e;a: ~ecıı.\~ son defa söz aldı. 
resince 1 ~ kuruşluk pul talep edilerek, Eberi Almanya hesabına çalışmakta olan Skodo fabrikalarında son de-E ğım vakit Fransada 1Ş8 bin Jngiliz 4.s
bu pulun ve harcın tediye edildiğine dair ; rece büyük menzilli 41 O mili metrelik toplar imal edilmektedir. E keri J,ulunduğunu bildirmiştim. O va
olan makbuzun tahakkuk kısmına ~ön- E Macar kaynaklarınçlan öğrenildiğine göre eski Kayserin yeğeni: kitten\ıerl her hafta binlerce asker hu 
derilme•! ve tahakkuk dairesince ruhsat :.Prens Ocrüst Vilhelm sabık Kayserin memleketine hizmet için yakındaE kuvvete katılmıştır. Gelecek senenin 
tezkeresinin derhal tanzim edilerek mü- " • ilkbaharında Fransadaki Ingiliz ordu.su 

•••••••ıııııilllllllııiııiiiillliııiılıiıiıİİIİilılııı•" Aılılılmi ""v" rlnnPr.-aini hildirmi tir. :Iİ•ıiıl 6 iNCi SAHiFEDE _ J11gilterc Dominyoıı mümessilleri garp cepheM1ıde 
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Ticari Ata türkü ,,. 
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_Son günleri Piyasa yine açı amadı 
Ruhsat 
T ezkerelerı 

- *-
irıdamdan nalden : YAZ 

35-
N : Rahmi Yağız ~ 

anisa köylerinde piyasa fırsatını ka· 
Maliye vekAleti, Kazanç 
vergisi .kanununun bu 
husustaki hükümlerini 
tamim e tti ... EfkA.rı umumiyenin gündelik baş meş

calesl bu mesele,, Atatürk'ün 'Sıhhatime
selesiydi.. Şehir, ve .şehirlı1er kendileri
ni saran kapkara bir Ubustan kurtul
rnak için düşünceli başlarını gazetelere 
çevirmişler, birinci sıyfalarda verilen 
raporlardan medet umarak gözlerini ra
porun kelimelerine mıhlıyorlardı. 

!}'et 21 ıcuma günü .nşedilen ıteb
liğde: 

2 - Bugünü ço"k :iyi geçlrdiler, umu
nü ahvaiaekl ityilik devam etmekt.eılir. 
Nabız muntazam, ~ , teneiffüs 
2 • mımreı derecei 36,9 aur. 

3 - Bundan sonra 24 5aat zarf mda 
ya1.a.tt bir n;por ~ecektir. 
~~=i :umımı1 ~ biraz tadil 

elli. 
Cuma gilD.ü mtmbırnm .ruibu: ve nor

mal teneffüs ile ~ bal.inae ıeeçi
reıı Ebedi Şef tam lb'ir !hafta ısonra 'lb!ndi
sine gelmiş, cumartesi sabahı gözlerini 
açar .açmaz da ıhiç bir şey olmamış ıgi
bi yllzünde neş'e çizgileri belirdiği hal
de sormuştu: 

- Saat kaç? 
IBu sorguya etraftan :ver.ilen cevap

l · ~ an J'Zll8.'k
larda memnuniyet 1ifadelerile dudaklar
dan fırladı ... 

- 10 Paşam! 
Atatürk ~ni beşaşetle dev.am ıetti: 
- Ooo .. Çok tıyunnl§um! 
Ve .. Müteakiben .hekimlerile görüştü. 

Berber Mehmede işat"e'tle tuvalet yap
masını !bildirdi Tıraş o1du.. Yatağında 
istirahat halinde bulund~~ .halde :se
vhıçle yanına sokulan .maiyet halkı.uın 
ileri geleri:lcrlne iltifat ıhT.al etti. 

Sarayi!a doğan ve taşan bu ısev1nç 23 
teşririlvvel pazar gUnkü gazetelerle ef
k!rı umunıiyeye müjdelenmekte gecik
medi. Pazar gll.nkU gündelik gazetelerin 
birinci sayfalarında, mutnd sıhhi vaziyet 
tebliği mahallinde en iri puntulu had
lerle şöyle bir çerçiveli yazı vardı: 

MtLLE'J:IE MÜJDE 
BUyU:k Şefin bir hafta evvel başlıyan 
kriz devresi tamamen zail olmuştur. 
Bunun -altında da hekhnlerin verdiği 

son raporlar.la son tebliğ göze çarpı
yordu: 

İstanbul, 22 (A.A) - Riyasetlcumhur 
Umumi ~tipliğinden: 

1 - Reisicumhur Atatürk'ün sıhhi 
vaziyetleri hakkında müdavi ve müşa
vir tabibler1 tarafından bu ~am saat 
20 de verilen :rapor iklncl matldededir.. 

2 - Bir hafta evvel uıhur eden arnz
lar tanıamile geçmiştir. Nabız munta
zam, kuvvetli 80; teneffüs 19, hararet de
recesi 36,8 dir. Hastalık normal seyrine 

Başvekil bir.kaç saat huzurda kaldıktan 
sonr.a saray.dan ayrılır.k.en aFkfır ıbir 
memnuniyetle yüzünde beliren tebes
sümü etrafındakilere ıltifat gösterere'k 
teyid eimiş, Ebedi Şefin kri~den k!.!.r
tulmasından doğan bu sevincini arkn
daşlarına da tebliğ etmiş, Ebedi Şefin 
sıhhi vaziyeti düzeldiği için lstanbuliia 
bulunan Vekiller de Arlkaraya dönrue
ğe ba~mışlar. !3 ilkteşrinde iM'lli 111

- -

dafaa, Adliye ve Maliye Vekilleri o ak
şamki ekspresle hükumet merkezine av
det etmişlerdi. 

Ebedi Şefin krizi savuşturdu~u 23 ilk
teşrin 938 pauır günü A vrı.qr.ıdaki sil a
si buhran da kısmen :zail olmuş vaz\y.cl
teydi. Südet Almanları meselesile baslı
yan politika krizi Çekos]ovakyanın Al
manyaya iltihakile sükuna yi.iz cevirmis, 
Cekyanın bir kısmını kendilerine mal 
etmeK: jstiyen Macarlnr:la Cekosl:n·a'k 
deV'leti arasınaa 'ba!igöstercrı • ihtilafuır 
Rülen adı verilen Knrpatlaraltı Rusyası
nın taazzuvile nihayet bulmuştu. 

Zavallı Çek Oumhurreisi Bencş. Qd:
yanın ilhakından sonra Alman tendldi 
altında Avrupada yaşamağ.a imkan ta
savvur ıctıxmdi~ .i;in Amerik:a)-.a doÇc 
yola çıkmıştı. 

İşte ajanslaım r.djği ıb11 haheıter· 
Almanyanın sert ve 'kati 'hareketleri 
kn.rşısında İngiltere -:ve ıFansmıın .cep
he .alışı .sır.alarmda .A vn.ı:pada b.i:r ıhar;p 
t.ehlikcsine ihtimal veren eflıilr.ı umu
.ı:niye ariık Çe.ky.anm ilhakile .simdili.k 
sükfuı ıbulaıı AJrııan metalibatile bu teh-

çır a ak için köylüler uyku uyumıyor 
- BAŞTARAFI l lııci SAYFADA -

kdlefe ıverilmai ve makbuz tarih ve ııu
marnsırun da tezkere v 1kar.neler.in ~-

Tütün müstahsilleri dünü de intizar
la, piyas<ıyı .açmak iizerC' 1zmirdcn ge
lecek yerli ve ecnebi kumpanyaların 
mümessillerini bekle:::nekle geçirmişler
dir. Herşeye rağmen tütün piyasası. Ti
caret Veka!ctince bi.iyük bir hassasiyet
le takip edilmektedir. Ve alakadar diğer 
makamlar da piyasaya karşı biiyük bir 
te:rakkuz göstermektedirler. 

.:Manisa vila~e1i Ziraat .müdürlüğün
den bir heyet Manisa vilayeti ıiçindc ve 
Akhisarda tcdkikler y~mıştır. Heyet 
Manisanın bazı köylerinde, köylülerin 
piyasanın açılma fırsatını kaçırmamak 
ı:ç"n geı::el~i bile uyumadikllanru, köy 
bhvelerinde intizar ettiklerini müşa-

-* ----------- le dip koçanına ve ruhsat tezkerelerinde 
mcmektedirler. de yeni kazanç vergisi dfterlerine ait 5 hede etmiştir. 

Akhisarda müstahsilin ümidsizli,ğe 
kapı1dığı da görülmüştür. Bunun ba§lı-
ıca sebebi, müstahsilin Ban'k:aya karşı 
mevcud olan taahhüd1eri ve borçları
dır. Piyasanın açılma günlerinde her 
kaçırılan fırsut, piyasanın 'her uzayan 
günü köylünün ödeyeceği !Eniz miktarı
nı· kabartmaktadır. 

AkhLc;arda 'köyliı1er piyasanın artık 
açılmasının lüzumlu olduğu kanaatinde-
dir. Bununla beraber Ak.hisarda tedkik
lerde bı:ılunan inhisarlar idare.si baş 

-eksperi ve kumpan;r.alar ınümesı;illeri 
vaziyeti aydınlatıcı hiç bir şey söyliye-

lnhisarlar idaresi ve alfikadar diğer numaralı tnrifnamenin 12 inci maddesin
bir rc.<;mi makam, piyasanın gecikmesi de zikredildiği üzere tarh defterinin .:it 
keyfiyetini mensup olduklar.ı makamla- olduğu eütunhnna kay.dedilmeaf. 
ı a bildimüşlerdir. b~ Kanuni ımüddet ·çindc ruh.at tez;.. 
Diğer taraftan dün Ankarada Ticaret keresi veya karne harçlarını yatırmamı~ 

Vektıletinde B. Nazmi Topçuoğlunun rl- -o~an mükdlefleiıı .e; ~ ~de muc::i
yaset ettiği bir toplantıya bazı tütün bınce yapılacak znmmıle bırlıkte harç· 
tüccadan ~ra'k elmiş1erdir. Bu top1an- Jıuı~ın .der~~l taha~kuk :uirilerek berayı 
t d t-t~ fi tl • ., " · . •. - !a1ısil tahsılata verılmesı ve cezalı harç-
ı a u un a crını meseıesının goru- · · d 15 k ı k uJ "ld··-·· 1ft~ı- ,_,__d lana tahsılı sırasın a uruş u p 

su ugu an~ULU.a11.ı.a ır. d 1 k k k 1 · · , .. k il b ' h b a a ıaara tez ere veya arDe erının .Pun .. a .. şam. en son ver ~. ır a ere tanzinı ve lendilcrüıe tcırdüaiDtemini ve 
gore tutun pıyasasınm bugun açılması k" 1 d 1 b ·b~ ··k 11 fi · 

k ..ı,_ .A:n. k b h b i oy er e o an u gı ı mu e e enn tez-mu arrerw.c. ca u a er resmen k ,___ 1 . . 'd d · · 
t 'd d' · b' 11.. be ~ .A...~iJd' ere veya ıuune eumn v.an at aıresın· 
eyı c ıcı ı.r ,ıua r aıınmış "'"16 ır. ih • .,,__,., 1 ıı.. • • 

~e 1 zar Te resmı mtımır e <temnır ve ım· 

apı a ·şçileri için 
za .olUAarak zimmrt .mulr.abilinde tahsil
.darlara verilmesi ve on bet kuruşluk pul 
:ve karneler .için .aynca ıfotograf alınarak 
karne ve 'S'lı'hsat tciktırder'inc ilsak ve 
tahsildar tarafından resmi mühür ve İm· 
za ile tasdik olunduktan sonra mükellef· 
lı:re tul.im .edilmesi ic.ap eclcr.ıt 

Devlet Demiryolları idaresinin 
tarifelerinin ıslahı zaruridir 

tren ---.z:;..---

Hakimlerim;ı; 

terfih edilecek 
likeyi .savuşturduklıırı.oa meınıwn ol- • --*--
muş, Ebedi c::.er.m Jtriı.den kurıutuşile * Adliye veka"'?M ...__ ~ m...ın....-..... muhiti Jlzmiriıı j]d lbmaen -~ ~· ...;;~ ---·cm lbinasmm etrafı- "-1etıne müfet..:~1 :::.;...;~- de ;nazan ilikka- ~ ....... r~do1an sul.hperarer Türk cfkirı umu- ~ -,,- .~ --ı "'<r' ,~........,. 
~ fazla ·.,,.;.,m; _,,, ..... _an ıı:n'üt"eac!ait hhrl- ..... .ı.....rn..~"t .. --=~ tren ıL.;.L.·,.·--ıer. ıti:ni cıelbe~ .. olmalıdır. Aııeak tarifede dair bır· kanun miyesinin sevinci en yükse'lt hadde ı:ı'k- r.ı--- ~~....,., - ~ycu..-... IUCLICl.'. ~ 

mıştı. 1-ahmı ile ~çiik bir ısana,Yi lkm sa- İcilermae Bcırnow.ya, ~a. ~ we tşçil~ bil belrl""°': ~~ projesi hazırbyacak 
Yine ayni günde, 11 ilkteşrinde Pariste yılabilir. !Irm.ir JCibi edk geniş ıbir saha Bnsma:'haneye gıdecclder ,gl1Uplar halin- dan ~cak bir ~ .sekizin:cı ıış- Adliye vekaleti hakimleı:i.n J;eıfl ve 

tedavi edildiği hastahanede ölen saylav Lc;ga1 den ibüyük ibir sehr.in ruzak ıyak:m ae <Ve göilerl trenin gelecl@. istikamette letme:nın elin~.~!. dev~et ~- tcrfihi hakkında yeni 'bir barem 'kamın 
smail Muştakm htanbula ~e.tiı:ilzn ne- her emtinden dın ~ rek bir ı.çOk işçi- ~'e daimi mti7.ar lhalinaedirler. ilk gelen ~ır-:1·~ m~u;lugu ::.~ daıresının layihası haz.ırlamıığa başlmnışhr .. Uyi-

nazesinin dclin merasimi ..de fapıldı. leıi er sabah ibu ımtihite ı.~ !şletl ibaşı- ıtr.en .Bomova ıtr.enid.ir. Bu !işçileri. .nlıp etin. e .0 ugunu 1 ~ • ~ hanın meclisin bıı ~ del•reıfu:ıde ,gö-
İsmail .Müstak son saylavlık safhasın- na .a'lı:ın ederler. Bor.nova, Karşıy.nka, gOtür.ür •. ıF.nkat arlrnsınaan gelecek iK:ar- ?unun içındir ki. bir taroftan .Sekır.uıcı rüşülerek meriyete girmesi için çalışıl-

dan başka hayatının bir o_ok yıllarıru B ~- :n "'--~ · - ~-1:1... ..... a... ._<ı..._ iB -'L-- ıtren1 . . :ı....:1~1 sletmeyi bu vazı.yeti.en haberdar etme-uca, JDMsma ane .ı.ı:t:..Wen gun~ ........- Ş.y.t=.i.I e asm.wmue erım ıut:.tUe- -· di- ıtaraftan d .tar.if "d" J". maktadır. 
ceşit1i mesleklerde geçirmiş, nihnyet fnkalar.ı peŞınde ika an .işçileri ikitle lba- ınek i · !işçiler ibar.an bir .mate 8lwı gı ve ger a e mu uru HukUk lfak.ültelaricl ikmal eden~ 
Cumhuriyet devrimle saylavhğa sec:Rişı'1e linCle ~ınnrın C'üçiik ast.azyonuna çm ~ Y ğünü biran evvel harekete geçerek bu dl' . . 
başlıyan deV'let adamı namzedliğ"ne lıxfizar.a :ımeriburd.urlar. Çünkü bu istika.- hususa bir .nihayet vermesini dilemeği lcrin .mühim bir Jwınuw a tye_ye .mt.isa,p 
yükselmişti. Lo altır. Sabruun erken saati büyük ibir meilerClen imr:clret eden :trenler Halka- bir vaz.if.e biliyoııın.. etmiş.erek bankacilı~ maliye ve da'hill-

Ismail Müşta'k ıta.hsilini Istanhulda r:.aliyet ~ içinde ~.~an ~- pınardan ifabr.ika'larm '!tatil saati anmda Devletdemicy:olla~ Jdaresinin, maarif ye me51ek1erme 'lfırrMlerl, lkia~eıı 
çuk ıH~ar ıstasyonu ıgunun diger geç.miŞlerdir .. Ve ıişçiler, soğuk, y~ğmur vekaleti ile müı.;terek hareket -ederek ia- bazılarının uzun yıllar emek '31'~ d

;:~~ ~C:::t m~~!~n~aı::e~~-~~ saatlermdc •e 'la :akşama kadar 'bomboş altında ikendi ·vaziyetleri ıile eygun dli- lebenin mekteplerine erken ~e.tişmeleri dukları eslek hay.atlar.mı teıılrederek 
vam ctmis, bu arada edebi}·atla ~esgul denece'k 'bir siikfuıet icinaedir. şürülmemiş bir tarifenin .acısını çek- jçin <tarifelerde !lSlfilıat y.apt.ığı §U sınıda ıseıfuest ·~ sa~ atıl~nn V.ekale?n 
olmus, yazıcılığa heves sarmıştı. Akşnm saat dört buçuk ile beş buçuk mel..-tedirler. !Bir mtiharririm.iz, lkış mev- İzmir.in bu küçük .i§çi merkezindeki ~ .nazar.ı. dikk~.~ wbaııw.. .. e hu gibi 

Mülkiyeden mezun olduktan sonra arasında 'burası yine iı::ç.i seli ile dolnr siminin hu lbaŞlangıç günlerinde zavallı elleri biran ev;v:el evlerine götürecek ve ~ın bt ! _hır Qlr:ette .mı~e ~~ 
Kız.ıl Sultnn naı vcrUen Tuinci A'bdülha- ve <taşm:. Birbirlerinden beşer onar dn- isçiler.in !küçük iHn1knpmar :istnsyonun- kıt gUnlerl ynğmurda, eyazda hastalan- .ıçın . u. edbır.ı. .alm8k moobur.ıyetuu hbı-
midin mabeyin katip ii:;#fnde ça1ısmış, kika !fnsilalı pay.dos ~'l\Pan beş :a'ltı Jfab- da titreşerek tren fucldedilder.ine ahit mıllarına meydan vennlyccek ıtedbiri .setıru tir. •. . . . . 

riku ve müessesenin :kadm1ı -erkekli ıiki olmuştur. hem de müstacelen ala~ğma şüphemiz Me~ ~dal~ ıte.~t . gibi ~a 

avdet etmiştir. Günlük ıtebll neşrine KJ .. ACA .• 
binden fazla işçileri yirmi kişi bile al- Bu ;ı•aziyet, hiç üphe yok ki sekizinci ~oktur... =~;~:: ~':1!:e~~ 

Hizum kalmamıştır. .. v • ı f Hava gazı Manisada 
.bili.v~tler.iyle ..mi.lteııru>i; cdar.ak diğer 
.bütün medeni .memleketlerde~ gi· 
bl .deı'-let memurlarmdan .qy.r.ı hir bar.e
me tabi 10lınalar.ı ~ıı n 
böyle bir lcannn .lay.il>asınm har.ırlan· 
masına lüzum gör.iilmilJWr. 

Müdavi hekimler: • • • • • • • • oroşı o 
Profesör Dr. N~et Ömer !rdelp Bı"r yaşıma u aha * 

Profesör Dr. M. Kemal öke F b •k h ııc--
Profesör Dr. Reşat Nihat Belger. a rı asının mef ar 
Müşavir hekimler: g.irdim bacası yükseliyor Bir üzüm temizleme 
Dr. Profesör Akıl Muhtar Özden. Reis Dr. Behçet Uz dün Alsancaktaki Evi açıbyor ... 
Dr. Profesör S. !Hidayet Serter --~ -- Sovyetler biı'liği müdafaa komiseri ve Havngazı fabrikasına giderek inşaat ve Ziraat ~:ek.Aleti Manisada bir üzlim 
Dr. Profesör Hayrullah Diker. ıt_!_ ta' · 1 · · ·· d · · t' F b- d 

M h K
• ·ı A'· .umir ıfa1ui .hemsehrisi mareşal Voroşi- mon J ış erını goz en geçınnış ır. a ~~mizleme evi meydana getirmekte ir .. 

Dr. e med Kamil Berk YAZAN: Eczacı K. amı ..;ta§ [ofun İzmir bc1ediyesine hediye ettiği rikanın 55 metre yükseklitindeki tuğla Uzüm temizleme evi, Ü%Üm .mahsulUnün 
Dr. Abravaya Marmara1L b k d km l dil kt. ı tanb 1 b"'t" T" k' .. A , d h . . d·~· ·:·-:-- oto'bili; dün sefere başlamıştır. !Bu ma- acası ya ın a i a e · ece ır. standardizasyonuna yarıyaca'k surette 

-"i--

Taiim ve manevra 

s u ve u un ur ıye o gun ta" Bır ya~ma n a gırdım de ıgun ıçın kine !Konak - Afsancak hattına tahsis Havagazı fabrikasının yüksek kalor.lll mahsulü -ternizliyeeektir ... 
sının sıhhati şerefine büyük bir bayram d g~d ~ g·· " ·· · d · s· · hs 1 d 

. o ugu.m unumun se.neı. evrıye ını oinnmnrtur_ gaz isti a ine başlıyarak ilkbahara ağ- f"'ok mühim bir teşebbiiı; olan üzüm havasile çalkandı. ..1~L .....ı:ı ""4-~ n.ı-..... ..., ")< 

Münaaebetile •ilah 
al. tma alınan 
eğitmenler 

:IU'l:ul§. t:uıyormn :zamı .. l.ü~yın .. ucı.r•"'• ve Nefti renkteki bu otobüs Moskovada ru 'tasarruf temin edeceği ve o zaman temizleme evi en kısa bir :ı:amanda :Ma-
Ebec1i Şef; kriz devresini geçirdikten t d"l k b" ·· d" d aaccup e ı ece • ır §ey gor um c on- Stalin ıfnbr.ikalnrında sureti mabsusada ha\•agazı iicrc.tlerinin tenziline imkan nisada tfaaliyete g---t.. e ıköyliln'Un 

sonra doktorların gösterdikleri tıbbi lil- d G n1 a dostl dan b' · · "'!<~ 
zum ve istirhamlara kulak asmadan dev- an.. ·:~ .. c~ e ~. anm . r. • 1~ .insa edilmiştir ~re Sovyet makine smın- bulunacağı anlaşılmaktadır, Uzümilnü hiç bir ücret mukabilinde ol-

benden oksuruk degıl aksırık ıl.ıcı ıst:~ı- yiinin neler lbaşarabile~ğini göstermek- Belediye reisi, §ehrin en mübrem ih- mıyarak ~tandardize edecektir. -~ 
~~~~~il:um~:~~o~~~kh~:=u ~:::~ ğin~ yazı~tım, bunu okuynn İzınu:ı~ ted.ir .. 22 kişilik olan bu otobüs her türlü tiyaçlanndan biri olan havaı;:nzınm met- :lfatilsa Ziraat .müdiirll 13. AH Akkan Talim v.c -:nancvra mü~;lmt'iYJ.c .löl-
maiyet erkanı, başyaver:, umumi katip 2.m~k~cı b:ışısı, fotr şap~a.:1°ın tepesı?ı kmtfm·u hlüzdir. re ~~hını beş kuruşa kadar tenzil etli- dün ttmire gelmiş ve piyasada mevcut 1filı a~a Ç(\g~ !kö_Y _.egttm~eıınc 
ve kora dahil bazı say lavların çekilme- s~cı ta'b1ası 1.asımış gıôı ) ~my~ssı .ez~k --+-- lccegını beyan etmiştir. Ancak bu ten- üzüm temizleme makinelerini gözden ücreHerının verı1ıp Yerılmıyecegınde • 
lerini müteakip gazetelere bakmak nr- bır hale sokmus .ec~~mede~ ı~crı g!rdı.. 940 1 zilatın yapıla.cağı 7.aman knt'!l ıo'laı:ak geçlrml~. reddüde düşti.lmüşlü .. 
zusunda bulunmuş, h kimlerin istirham- ~~sırı~ hakkında bır ınarifetı oldugunu yı J ta) in edilmiş değilClir. '!"' --- Dün m~ v~alE!fuıaen viliıyete ge-
larına kulak asmadan bu emrini )'erine suyledı, bunıum 'bazı hususatta çok has- --~- - a· ,..,_ len l:iir emırde tallın ve manevra mUna-
getirmişti. sastır dedi.. Vakıa koku almakta bahu- Nüfus sayımı ıo ır otObüs -..zaa. scbetly'Je silah altına çagırdan kör eğit-

Gazetelerin birinci sayfalarındaki teh- f>US hayat yolundaki kokuları almakta h lıkl . ABE Dün G~er cadde.sinôe şoför al- men1e.rine ucrctlctiıiin tediyeSiıiiı:ı IJcanu. 
liğ gözüne ilişince Ebedi Şef buna niçin ne7Jeli olduğum vakidir amma aksırıkta azı~ aı•ı... YED '.l'OPLA'llDI ilin idare ettiği 16!2 sa,Yllı e.diye to- nen me.dbuı'i o'lduğu hlldirumışt.tr ... 
lüzum görüldüğünü müdavi hekimlerin- asla rliyarau. Şaşa1ad~ımı görünce, ba- 940 üfus sayımı hazırlıklarına pey- !Borsa ıidare heyeti dün öğleaen sonra büsil, Sivaslı Mümtaz .og u Mehmede Vaziyeti hazıı-a do'hıyıSiYJc :Silfıh 'tllt:ma 
den sordu .. Aldığı ıeevapları makul ve na lbir .imbiz ,·er.in aedi, :uzattık, bu- derpey devam olunmaktadır. . ıeis ıB. . T:anerm 1ınşkan:lığında topla· çarparak :ayağından ~~· Y.arn- çağın1an 'köy ~itmenlerinin 'ücrc:.tlcri 
yerinde gördüğü cihetle bir sey söyle- nunl~ ~w:numun içindeki .kıllardan ~i: . N~f~s ~yı1?!-°a .e~~ olan numara~] nara'k ban .mevzıilan müzakere etmiştir. ılı 20 güxilük muı..aldatt ~ almıştır_ biç bir tevkifat y:apı1ma'ksızm, tam cla
medi, yalnız artık .raporlara nihayet ve- tanesmı çekerseı:n, ~opı zıl çalıyor. gıbı ışlen I~r vı~ayetı ıçı?de e~ kısa. b~r Borsa ddare eyeti ıtoplmıtısında :llllilıtı- Şoförün Jhlldisede dikktSiz1iği nlaşıldı- rak tediye eailecckfir. 
rilmesini emretti. aksırık hazır~ı~, ışte ıspatı. demez mı, h?- 7.aın~n. ıçınde ıkm~l .edıl~cektır.. Izmır kıı ticaret nüdürlüğünü muavin Bay ğından takibata baŞlmımıştır. --'t'; --

İste, pazar sabahı bütün Türkiyeyi kikaten cirnbızı uzalmnsıyJe cczanerun şehrmın nuınarataJ ışlerı 930 yılı umu- Cevdet 1iemsil ~c;tir. -Ş.-- Kadınlar arasında.. 
bir bayram havasile sürur ve hazzın son içindeki hapşunun patlaması bir oldu ... mi niifus say.ımınaa tamamlanmıştı. Fa- • . 
haddine vardıran: Fena .marifet dQğil dedim, sakın yazayım kat bazı kazalarla köylerde numarataj .--•w .............. - .. --.... -..... BARDA 818 R4DISE Çorakk<\J)ıda Ali •Efendi• caddesinde 

Bn. Melek Kutlu, Bn. T-eV.lıidey.i tahkir 
ettiğinden hakkında takıl>ata ~~ MfLLETE MÜJDE deme demez mi? .. Hiç yazar mıyım? ... işleri yeniden tesbit edilecek ve hanele- ~ GefenfeT 1 Gidenler ~ IKeçecilerdo At~ caddesinde lbar· 

Başlıklı tebliğin ~üncli maddesine .Kulağına eğildim dadinı ki, cimblzi bur- re, mesken ve müesseselere yeni ınu- _ .............. _ ...... ....... -.... .... da ibir allıaise Olmuş; Sami J.Hasan :nd-
günliik chliğ neşrine [üzum alma- nunuzaa fa.ilaca oolaştın;anız... Güldü, mar&lar :konulacaktır. Ankara ısıtma mücadele :reiSl. doktor larında ili §3b.ıs, ar arilsOerinden 'Bn. tır ... 

mıştır!> kaydı böylece ilave edilmişti. Kantıırın topu ;kopar mı, o marifetinin Numarataj talimatnameleri dün baş- A61m Ası-ak .!Aydından. geldi.. Vunan vi.I MıikbUle lile ıB. Osman Seli döv.mil§ler 
23 Birinciteşrin günü Ebedi Şef'le neşesiyle gülüyor, ha ~unu bildin diyor- vekalet istatistik umum müdürlüğünden konsolosu B. Aristid [kiaCles :ve .refika. ve lbıçak ıie§hir euru.ner&r.. Suğhilar ad-

-tr
KOllE TÇİ 
ECZAllEl..ER-uzun uz.un konuşmak fırsatını bul n Klu... viliryctt> gelmiştir. lar.ı .!Atinay are'ket etm.i§l.er.air. !iyeye verllniişler.dir .. 
sıhnat muaürlügü, eczanelerin yeni 

... Sevmek te güzel ı::allahi sevilmek te lüdü.r. iBir.i egoyist ~. u ıteme:llük - Evet... yıl 'içinae nöbetÇi -o1acak1an gün 'ft .ge.. 
gü7'.eldir•.. üşkıdır .. Vakıa yakıcıdır, fakat geçici- - Bunlar.ı söylemek için mi bugün ilk c:e1etl tesôit etmiş we 1.iSteyl ~~ 

- :Miijgan ... Seni temin ederim ki bu dir .. Biri sadık aşktır.. Bunların her de!a olar.ak mekt~tcm. kal.dm?_ t.ır .. 
sene eddwyattnn birinci olacaksın.. ıikislnin de en büyük ..-asfı ıstırçtır... - E~t .. Bunun IQlzı ıilk tdeia alaı:ak HAVAC---*ILIK wma ~. 

- Ala}·t bırak Mu7.affer .. Ben ısana Ancak iklsinl birhirfoden ayıran lark mektepten ı.kaçtmı., cier sivrisinek~- ..,., ·~ 
aşk ıne~ diye sorilum, sen cevap vere- aFedakarlıkn f.lr .. Fedak.Arlığa ;tahammül tısını saz .gibi anlamazsan durul ı.suma Türk lfava kurumu tarafından ne_şre-
medin .. -OyJe .ise hunu sana l>cn anlata- eden bir .aşk saınimi, sadık bir aşktır ve t' ,, n-a·w· ~· Sö"il 1 1 .... aııeo bu hnltalık mecmuanın "251 1nc1 

E l~ A ··"') ·1 (S ") . 1.: . • ~~ı.ı-d . ti f . ge ıreum .. .vt' ıgım gıuı. . er m ıyı a km ""'--lH 'Cnf '"' ~"'-""-"-y.mı.... ~·e a .. + ıı e evgı y~ .wr- samımı ~· a ızze. .ne sın, gururun ·;ı .. 1 0 .. ün t A:. 1 mi \:o- .ı;ayısı a çı ıştır . .r..Ot:U..L ~ ın.ı.aı.w-&YU 
birinden .ayır.t etmek !B.zımaır_ :insan Eı!jla yeri yoktur • .lVfosela, olur a .. Ben ~Juu e.. uk ~ş~ .. ıfu:ımıen ı8 'konu ur- hatıralarına t.absis edilen .bu &ayıyı W-
annesini se).•er ... Çocuğunu sever, mck- senin kalbini kırsam, canını SJkacak blr ş t'.Nsun.. en en e"' m ıL..,,., ... kat tün mekteplilere \'I! o.kurJanmıza tavsi-

b. . -l.. ..]_ s· .. 1 Se d ba d 1 sun.. e yapat'san yap, ~15er 'lldKl en _:ı:ı • 
te mı sever, CilAaWlşını sever._ mema- şey soy esem.. n e na arı san... beni . dedik! mi ye 1...-uerız. 

Müjgan :y.o'ksa..o1an ibiten şeylerin ih~ -:Muzaffer ... !Dedi, aşkıne demek- ~ sever .. Ne bileyim. ikollcksiyon ·yap- :Hırtta lkavga etsek. syeYJ~·~rsan eri ap.. ---.ş. 
6ini ibiliyor muydu'? tir ibiliyor musun?- ınasını sever, !futbol oynamasını sever,. - Allah göstermesin.. - anı·-· . A •k 
Çorbamız bitmişti.. _ Y.ahu :Müjgün_. Bu .sabah sana iböy- Bütün bu sevgiler nihayet birbirlerfaden - Mese1U diyorum... - Evvela anneni eı•lendir... m C rJ 3 
- !Birer Ç011ba ruüıa içelim mi? le ıne rudu? .. Sanlci ikiınlı: e ii1k mek- •far"k1ı o1makla berabe~ a~1a aşk hudu- _ Peki sonra?,.. - Peki -amma .. Fa~ ld annem ev- .;~-
Dedi.. 1Ben nasıl ıiçUğimin 'bile 1fwkın· tep coc.uk1ar.ı ·mişiz ·e ocanın 1\•erdiği duna yakl~maz1ar .. l~an _bu sevgiler _Sen de bunu kendine bir gurur ve lendi, o zaman da senın mektepten .çık- Biiec .. e _.... iti 

d d~;;:ıd· 'L:_ d . her b ··~ ..ıı_ -.-.: olmasa da bır derece musterJh •yasar1aı: .. jzzcti nefis meselesi vapsan ve benim hklan sonra hayata atılıp para ka%nn- '~• 
:ı <=&u un.. wı- ersı a er grenmt= ,. ... yonnu- F ,_ k " ~ . . mnnı mı bekli ~ ....... , t ·ı dhı r 

Ç :ı.._ • t•k ıi1ha a1 ali suz aibi laf ediyorsun aı;.at tış ··· yanıma ugramasan •eyahut ben -yaptığı- Y----~· eftZI e .J"O -• - or1JG ıç ı çe m ıyorsun g - "'" • .. . ~ . D eli A k imt d k k . 
ba Dedim Eğer bir kase daha ,getirir- Aş'.k ne d ektir" 1Bu da sual ımi?. - Evet aşk?... ma pışmaıı oldugum halde sana gelıp - e m a.. ş , sam , sa ı aş Nevyork, 22 (A.A) - B. lluzvcltın 

beni üz~~ek ıkim bilir ne tekliflerde A@t. ,iki ~ıı;nin -~şılüclı sevgisi de·~ - As1c öyle hir ınikro,Ptur ki.. O sevgi <..'f dilemesem birbirimi2e karşı olan aşk- c~yist olmıyan 1aŞk fedaktu-lığı ıicap et- i,ŞSiz1~in eksilmesi neticesinde •aridatın 
bulunacaksın lıtersen tatlı getirtelim de mıiktir (AŞk) utlakn tar.ŞI1ik1ı .o'lınaz ,gibi insanın .kafasına değil, kalbine girer. 1nrınıız.ıı lıakiki aşk değil, cgo,!,1st nşk tırlr. Sen aJ.k iedakar4ğı Y.lU>fil'San ibcn artması ve masarfüıı tenakus.u sebebiyle 
tnt1ı konusal~ ·· m w • ' Kafasını değil, kalbini kemirir .. O insan- jsmi ~·crfür.. de ikinci fedaMrlığı yapar ve aşkta ihir- <5nümüzdeki mali sene ~çin ~·eni bir 

Ol · ··· - B.ayır ... O demek ıdngıldir.. da düşünce bırakmaz .. O, diiı;;tiiğü yeri - Müjgan .. Allah aşkına muamma gi- birlerini seven insanlar arasında iueti Wfınço devdi edeceği haber verJlmekte-
-- ur... Bir taraf sever, öbür taraf sevmiyebi- :rnkan bir ate.şt.ir... bi söz söylemekten vaz geç te ~ıl ne ncfü;, gurur diye bir şey olmadığını is- dir. Bu blanço ,r.üsum ve vcı;giler arltı-

çır.ağı iki kaymaklı lir .. Vakıa şfilr.in dediği gıôi : - Dedim a ... Bu sene edebiyat der- .demek istcCliğini anlat.. pat ederim.. rılmıyacak ve önümüzdeki intih~ mU-

ılnnem·n-, ~ 

Sevdiği Ad 
Yıa.zan: Üç Yıldız; 

- 40 -

-

sinde.. - Benim başka söyliyeccklerim ıkal- cadelesinde Cürnhuriyetçi rakiplerine 
. . . - ~us .. Sözümü .kesme ... Söyliyecek- madı hepi hu kadar.. . . - •J'l'~~..1'.J ~ knr<;ı ~r,.,n./"1'1 ~1"->lr ;;.. .. 'h"H .,,..~ 
~ .. :.hl l 'r-~; u . '!<l"t ·;nı;,v,! ,7;;:.:-'t\ı~.ı. - . "'ili ·~~ -sayi.fl' ~.R\!~t\."".LJ•l"11r.-~· •• • - • 2 ' . l~. ' 

·ıb dnirooel • : ~.o~.ıK .. \r. . . alıktır. 2 inci kata : : karş•sın a . : . an olunur. 
Bu 
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Son 
Mi li •• o •• u e Cephede iki Alman tayy re i düştü 

Almanlar Şetland adaları ·· · d k Alman büyük elçisi Fon 
uzerın en uçara P . k b l ettiler 

bombalar attılar. Bir zarar yapmadılar Anka~p(~~~Alma~büy~ElçisiB.FonPapenbugün 
Londra, 22 (Ö.R) - Altı Alman bom- O kadar ki nerede ise binaların çatı

bardıman tayyaresi çok yüksekten Şet- !arına çarpacağı zannediliyordu. Alman 
land adaları üzerinden uçmuşlar ve tayyaresi, İngiliz tayyareleri tarafından 
bombalar atmışlarsa da hiç bir hasara takip edildiği halde. son süratle kaybol
•ebep olmamı.şiardır. İyi idare edilen muştur .. 

\.·içre ar~i üz.crind~ görüldükten sonra ınez Orcade adalarında tehlike işareti 
Bavyera istikaınetinde uzaklaşınışlır. vcrilıniştir. 

Hava nezareti bir İngiliz tayyaresinin 
Lonclı-a, 22 (A.A) - Dün ''!<şam saat >anlışlıkla bir balon barajı önünden geç-

19 da lngilıerenin şark .ahillermde muh- miş olduğu için düşürüldüğünü ve için
telif yüksekliklerde uçan AL:>= tayya- de bulunan iki kişinin öldüğünü tces
rclcri görülm~tür. Hava ınudafa.a top- süı·le haber vermektedir. 

ınüdafaa bataryalarının ateşi düşmanı Son 24 :;aat wrfında Fransada cephe
&ark isti.kametinde tızaklaşmağa mecbur de iki Alman tayyaresi düşürülmüştür .. 
etmiştir. Almanlar da bir bombardıman tayyare- !arı harekete geı;miş ,.e Alman tayyare

lerine kar!'ı İngiliz avcı tayyareleri gön
derilıniştir .. Alarm saat 20.30 da ıühaye
te ermiştir. ,\lman tayyareleri hiç bir 
bomba atmamıştır. 

Bu sabah bir ALnan tayyaresi Tamis lerinin ziyaını kabul ediyorlar. Paris, 22 (Ö.R) - Dün Fı-ansada, bil
hassa şin1al ve şimali şarkı kısunların
rla hava alarmlan verilmiştır. Bir Al
ınım tayyaresi kendini idare edemiyerek 
Belçika arazi . ine düşmüştür. Pilot para
~ut ile kurtıılmuş, mürettebattan ikisi 
telef olmustur. 

nehrinin mansabına yana!jllbilıni.ş.se de Aınirallığın ihbarına göre diğer düş
top ateşiyle \'C a\"cı tayyarelerinin hü- n1üş bir Alman tayyaresinin ınüretteba
<umu ile karşılaşınıştır. Mücadeleyi ta- tı olduğu zannedilen üç ki~i bir İngiliz 
kip edenlerin ifadesine göre Alman tay- destroyeri tarafından hir lastik kayık 
rares.i çok alçaktan uçınak mecburiye- icindc görülmü'? ve yakalanmıştır. 

Londra. 22 (A.A) - Üç Alman tayya. 
resi İngiltcrenin ~iınaJ adaları üzerinden 
ucmu~tur .. Tayyareler örünür gö ün-tinde kalmıştır. Dün bir Alman tyyaresi yeniden İs-

Tebliğler 
---. .ı;.---

FRANSIZ TEBLİGİ : 
Paris, 22 (Ö.R) - Bu :;abahki Fransız 

:ebliği : Gece kayde şayan hiç bir hadi
se olmaıruştır. 
ALMAN 'l'EBLİGİ : 
Brüksel, 22 (Ö.R) - Alman tebliği 

Alman tayyarelerinin Fransanın cenu
bunda keşifler yaptığını, buna mukabil 
huduttaki Alman defi tayyare batarya
larının ateşini yararak hiç bir düşman 
tayyaresinin Alman arazisine giremedi
ğini kaydediyor .. 

---. .ı;..---

Bi r Alman vapuru 
Hollanda vapuru 
ıekline girmiş... 
Paris, 22 (Ö.R) - •Uenfeld• Alman 

'~purunun Hollanda vapuru şeklinde 
,,}arak Portekizin Angola müstemlekesi 
s:ıhlline Yardığı haber alınmı5tır. 

"""""""'* '1ıNttN 

lsveç 
--*--

Kara sularında 
_.,..* ............... 

Almanlar bir İsveç 
vapurunu müsadere 
ettiler.-
Londra, 22 (Ö.R) - Bir Alman deniz 

tayyaresi İ>veç kara sularında bir İsveç 
vapurunu tevkif ederek içine bir müsa
dere müretetbatı yerleştirmiş, fakat ya
rım saat sonra İsveç tayyareleri yetişe
rek vapurun İsveç kara sularında oldu
ğunu bildinniştir. Bunun üzerine müsa
dere ınürettebatuun kaptanı yanıldığını 
beyan ederek vapurdan çekilmiş ve mü
rettebatla birlikte Alman deniz tayyare
~ine binırıf!!;\erdir. -*-BULGAR 
Başvekilinin beyanatı 
Roma, 22 (Ö.R) - Bulgar başvekili 

Köse İvanof hükümetinin sulhu teyide 
ınatuf biı· siyaseti takip ettiğini ve emel
lerini cebir ve ~iddetle değil, komşuları 
i:e dostane anlaşma yoliyle tahakkuk et
tinnek istedi~ini söylemi~tir-

Alman .. Rume ticareti 
Romanya Almanyaya 30 bin muhte
lif hayvan ve 30 bin domuz verecek 

~-~-------~*~~~--------
Bükreş, 22 (A.A) - Alman ticaret ınası meselesı muallakta bulunmakta- Clodius bütün bu meselelerin halline 

heyeti reisi Clodiusnilk muvaffakıyeti- dır. Romanya kendi milli müdafaa ih- yardım etmsini Von Papenden rica ey
ni kazanmıştır. Romanya 1940 martın- tiyaçları ile yeni mukaveleden evvel leıniştir. 
dan evvel Alınanyaya 30.000 muhtelif başka devletlere karşı giri~miş olduğu Brüksel, 22 (Ö. R) - Ecnebi haber
hayvan ile 30 bin domuz vermeği va- taahhütlerden ba~kaca petrol vagonları- !erde Alman - Romen ticari müz.alı:ere
deylemiştir. Diğer hususalta Alman - nın Almanyaya geçmesini kabul etmek !erinin yürümediği iddia edilmiştir. Al
Romen müzakereleri henüz müsbct bir istememektedır. Diğer taraftan Romen rnan mahfilleri bilakis bu müzakerelerin 
neticeye varmarruştır. Bilhassa Rornan- petrol fiatlcrinin indirilnıe::;i hususunda- memnuniyeti mucib bir sekilde devam 
yanın Alınanyaya vcrdjği petrolü artır- ki ınÜ7.akereler de dc,·an1 etn1ektedir. ettiğini temin ediyorlar. 

Ticari pasapo t 
Bitaraf limanlarda 

oln11yarı mallar 
Paris, 22 (Ö.R) - İngiltere ablokawn 

teşdidi vo Alman ihracatının açık deniz
lerde müsaderesi kararının bitarafları 
ınümkün olduğu kadar az mütezarrır et
me•i için umumi barpte olduğu gibi ti
caı·i pasaport usulünü ihdas edecektir ... 
Yani \"apurlara mal yüklenirken bitaraf 
limanlarda İngiliz memurları bunların 
n1ahiyclini ve .. ı\.lınan L·şya.-,ı olup olma
drğını tetkik edecek, onların n1üsaade::;i 
olmıyan mallar tahmil olunmıyacaktır. 
Vaşington mahfilleri mayn harbinin 

İngiltere kadar diğer memleketlerin ti
c~retini de tehdit ettiğini müşahede ede
rek harbi kısaltacağı kanaatinde iseler, 
müttefiklerin Almanyaya karşı ihraca
tın müsaderesi kararında haklı oldukla
rını kaydediyorlar. Esasen Amerika 917 
ı>e müttefikler yanında harbe girdiği :ıa
man ayni tedbirlere i.~tirak etmiş oldu
ğundan, bitaraf menfaatlerinin himaye
sini temcııııi etmekle beraber, vaziyeti 
takdir edeceği üınit ediliyor. 

lngiliz müsaadesi 
yüklenmiyecek 
Paris, 22 (Ö.R) - Alınan ilu·acatının 

açık denizde müsaderesi kararı nıüna..c;e
betiyle Alman mahfilleri şimdilik buna 
ne ;ek.ilde mukabele edeceklerini bildi
remiyeceklerini, Almanlaı·dan ziyade bi-
1'.rafları mütczarrır edecek olan bu va
ziyet karşısında bitaranarm aksülameli
ııi beklediklerini beyan ediyorlar. 

Nasyonal Zaytung eliyor ki : İngilte
rcnin i.:ı;tcdi~i bu harp bitarafları acına
cak bir vaziyete düşürıncktedir. 

Berlin mahfilleri İngiltere sahillerin
deki kazaların İngiliz ve Fransızlar ta
rafından tertip edildiğini iddia etmekte
dir .. 

Brüksel, 22 (Ö.R) - .'>lmanyanın ab
lokasını yapmakta olan İngiliz devriye 
gemilerinin Amerikan vapurlarındaki 
muayeneleri hakkında, harbin iptidasın
dan beri ilk defa olarak, Amerika hari
ciye nezareti tarafından bnzı itirazlar
da bulunulınu~tur .. 

--------~~----------~ 

Halide Edip 
--*--

üniversite İngilizce 
edebiyatı 
1,>roiesörü oldu.-
Istanbuı, 22 (Hususi) - Türk edebi

yatmın tanınıruş şahsiyetlerinden bayan 
Halide Edip Üniversite İngiliz edebiyatı 
ı>rofesörlüğüne tayin ed.ilm.iştir. 

--*--

stanbulda 
--*--

Bir otomobil kazası 
İ.tanbul, 22 (Hususi) - Operatör 

Oı·han Abdi, kendi kullandığı otomobili 
ile Fatihte otuz beş yaşında bir kadını 
ezdi .. Kazayı müteakip yaralıyı otomo
biline alarak Haseki hastanesine götür
dü .. Kadına bizz.at ameliyat yaptı. Fakat 
kurtaramadığından :ıavallı kadın öldü ... 

--*--
lngiliz kontrolü 

Son hafta 14 bin ton mal 
müsadere etü.-

Yugoslavyada 

Londra, 22 (Ö.R) - Bilen hafta için-j 
de Ingiliz kontrolü tarafından Almanya
ya gireceği tahmin edilen 14 bin tonluk 

B Çemberl·~yn emtea müsadere edilmiş ve harbin ipti-
• n dasından beri kaçak eşya müsaderesi --İngilizler tarafından Bir Alınan casusu 

lıurtarılan Almanlar on beş seneye 

Umıımi vaziyet IH bin tona baliğ olmw;tur. 

halılıındalıi nutlıunu -*-
Londra, 22 (A.A) - Bir İngiliz ge- mahküm Oldu, .. 

o>isi Şimal denizinde portatif bir sandal Paris, 22 (Ö.R) - Yugoslavyada Al
jçinde üç Alman tayyarecisini bularak manya hesabına casusluk yapan bir şa
kurtar~ ve İngilterenin ı;ark sahille- hıs 15 sene ağır hapse mahkOm olmuş-

salı günü SÖ"fi·.,ecefı B. Sadrettin Sayman 
"' " vefat etü-Londra, 22 (A.A) - Başvekil bugün · _ . 

rinde bir limana cıkarm.ıı;tır. tur .. -*- Yugoslavya zabıtsı tarafından bir ko-

haı·p vaziyeti hakkında mutat beyanat- lstanbul, 22 (Telefonla) - Degerlı 
ta bulunmıyacaktır. Mumaileyh gelecek gazetecilerden B. Mec~ Saymanın Jı:ı
salı günü yeni teşrii devrenin açılı.şı bası esbak 1:'."rran elçısı. ~· Sadretün 
münasebetiyle umumi yaziyet hakkında Sayman bugun vefat etnuştır .. Cenazesı. 

ıoo.ooo ALMAN 
MUHACİRİ ... 
Riga, 22 (A.A) - Yüz bin Alınan 

rn uhacirini hiimil iki Alman vapuru da
ha Potenhafene müteveccihen Rigadan 
hareket etıniştir. 

~*,,,,,,,.,,,,,,_ 

Bir Alman harp 
gemisi bir Fin 
vapurunu tevlıif e"i 
Helsinki, 22 (A.A) - Bir Alman harp 

gemisi Aland adaları yakınında Asta 
adındaki Finlandiya vapurunda araştır
ma yapmıştır. Kereste yüklil olan ve 
Amerikaya gitmekte olan bu vapur Stet
line sevkedilmi•tir. , 

münist teşkilatı keşfedilmiş ve bir çok 
tcvkifat yapılm!!itır. 

Nazi sefleri 
ş 

beyanatta bulunacaktır. yarın kaldırılacaktır. 
Bugün harbiye nazırı kara harbinin """""""'!."""""""' •• 

inkişafı ve son günlerde Fransayı ziya- B Lobron 
reli hakkında ikinci defa olarak lx>va- • 
natta bulunacaktır. . Lens kömür havzasında 

Alman iıçisinden Oslo grubu bir nutuk söyledi.. 
korkuyorlar-. 
Londra, 22 (A.A.) -Alm;myadan ge- T 1 .._ j l Paris, 22 (A.A) - Reisicümhur Löb-. e gra,. a ans arı rön dün Lens kömür havzasını ziyaret len haberler Nazi seflerinin Alman işçı-

sinin teşkilatlı bir mukavemetinden toplantısı.- ederek bir nutuk söylemiş ve istihsala
korkmakta olduklarını gösteriyor. Osio, 22 (A.A) - Oolo grubu devlet- tın arttırılması lazım geldiği nokta•ında 

Dailyi Telgraph gazetesinin Amster- !erinin telgraf ajansları bugün Aınstcr- ı~rar etmiştir. 
damdaki muhabiri Almanya işçi sendi- damda toplamruşlardır. Bu toplantıda Rigadalıi Sovyet 
kalarının eski şefi Theodore Leipart ile yakında Amsterdamda yeni bir havadis he"et" fs" P G tiha ., ı re ı ... 
lın.odtoertevrkil~edı"ldi'kınlerüı·çru·g1,ünı·ıdıe1:"1eekltBedeır·r-. hin. p vde k'.~ntrollü ?üharosbeuntın ihlmdaskı Riga, 22 (A.A) - Sovyet İktısat he-,. .ususun a gorüşü ecegı r wri e -
Viyananın eski Sosyalist belediye I"eisi tcdir ... Oslo grubu bu büronun tesisini yelinin reisi Sovyetler Birliğine avdet 

d A h.•vadı"sleı·ı·n sıhhatın" ı· ternın· etınek ,.e ederek hükümete faaliyetinin neticesi Geitz e vusturyada tevkif edilmiştir. ., 

HER KESİ:-< GÖRMEGE DAYANl\MIYACAÔJ ..... 

• • bitaraf meınleketler halkına dikkatli I.akkında malıimat vermi.şt.iı". Mumai
ma!Cımat vermek ınaksadiyle istemekte- leyh bundan sonra Alınanyaya giderek 

Alman endüstrisi erkaniyle müzakerele-
HER GÖZÜ='< AYRILMAK lSTEMİYECEGİ... 

HER Sİ'.'\E~IANIN GÖSTEREMİYECEGİ FİLİl\ILEH PIRLA'.'\TASI... 

Maskeli Beşler 
LALEDE 

BUGÜN BAŞLADI 

LALETANDA 
1 - MASKEJ,İ BESLER 

2 - GÖRÜ'l!\1İYEN CASUS 
3 - HARP JUR'IAJ ,f 
ı - ım 'I<l.i '11İKİ 

1 - ÇIPI.AK :\!ELEK 
MARLEN DİTRİCll 

~ - GÖRÜNMİYEN CASUS 
'l - HARP JliRNALI 
1 - RENKLİ :\!İKİ 

dir.. rine de\·am edecektir. 
6 ı • ıııınıııııııınnınııı :111: 1111111111111: 

K •• Jt •• k E S KURUSLA : 
u .urpar § oEvRiALEM : 
Sınemasında :: FERNANDEL = 

: tarafmdan temsil edilmi~ eğlenceli:; 
BRODV Ay YILDIZI = zevkli büyük komediyle = 

$İRLEY VE = KIRKLIK KADIN = 
HAYAT MÜCADELESİ = Filminden ibaret bliyük ıırognım§ 

Filiınleri nıuvaffakıyetlc devan1 : 24 sontc~rin cuma g-iinünden itibaren: 

Son iki günd:.~i~~~İ;de ediniz.. ~ KüJtürpark § 
HAYAT :\IÜCADELESİ ; 2.45 - G, = -
ve 9.15 te .•. BRODVAY YILDIZI § Sınemasında :: 

» 

4.·15 \'(~ 8 de.. - -------mllliiii31 ~...ao 11111111:1111111111111:::1111111111111111:: 

saat 16 da Reisicümhur ismet lnönü tarafından kabul buyrulmuştur. 
Bu mülakat esnasında büyük Elçi Fon Papen bilhassa Führere karşı 
yapılmış olan süikast münasebetiyle Reisicümhur tarafından Berlin 
Büyük Elçimiz vasıtasiyle ihzar edilen alakadan dolayı Führerin teşek
kürlerini ve dostluk hissiyatını ifadeye memur edildiğini söylemiştir. 
Mülakatta Hariciye Vekili B. Saraçoğlu hazır bulunmuştur. 

Avam Kama·rasında 
Almanların Balkanlara 
ticari tazyik hakkında 

yaptığı 

sualler 
Londra, 22 (A.A) -Avam Kamarasında Ticaret azırı B. Stanley 

sorulan bazı suallere cevaben demiştir ki: 
Almanyanın Balkanlara doğru bir ticari tazyike başladığını ve ez

cümle Romanya petrolü almak istediğini biliyorum. Fakat milli men
faatlerimiz bu bahiste aleni surette konuşmak ve izahat vermekten bizi 
meneylemektedir. 

B. Staley lngilterenin Romanyadan petrol satın alıp almadığını bil· 
dirmekten bile imtina etmiştir. 

Londra, 22 (A.A) - Avam Kamarasında Milli Ekonomi Nazın B. 
Crossa şu sual sorulmuştur: 

Baltık memleketlerinin istihsal ettiği tereyağ ve jambonun Alman
yaya satılmasının önüne geçilmek üzere lngiliz hükümeti tarafından 
satın alınması kabil değil midir? 

B. Cross şu cevabı vermiştir: 
Hükürnet bu imkanı tetkik etmektedir. Esasen bütün yiyecek müba

yaab yalnız hükümet tarafından yapılmaktadır. 

Garbi Makedonyada Linyit aras-
tırınası için yapılan mukavele 

Atina, 22 (A.A) - Dün neşredilen bir kararname ile Garbi Make::" 
donyada Linyit madeni araştırılması ve işletilmesi için hükümetle 
Amerikada bulunan Yunanlılardan mürekkep mali bir grup arasında 
imza edilen mukavele tasdik edilmektedir. Yapılan tetkikler neticesin
de bu havalide iyi cins madenler bulunduğu tahakkuk etmiştir. Bun
lar 20 sene müddetle işletilebilecektir. Devlet demiryolları ihtiyaçları 
üçte ikisi nispetinde Linyit kullanmak mecbtıriyetinde bulunacaklar
dır. 

Bir taraftan tarziye di-
ğer taraftan tecavüz 

Paris, 22 (ö.R) - Alman Maslahatgüzarı lsviçre hükümetine Al
man tayyarelerinin lsviçre havalarından uçması münasebetiyle teessü
rünü bildirirken Isviçrenin bitaraflığına yeni bir tecavüz olmuş ve Al
man defi tayyare bataryalarının mermileri Bal şehrine düşmüştür. Bu 
mermilerin parçaları havagazı fabrikası civarında bulunmu~tur. Bu da, 
bu gibi hadiselerle şehrin ne kadar tehlikeye maruz bulunduğuntı gös
termektedir. Bu sebeple lsviçre hükümeli çok enerjik bir tavır takın
mıştır. Tayyarelerin muayyen bir irtifadan sonra her memleketten geç
mesinin serbest bırakılması tezinin kabulü halinde, lsviçrenin vaziyeti 
bir kat daha müşkülleşecektir. 

Prağ'ın Almanlaştırılması planına 
hızla devam olunmaktadır 

Belgrad, 22 (A.A) - Prag radyosunun dün akşam bildirdiğine gö
re Bohemyada örfi idare kaldmlmıştır. 

Paris, 22 (ö.R) - 16116 lkinciteşrin gecesi Pragda tevkif edilen 
5000 üniversite talebe~inden 16 yaşından küçük olanlar serbest bıra
kılmış. Diğerleri tahşid kamplarına gönderilmiştir. Prag şehrinin Al
manlaştırılması devam ediyor. Geçen 1 5 Martta Pragda ancak 30 bin 
Alman varken şimdi bu mikdar 180 bine çıkmıştır ve askerler bu mik-
dar haricindedir. , 

lngiltere - Italya 
Arasında çok mühim takas anlaş

maları yapılmak Üzeredir 
Londra, 22 (A.A) - lngiltere ile ltalya arasında çok mühim takas 

anlaşmaları yapılmak üzeredir. Bu haberi veren financial News, Cap
roninin Londrayı ziyaretinin boşuna olmadığını yazıyor. Ve lngiltere
nin ltalyaya 8 milyon ton kömür vererek; mukabilinde makine aletleri 
alacağını ve keza pamuk, kauçuk muameleleri yapılacağını bildirmek
tedir. 

Macar hariciye nazırının beyanatı 
Romanyada memnuniyetle karşılandı 

Roma, 22 (ö.R) - Macar Hariciye azırı kont Cakinin harici si
yaset hakkındaki beyanatının Romanyaya ait olan kısmın Romanyada 
iyi bir tesir yaptığı Bükreşten bildirilmektedir. <Cimpoh gazetesi tara
fından bildirildiğine göre Romanya Hariciye Nazın bir kaç güne kadar 
parlamentoda beyanatta bulunarak Romanya ile Macaristanın müna
sebetleri hakkında lazım gelen cevap ve izahatı verecektir. 

Bir it.iman vapuru 
/ngilizler tarafından yakalanacağı bir 

$trada kendi kendini batırdı 
Londra, 22 ( ö.R) - Amirallık tarafından bildirildiğıne göre Besta 

Fiso Alman vapuru lzlandanın Şimalinde bir lngiliz harp gemisi tara
fından yakalanmak Üzere ikpn kendi mürettebatı tarafından batırılmış
tır. Mürettebat sığındıkları sandallar içinden harp gemisinde toplanmı<
tır. cBesta Fiso• 411 tonluk hır vapurdu. 



rENJ A.llR 

Almanyanın tam 
ablo~ası başlıyor 

Onuncu tasarruf ve 
yerli m~llar haftası 

Ankara "'Radyosu ~ B O R 5 A ] IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Cumhuriyet mahallesinde KilltÜJ'f 

park arkasında 1936 sayılı sokakta 75 
metre boyda granit paket taşlarile d(). 
şeme yapılması ve iki tarafına yeni kor
don çekilmesi Fen İşleri Müdürlü~ 
deki keşif ve şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

- BAŞTARAFI 1 L'IJCİ SAHİFEDE -
Petit Pariziyen, Hitlerin ya ihraç ve

a ölüm cümlesini hatırlatıyor ve diyor 
ki : 

Bu vaziyet bilhas.5a harp zamanında 
~manya için çok feci olacaktır. Alman
ya bundan böyle ancak Rusya ve cenu
bi şarki Avrupası yolu ile ihracatta bu
lunabilecektir. Fakat bu memleketler 
Klearing yolu ile ve eşya mukabili te
diyede bulunuyorlar. Garp ticaret yol
ları kapanınca Almanya ve maliyesi yu
varlanacaktır .. Ve parası da tamamiyle 
kıymetten dü ecektir. Hitler bir kerre 
daha darbelerinde aldandı .. Mayn harbi 
onun mahvını intaç edecektir. 

Ordre şöyle yauyor : 
Mevcut enternasyonal muahedeler 

mucibince İngiltere ve Fransaya yalnız 
Almanyaya giren harp kaçağı eşyac;ını 
müsadere ediyordu. Bundan böyle düş
manın bütün ithalat ve ihracatı müsade
re olunacaktır. Binaenaleyh müttefikle
rin kontrolü tam ve ananevi abloka şek
lini alacaktır. 1915 te Almanlar geniş 
deni7.altı harbine karar verdikleri vakit 
te abloka böyle bir şekil almıştı .. Fakat 
bu abloka 19139 da daha şiddetli olacak
tır .. Alman ekonomisi ithalattan ziyade 
ihracattan vurulacaktır. Parayı getiren 
ve ithalatı tediye eden ihracattır .. Para 
girmesine mani olması Almanyayı mün
hasıran takas usulü ile muamele yapma
ğa mecbur etmektir. İngiliz. ve Fransız 
filoları ise bu usulUn de işlememesi için 
kap eden faaliyeti gösterecektir. 

Berlin. 22 (A.A) - İngiliz amirallık 
dairesinin bitaraf limanlar arasında Al
.manJnr 1arafından yapılan ihracat tica
rt:ti mallarını müsdere etmek suretiyle 
•blokayı şiddetlendirmek arzusunda bu
lunduğuna dair Londra gazetelerinde 
intişar eden haber hakkında mütalaalar 
. rdeden Nachta\Ja İngilterenin bu muh
temel hareketi karşısında bitarafların ne 
}apacaklarını Almanyanın dikkatle ta
kip edeceğini yazmaktadır. 
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Münib suİ"astı 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

Başvekilimizin bir nutku ile açılacak 

M~kteplerde hazırlıklar yapılıyor 
Onuncu tasrruf ve yerli malı haftası 

Birincikinunun 12 İnci günü sayın Ba§
vekilirnizin bir nutukla açJacaktır. Bütün 
memleketin alakası canlı ve faydalı bir 
§ekilde tasarruf ve yrÜ malı mefhumlan 
üzerinde teksif eden bu chafta> nın her 
seneki gibi müsmir i~lerle dilu geçmesi 
için alakalı daireler §İmdiden faaliyete 
geçmİ§ bu1urunaktadırlar. 

Bu hu!'luııta en büyük işin, çocuklarda 
tuarruf ve yerli malı sevgisi uyandırmak 
itibariyle mekteplerimize düştüğü de mu
hakkaktır. Bu itibarla maarif vekaleti, 
bütün okulları tasarruf ve yerli malı haf
ta~n için vazifeye davet etmiştir. Okul
larda tasarruf haftasının hazırlıklanna 
şimdiden başlanmıştır. 

Ulusal ekonomi ve arttırma kurumu 
tarafından ha:zırlanmı§ olan vecizeler 
mekteplere dağıtılmaktadır. Bunlar mek
teplerin münasip yrlerine asılacak ve ta
lebeye tasarruf ve yerli malı kullanma 
hakkında kısa ve veciz fikirler verecek
tir. 

Hafta içinde tayin edilecek bir gün de 
çocuklardan kumbarası olanlar hep bir
likte bankaya gidecek ve kumbaralarını 
boşaltacaklardır. Tespit edilecek olan 
bugün, çocuklara önümüzdeki ay ipti
da!'lında haber veri1ecektir. 

Ta!'l8rruf ve yerli mah haftasında bü
tün mekteplerde bir propaganda piyesi 
temsil olunacaktır. Maarif vekaletinin 

tespit ettiği bu piyea cYurclumuzu gezi· 
yoruZ> ismini tfımaktadır. 

Yatılı teşkilatı bulunan mekteplerde 
12 Birincikinunda başlıyan haftanın ye
mek listelerine üzüm, incir, hndık, elma, 
Malatya kayısısı, Ayıntap fıstığı ve por
takal gibi muhtelif memleket mahsulleri· 
ni koyacaklardır. 

Mektebin kooperatiflerinde bu mem· 
lelı::et mahsullerinin satılmuı için tedbir
ler alınacak ve evlerdeki iatih!ak.i tctvik 
için de çocuklara bu yemişlerin fayda
larından bahsolunacaktır. 

1 3 Birincikanun Çarşamba günü bi
rinci dersi yapacak olan öğretmenler ta
sarruf ve yerli mallar haftasının mahiyet 
ve ehemmiyeti hakkında talebeye söz 
söyliyecelcler ve hafta içinde tedrisatın 
mihverini carttırma v yerli malı> mev· 
zuu teşkil edecektir. öğretmenler talebe 
arasında, bu mevzu üzerinde yazı ve 
hitabe müaabalc.alan tertip edeeek.Jerdir. 

Hafta içinde fimdiye kadar kooperatif 
kurulmamış mekteplerde talebe koope
ratifleri teşkili için talebe tC4Vik oluna
cak, kumbarası olmıyanlann da banka· 
lardan tasarruf kumbaralan almalan için 
propaganda yapılacaktır. 

Eier hava mÜ!laİt olursa, bayramın 
son günü olan 1 7 Birincikanun Pazar gü
nü, ellerinde vecizeler yazdı levhalar ol
duğu halde mektep talebelerine bir ge
çid resmi yaptınlacaktır. 

Cenubi Amerikanın 
on Cümhuriyeti 

DAl.GA VZUHl.llOU üzüM 
BUQVH 872 Tarını üzüm 
--•- 309 Necati Börekçi 

-r 238 İnhisar idaresi 
1139 m. 183 Kea./120 Ww 106 İzzi ve Ali Fesçi 

T. A. P. 31.70 m. NSS Ka./ ZO Ww. 78 M. j. Taranto 
T • .&. Q. ıt.74 m.15115 Kes./ 28 Ww. 59 Öztürk 
12.30 Program ve Memleket saat ayan, 26 j. Taranto mah. 
12.35 Aj,ans ve Meteoroloji haberleri... 25 P. Klark 
12.50 TORK müziği: Yeni bestegarlann 1713 Yekfuı 
eserlerinden ve halle türkülerinden mü- 313549 Dünkü yek\ın 
rekkep Program.. 315262 Umumt yek<ln 
ÇALANLAR : Cevdet Çağla, Şerif İçli, No. 
Ha.san Gür, Hamdi Tokay.. No. 
OKUYANLAR : Mustafa Çağlar, Safi- No. 

7 
8 
9 

ye Tokay.. No. 
13.30 - 14.00 Müzik (Kanşık Hafil Mü- No. 
zik - pl.) 18.00 Program .. 18.05 Memle
ket saat ayan, Ajans ve meteoroloji ha
berleri.. 18.25 Müzik (Radyo caz or
kestrası) .. 19.00 Konuşma (Ziraat saati) 
19.15 Türk müziği.. 

10 
11 

iNctB 

ÇALANLAR : Cevdet Çağla, Şerif İçli, 
Hasan Gür, Kemal Niyazi Seyhun .. 
OKUYAN : Radife Erten .. 

380 M. j. Taranto 
205 M. Ataman 

55 Albayrak 
10 A. Arpacı oğlu 
6 Ş. Riza ha. 

656 YekOn 
154781 Dünkü yekOn 
155437 Umumi yekiln 

ZAHİRE 

9 25 
9 
7 50 

10 75 
13 50 
13 50 
13 50 
10 50 

5 50 
6 875 
5 50 
5 

12 50 

12 
1.f 
9 5 

11 25 
13 50 
14 
13 50 
15 

8 75 
9 75 

10 50 
12 50 
14 50 

12 
6 875 
6 
5 

12 50 

1 - Segfilı Peşrevi.. 2 - Bimen Şen-Se
gah şarkı (Sunda içsin yar elinden) ... 
3 - Şevki bey - Hüzzam şarkı (Gam di
deleriz) .. 4 - İsak Vran - Hüzzam şarkı 
(Silemem bir gün) .. 5 - Rakım - Hüz.. 
zam şarkı (Aşkın bana bir gizli elem 
oldu) ... 

125 çuval Buğday 5 375 
383 çuval Susam 14 15 
11 Nohut 6 50 
50 Fasulya 12 

OKUYAN: SADİ HOŞSES Para Borsası 
1-Dede - Tahir Puselik (O gül endam 
2 - KA.zım Us - Tahir Puselik şarkı 

ANKARA BORSASI 

(Görmezsem gül yüzünü) .. 3 - Rahmi Londra - Sterlin 1 
bey - Tahir Puselik şarkı (Geçti o gamlı Nevyork - Dolar 100 
eyyamı serma) ... 4 - Tahir Şarkı (Ben Faris - Fransız fra. 100 
sana mecbur olmuşum)... 5 - Refik MilAno - Liret 100 
Fersan - Mahur şarkı (Kirpiğine sürme Cenevre - İsviçre fra. 100 
çek)... Amsterdam - Florin 100 
OKUYAN: SEMAHAT ÖZDENSES Berlin - Rayşmark 100 
1 - Lemi - Karcığar şarkı (Bir gölge Brilksel - Belga 100 
ol beni peşinden koştur) ... 2 - Raif bey Atina - Drahmi 100 
Karcığar şarkı (Gülüver sevdiğim) .. 3- Prag - Leva 100 
Karcığar türkü (Benliyi aldım kaçak.tan Prag - Çekoslovak kr. 100 
4 - Mahmut Celfilettin paşa - Karcığar Madrid - Peçeta 100 
şarkı (Vah meyuc;i visalindir gönül)... Budapeşte - Pengü 100 
20.15 Konuşma( Doktorun saati) 20.30 Varşova - Zloti 100 
Türk müziği (Fasıl heyeti) .. 21.15 Mü- Bükreş - Ley 100 
zik (Küçük orke.stra - Şef : Necip Aş- Belgrad - Dinar 100 
kın) .... 1-Kulc;ch - Marş 2 - J. Strous Yokobama - Yen 100 

Kapanış F. 
5.21 

129.23 
2.9393 
6.7375 

29.1475 
69.0075 

21.2375 
0.965 
1.6025 

13.6025 
ıl.6825 

0.915 
2.43 

31.4537 
31.0125 

Muhammen bedeli 2300 lira olup iha
lesi, 24/X.I/939 cuma günü saat 16 da
dır. İştirak edecekler 172 lira 50 kUl'Uf9 
luk teminatı İş Bankasına yatırarak 
makbuzile Encümene gelirler. 

10 15 19 23 4164 (2275) 
19/10/939 neşir tarihli ve 2/12152 ka

rarname numaralı Vakıflar nizamname
sine ek 23/12/937 tarihli nizamnameye 
bazı maddeler ilavesine dair nizamname 
her kesce bilinmek üzere belediyenin 
cilmle kapısındaki ilan tahtasına uıı. 
mıştır ilan olunur. 4286 (233'1) 

DOKrOR 

Behçet Uz 
Çoculı ltmtalılılan 

Mütallassuı 
Hastalarını her gün saat 11.30 dan 

1 e kadar Beyler !'okağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi kıfuüiin
de kabul eder. 

1ZM1R StCtLt TİCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

lzmirde Çivicilerde 14 numarada ti.o 
caret tapan ve ahiren fesholunan (Ta. 
bak Mehmed oğulları) şirketinin tam. 
yesi için avukat Menahem Adato Ha
ker ile avukat Salim Zer'in tasfiye me
muru tayin olunduklarına mütedair be
yanname ticaret kanunu hükilmlerine 
göre sicilin 2600 numarasına kayd ve 
tescil olunduğu ilan olunur. 

İzmir Sicili Ticaret memurlutu 
resmi mührü ve F. Tenik. imauı 

Londrada Hadciye nezareti bir tebliğ 
neşrederek Alman milliyetinde olan Mü
nih suikasdi failinin tcdkikile Hollanda 
hududunda iki lngiliz tebaasının kaldı
rılması arasında hiç bir münasebet ol
madığını bildirmiştir. Bu iki hadise ara
sında hiç bir aH\ka yoktur. 

Bu büyük dünyada 
halk sulh içinde 

yüz milyon 
yaşıyor 

Yarasa operetinden potpuri... 3 - Bela Stokholm - İsveç Kr. 100 
Volgraf - Kalbim aşkla doldu (Ağır vals Moskova - Ruble 100 
4 - Sylvester Schneider: Dinle Keman NOT : Hiza!annda rakkam bulunını
ne söyliyor? ... 5 - Ci('heli : Şen serenat yan dövizler için fiat tescil edilmemiştir. 
22.00 Memleket saat ayarı, ajans haber- ESHAM VE TA.HV1:LA.T 

İzmirde Çivicilerde 14 numarada lo
rai ticaret eden (TABAK MEIDılET 
OOULLARI) şirketinin f esh ve taaftye
sine ve 18 Mart 938 tarihli mukavelena
me ile İzmir Asliye Ticaret Mahkemesi
nin 30 ikinciteşrin 1938 tarih ve 938/ 
342 esas ve 208 karar numaralı kararı 
mucibince Avukat Menahem Adato Ha
ker ile Avukat Salim Zer'in tasfiye me
muru tayinlerine Şeriklerce ve mahke
mece karar verilmiş olduğundan keyfi
yetin usulen tescil ve nam zımnında 
aşağıda mezun imzaların tasdikini rica lt?ri, Ziraat, Esham, tahvilat, Kambiyo. Cümhuriyet Merkez Bankası 

nukut borsa.c;ı (Fiat) ... 22.20 Müzik Kü- 112 Lira Peşin 
Geçenlerde Panamada toplanan Pan tekiz kralı namına Brezilyayı işgal, di- c•ük orkestra - Yukarıdaki programın ı:;...---

ederiz. 20/11/939 
Ne Ingiliz hükOıneti, ne de hiç bir In

giliz ajanı suikasd faili olarak te\'kif 
edilen Alman tebaasını tanımamakta
dır. 

Londra, 22 (A.A.) - Neşredilen bir 
resmi tebliğde Ingiliz hükumeti Münih 
suiknsdi ile alakadar olarak tevkif edi
len Alman tebaasından o zat ile hiç bir 
alakası bulunmadığını ve bu adam hak
kında hiç bir şey bilmediğini beyan et
mektedir. 

Amerlkan konferansına cenubi Ameri- ğer gemiciler de Amazon mansabını, Ri- devamı) ... 22.35 Müzik (Senfonik parça- Sovyet Baltık 
kanın on cümhuriyctinin mümessilleri yo ve Platayı keşfettiler, Şili sahillerine lar - pl) 23.00 Müzik (Caz.bant - pl.) 23. kumandanının şiddetli 
de iştirak etmişti. Bu konferansta bey- kadar ilerlediler.. 25 - 23.30 Yarınki program ve kapanış .. 

Tasfiye halinde (TABAK MEHMET 
OOULLARI) Şirketi tasfiye memuru 
Avukat Salim Zer 

İmzası 

nelmilel meseleler hakkında müzakere- Kolombun vefatından bir kaç sene bir makalesi... 
ler yapıldı. Neticede bu on cümhuriyet, sonra üç macera adamı: Pi1.ar, Dalmagro 1 ~- ,a;uoe A P444>> >':Y.'llD~"',13ml&H·-ız_au-'1 Kopenhag, 22 (A.A.) - Sovyet Bal-

k P t · · · h OPERArÖR tık filosunun kumandanı Komosolams-Birleşik Amerika ile beraber Monr~ Papas Lü erunun zap ı pro1esını a-

Tasfiye halinde (TABAK MEHMET 
OCULLARI) Şirketi t.asliye memuru 
Menahem Adato Hnker 

Resmi Ingiliz makamları dün ak~am 
Alman hükOmeti tarafından neşredilen 
tebH[.>in tamamile anlaşılmaz bir mahi
yet arzettiğini söylemektedir. 

Berlin, 22 (A.A.) - :Vliinih suikasdi 
nıesclesilc alfıkadar olarak Ingiliz gizli 
servisinin iki ajanı tevkif olunmuştur. 

Faris, 22 (Ö.R) - Alman gazeteleri, 
Münih suikasdındn aHikdar olarak tev
kil edilen Entcllicens Servis merkezi 
Avrupa <lepnrtmanı reislerinden yüzbaşı 
Stivensv e arkadaşının resimlerini neş
rediyorlar. 
• ıPolitikenıı Danimarka gazetesinin 
bildirdiğineg öre bu iki İngiliz tebaaları 
Almanyada tevkif edilmeyip Hollanda
dan Almanyaya kaçırıldıklarını iddia 
etmek suretiyle tevkiflerini protesto et
mişlerdir. 

Paris, 22 (Ö.R) - Berlinden bildiril
diğine göre Münih suikasdı meselesinde 
Elscr ehemmiyetsiz bir şahıstır. Otto 
Ştraser dahn mühim bir müretteptir ... 
Mumaileyh Hiüerin eski .iş arkadaşla
rından biridir. 

Suikast maznunları Laipzig mahke
mesi tarafından aleni olarak muhakeme 
edileceklerdir. 
r.aa:.e.ZZ-/.77..7.7.7//Y.Lrn:ZZt 

OPERATÖR 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 

umdesine riayete karar verdi. Bu ka- zırladılar.. D A ... , M kb• ı kaya Pravda gazetesinde Finlandiya 
535 ks · · is ı ı r. Si U 1 için tclıditamiz bir makale ne.,,.etmistir. rara göre, •Amerikn" Amerikalılann- Pizar 1 te e erısı panyo o an ~ ~ _ 

dır .. ıı ve Nazi propagandasına karşı oir bir kaç yüz serseri ile öu Hint diyarının k Makalede halen Ligau ve Windau li-
blok teşkil edilecektir.. merkezi olan Kuzkoya girmeğc ~muvaf. Ata a m ; manJan açıklarında Dazo ve Osel ada-

1 h · · · · Lim ları karcısında deniz manevraları ya-Son zamanlarda propagandacılar, Bre- fak o du .. Az sonra şe rın ısınım aya ~ s 

MEM .. EK-='r HA .. rA pılmakta olduğu bildiriliyor. zilyanın totaliter devletlere iltihakını te- çevirdi.. ~ llCI • • 

mine çalışıyorlardı. Maksatları, Brezil- Portekizliler ve İspanyollar Paraguay- HESİ OPERArÖRİİ ~ İsviçre hud udunda 
:\-anın servet kaynaklarından istifadeden da Asompsiyon, Kolombiyada Bogota, Hastalarını her gün üçten sonra~ Alman tayyare 
ba~ka bir .:ey degvildi.. Bolivide La Paz, Şilide Santiyago, Ve- , 

., .. d Alsancakta Birinci Kordon 312 nu- ı ~aaliyeti Fakat Brezilyalılar bunu pek çabuk nezuellada Karakas, Brezilyada Rio ö • ... 
1 maralı Jakinyon apartmanında ka- ~ B 22 (AA) T-..: g 1 k anladılar, gözlerini açtılar .. 16 ilk.teşrin- Janeyro şehirlerini bina etti er.. • ern, . . - .ı..ı.vıçre ene ur-

de, Panama civarında istihUmların fo- Şehirler, birbirleı·inden binlerce kilo- bul eder.. TELEFON: 
3537 

: mayının bir tebliğine göre Bale'in şiına-
toğraflarmı alan casuslar yakalandı .. Bu metı-e uzakta bulunuyordu. Bazıları til.l:&tf.7.2'Y""~~~ llnde kain harp mıntakasında büyük 
cenubi Amerika hükümetlerinin hususi yüksek tepeler üzerine yapılmıştı. bir hava faaliyeti vardır. Ve bu faali-
tedbirler almalarına sebep oldu.. Bunlara gidebilmek için tehlikeli ne- - yet Isviçre topraklarından görülebilınek-
Yarım asır evvel cenubi Amerika, bir birleri, yılan ve kaplan dolu vahşi or- tedir. Salı sabahı bir yeni hudud teca-

1 k d ~1 ak l~---clı K • 1 k d • vtizü vukubulmııc::tur. Bir Alman tay-çok kimselerin meçhulü idi. Yalnız isim- manarıgeçme·, agarıaşm d.UUJ ıra 1 aıre '"'"Y 

daki Yaresi Bale arazisinin bir kısmı üzerin-lerini biliyorlardı : Arjantin, Brezilya, Yerli Hintlilerle Portekizliler arasın · 
ilah... mücadele pek uzun sürdü .. Nihayet 1811 " de uçtuktan sonra Bad arazisine doğru 

~ l d p ve magaza kaybolmuştur. Arjantin çok zengin bir yerdir .. Ara- de iki cümhuriyet ilan o un u : aragu-

zisi: İngiltere, Fransa, Almanya ve İtal- ay, Venezuella... Resmi ve hususi daiı'e ve yazıhane ~Ü K T Q R 1 
ya arazisinin nıecmuundan büyüktür. Bolivi., general Suknn sayesinde etim- olmağa elverişli Gazi bİılvannda Zi-
Brezilyanın Hollandadan veya Belçika- huriyet idaresine kavuştu. Şili de Si- raat Bankası yanında 18 sayıh De· 
dan üç misli fazla arazisi vardır. mon Bolivarın .. Bu sırada Uruguay ve mirelli hanı.. S •• ı Ç U h 

Cenubi Amerika tarihi, men,_c;einden Brezilya, Plata cümhuriyetleri teessüs İstiyenlcr : İkincikordon Merkez 
1 

~ U C y m a 0 0 f 
zamanımı1.a kadar bir mukaddime ve beş etti... bankası arkasında 88 sayılı dairede ı ı Ç lı ltasıalılıları 
perdelik bir facia telakki olunabilir. Az sonra Venezuella Kolombiyadan diş doktoruna baş vursunlar.. ' . OCU 

Mukaddimesi, Kolonıbiyadan evvel ayrıldı .. Bu ayrılıştan yeni bir hükümet 1 _ 2G (2131) 1 ntÜfaltGSSUJ 
baslar ki bu asırlarca süren mücadele- doğdu : Ekvatör ... 
Jerle doludur ve bizce meçhuldür.. Bu yeni cümhuriyet Kolombiyadan -

Birinci perde Koloınbiyanın zaferleri, bazı şehirleri istedi.. Bu, Brezilya ile 
İspanya hakimiyeti .. Bu üç yüz yıl sür- Plata arasında harp çıkmasına vesile ?l =-o;kt~:"""/ZZ<l' 

Ca~it T uner : 
müştür .. Bundan sonra istiklal Birleşik du .. Bundan istüade etmek istiyen Is
Amerika ve cenubi Amerika mücadele- panya eski müstemlekelerini ele geçir
leri ... Son perde de bugün bütün dünya- mek için Peronun üzerine atıldı .. Fakat 
nın teveccühünü, muhabbetini kazanan Şilinin müdahalesi üzerine ac;kerlerini 
on cüınhuriyetin teşekkülü görülür : geri çekmek mecburiyetinde kaldı .. 

Arjantin, Brezilya, Şili, Bolivi, Uru- Bunu müteakip Paraguay - Brezilya, 
guay,Paraguay, Peru, Sckvatör, Kolom- Arjantin - Uruguay, $ili - Bolivi ve aııı·nı·r ltastalılıları 
biya ve Venezuella... Peru muharebeleri başladı ve 1879 dan • 

Londrn ve Viyana hastanelerinde 
etiidiinü ikmal etmiştir .• 
Hastalannı her gün kabul eder. 
l\luayene adresi : Birinci beyler so

l' kak No. 42 .. 
Ev adresi : Göztepe karakolu kar

§ISında 834/1 ... 
TELEFON : 2310 

(2241 1 -- 13 

~~--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ÜÇ ŞEFİN VE BİR AVUÇ 1884 e kadar sürdü .. Nihayet böyle bo- ntÜtalıasSUJ Memleket hastanesi Ba'j Tabibi 1 dıw l dı1 
İkinci beyler sokak fırın karşısı ADAMIN MACERASI... ğuşmanın faydası 0 ma gını an a ar, Der gün sant ii~ten sonra Şamlı Mustafabey caddesi 1387 inci 

Kiralık apartman 
Kristof Kolomb, Antil adalarını keş- aralarındaki ihtilafa nihayet verdiler, sokak No. 19 da Hasta kabulüne sokak 5 numaralı apartımanm No. 25 ... Her gün öğleden sonra saat b ı 1 d b b ük d"' d 

üçten itibaren hasta kabul eder. b 1 ı h Ik ulh d '$ !ettikten sonra seyahatine devam etti ir eşti er .. $im i u üy" unya a 't başlaını~tır. üçüncü katı kiralıktır. 2 inci kata 
TELEFON No.: 3125 ve Orenok boğazı yakınında Venezuella u unan yüz mi yon a s için c ya- TEL. 3559 müracaat edilmesi. 

~:(7.7.//777.77./7././/_///7/,.{"A sahilinde cıktı .. Bu :ada, Knbral, _;~r-_ şz,~r ve sulhun idamesine çalışıyor. ,_ w- __ 2Zl".!...._ 
2

!!!1
7 

' " 'F-'.! " !!•••..!.!_z.;•_!• ~•.! •..!.!!!.!!.!.• •.!.•!.!.!..• •_.;, 
f7ZZZ/.ZZ7.7.77L/7/.X72h'.7..///.//.///.T.LL7L/.7../.7..L..(./YY.17.7.v'.7.Z/..:t:YJ"/~:/J ve kanlar içinde sırtüstü cansız yatı- efendisi Dorföyden af diliyordu. Döndükleri zaman yine ayni çadırda 
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DEMIRMASKE 
cw:pw:·-· 

ve Büyük tarih 
(JKJNCJ 

• H 

macera romanı 

KISIM) 
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yordu.. Rahip Reymond bu manzaraya da şa- Jan Kavalyenin beş muavininin iştira-
Bir kaç adım ötede i. e Medüzün, bu hit olmuş ve çok derin bir teessür için- kiyle bir (Harp meclisi) kurdular .. 

sadık köpeğin hareketsiz cesedi yatıyor- de teselli için söyliyecek söz bulama- Bum eclisten sonra (Yüzbaşı Lui) 
du.. makta idi.. muavinlerden süvari kuvvetlerine ku-

Bu manzara İvonun aklını başından Birden, İvonun, genç kndının vücu- manda edecek olan Katinatı yanına ala-
aldı ... Atının üzerinde sendeledi.. dunun ani olarak bir sarsıldığını gördü .. rak bir tepeye çıkardı ve burada kendi-
Eğer rahip Reymond hemen yetişme- İvon, sanki bu facianın müsebbibini Eine harp sahasını işaretle son talimatı 

miş olsaydı yere diişccckti.. arıyormuş gibi şaşkın nazarlarla etrafı- verdi .. 
Reymond, genç kadını ihtimamla hay- na bakındıktan sonra bir insan sesinin Sabah dokuza doğru, katoliklerin kar

vanından indirirken Dorföy da çatısı çıkaramıyacağı gayı-i tabii bir feryat ko- şısında ve siperde gözcü vazifesini üze-
çökmüş evin kapısından içeri girmişti. pardı : rine almış olan Faribol dolu dizgin ge-

İ von : - Gniafon!... lerek şu haberi getirdi : 
E l~d E l~d Bunu tiz bir kahkaha sesi takip etti. M 1 l t emrı'ru' - v et ım... v " ım.. - areşa cenap arı aarruz 

Diye haykırırken evin içinden başka Rahip Reymond, gözleri yaş içinde bir verdiler galiba... Piyadeler üç koldan 
Rahip Reymond : ğ, istikamete lıaşiyetlc dikti.. bir feryat yükseldi.. istavroz çıkardı ve Dorföye seslendi : harekete geçtifor .. 
- Ben de sizinle beraber geleceğim.. - Aman yarabbi ... Bakınız .. Bakınız.. _ Anneciği.m ... Anneciğim... - Kardeş ... Kardes .. Koş ... Gel.. Diz Jan Kavalye ve Monsenyör Lui atla-
Dedi ve içinden de şöyle düşündü : Diye haykırdı ve sonra, çılgın gibi bir Delikanlının anasının bağn delinmiş çöküp Cenabıhakka yalvaralım .. Zavallı rına koştular. 
- Eğer bu zavallı kadının başına his- halde atını mahmuzlıyarak ileri abldı.. cansız cesedi üzerine kapanmış hüngür hcdbaht kadın şumunu kaybediyor.. Tam bu sırada, on beş yaşlarında tah-

~ttiği felaket gelmiş ise benim onun Evltıdını, ciğerparesini uyur bıraktığı hüngür ağlıyordu.. XVI min edilen bir çocuk kan ter içinde ge-
;vanında bulunmaklığım lazımdır. yere koşuyordu.. Yanı başında bir inilti isitti.. MONSfü'JYÖR LUiNİN YENİ l~rek Monsenyör Luiye yaklaştı ve ona 

Yola çıktılar .. Şafak sökmek üzere idi Rahip Reymond ile genç Dorföy onu Başını çevirdiği zaman sürüne sürüne ÇİLELERİ bir zarf uzattı : 
i-l bulunduklnrı bir tepeden Madö Kur- takip ettiler.. yaklaşnus ve henüz ölmemiş olan Me- Bir çayırlık ortasına kurulm~ küçük - Bu zarfı bana Rahip Reymond 
yakı gördüll.'r.. Üçü de yanan, ttiten bir enkaz haline düzü gördü.. çadırdan şafak vakti monsenyör Lui ile \ierdi, dedi .. Ve ben bunu size ancak 

'Buradan havaya doğru iki siyah du- aelmiş evin önünde dehşetle durdular.. Sadık köpek, ıstırap iniltileri içinde Jan Kavriıyc çıkmışlardı .. Maiyetlerinde harbe gireceğiniz anda vermeğe memur 
ınan sütunu yükseliyordu.. Bahçede gö1Jerine daha korkunç bir sahibinin sesini duymuş, son bir can kimse almadan iki müttefik katolik or- c:di1dim .. 

lvon, birden bire atının gemini kıstı .. m.'lm.ara çnrptı... kuvveti ile yanımı kadar gelmiş ve san- dulan ile çarpışacnklan sahayı teft~ 
(';özlerini yi.ikselen dumanların çıktı-' Genç Piyolet iki yabancı ölü arasında ki ann~ini kurtaramadı2ından dolayı gitüler .. 

- • lliCfa "'5::S s;.ıyin· ~~§11\' u.p.U•·· ~· ... 

imzası 
Umumi No. 6078 Hususi No. 12/9 
!§bu 20/11/939 tarihli beyanname al

tındaki imzaların şahıs ve hüviyetleri 
dairece maruf tasfiye halinde bulunan 
TABAK MEHMET OCULLARI Şir
keti tas.fiye memuru İzmir Avukatların
dan Salim Zer ile yine ayni şirket tasfi
ye memuru İzmir Avukatlarından Me
nahem Adatonun olup bizzat vaz olun
makla tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz dokuz yılı teşrinisruıi ayının yir
minci pazartesi günü. 20/11/939 

lzmir Uçüncil Noteri resmi mührü 
ve Süreyya Olcay imzası 

Umumi No. 6089 Hususi No. 12/9 
lşbu beyanname suretinin dairede 

saklı 20/11/939 tarih ve 6078 umumi nu
maralı aslına uygun olduğunu tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz otuz dokuz se
nesi teşrinisani ayının yirmi birinci sa
lı günü. 21/11/939 

30 kuruşluk Damga pulu 

KEMALPAŞA 1CRA MEMURLU-
CUNDA: 936/406 

Kızıl Uzüınden Musa oğlu Hüseybıe 
(70) lira borçlu Kemal paşadan Ahmed 
oğlu Mchmed Aliye 5 teşrinsani 928 ta
rihli Kemalpaşa noterliğinden resen 
tanzim edil~ senetle (350) liraya sat
tıkları ve ahiren namlarına tescil ettiri
len Çınrın Fındıkı mevkiinde Fkan 
cebel garben çay fil.malen Mustafa otlu 
Osman veresesi cenuben hafız lbrahim 
veresesi Ahmed ve Naime ile mahdut 
22 ağaç zeytinliğin ferağı vermemiş ol· 
dukalrından aldıkları 350 lira bedelden 
borca kafi miktarı haciz edildiği halde 
ödememiş bulunan Çınarlı Hafız lbra
him veresesi Parsada mukim oğlu Hü
seyin ve Çınarda mukim kızı Muharre
me ve Ulucakta mukim kızı Hanife An
sızcada mukim Zehranın 14/10/939 ta
rih 17 numaralı tapu kaydi1e namlarına 
kaydettirilmiş bulunan 7360 metre mu
rabbaı 22 ağaç zeytini havi 105 lira kıy
meti ınuhammineli zeytinleri satılmak 
üzere müzayedeye verilmiş. 

25/12/939 tarihine müsadif pazartesi 
günü Kemalpaşa icra dairesinde saat 
11 den 12 ye kadar yapılacak birinci ar
tırmasında teklif edilecek bedeli mu
hamID<!n kıymetinin % 75 i bulduğu tak
dirde ihale edilecektir. Noksan bir be
del teklifi halinde artırmanın tcahhüdii 
baki kalmak şartile 15 gün uzatılır. Bu 
takdirde 9/1/940 tarihine müsadif salı 
günü ayni saatte yapılacak ikinci artır
masında teklif edilecek en son ve en 
fazla bedel yine % de 75 ten aşalı o] .. 
duğu takdirde 2280 sayılı kanun muci
bince satış düşürülerek borcun beş se
ne taksite bağlanacağı yalnız dellMiye 
resmi ile ihaleye müteallik pul masraf
larının miiştcriye ait bulunduğu cihet
le almak istiyenlerin ihale vakitlerinde 
ımıhammen kıymclin % de 75 i tahsil 
nisbet.inde depo akcesile dairede hazıl' 
bulunmaları ve fazla izahat istiyenlerin 
bugtinden itibaren açık bulunan şartna
mesini görüp tetkik etmeleri ve bu 
mülk üzerinde bir gilna hak ve alacalC 
iddiasında bulunanların 20 gün içinde 
daireye müracaatla vesikalarını gtister. 
meleri aksi halde hakları tapu aiclUile 
sabit olmıyanların paylaşmadan 
t.,.t:.;l...-.>ı.1 .... 1 na. .. olunur: ~ 
·~«-
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!J Sonte$1'11! Persembe 1939 rENI XS'IK 

ELYAFI IMPERMEABtL!ZE OLDU -
CrUNDAN SERTLlClNt MUHAFAZA 
EDEN YEGANE D1Ş FffiÇASIDJR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

Birinci Sınıf Miltahassıs 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIOCLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 

İmıir - Elhamra SinemMI arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalannı 
kabul eder.. TELEFON : 3419 

DOKTOR 

Celal Yar~ın 
IZMİR MEMLEKET 

HASr AHE.Si DAHİLİYE 
Mili' AHA.SSISI 

Muayenehane: İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON: 3956 

Balıkyağı içemiyenler 

Hilil Eczanesine 
1939 senesi NORVEÇYA Balıkyağınm baş mahsulü 

Kemal Kamil 

Balık yağı adiyle tevzi ediliyor 

Her •ene olduğu gibi daima beyaz ve 

berrak şişeler içinde altın sarısı rengiyle 

mahiyet ve safiyeti, dı§ına vuran, vita

minleriyle gıda kuvveti yüksek içimi çok 

hafif bir saheserdir. 
• 

D. D. Yolları 8 • iş'etme cı kom is. onundan: 
Üç senelik 

Muhammen kiracıı M. teminatı 
PERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 

Mevkii 

lzmir Kemeri .. KB.ğıthane cad. 

Izmir Kemeri .. Küğıthanc cad. 

lnnir Kemeri .. K&ğtthane cad. 

Alsancak - 1492 No. sokak 
Alsancak - Çelikel sokak 

Kapu No. 

16 
16-1 
16-2 
2 
88-90 

C.nsi Lira Lira K. 

Dükkan 275 20 68 

• 750 66 25 

• 300 22 50 
Baraka 150 1 1 25 

Depo 180 13 50 Opnatörit 
Her gün öğleye kadar Fransu hnsta
neslnde, öğleden sonra Birinci Bey
ler solı:ai:ında .... No. 42 ... 

TELEFON : 2310 

ldaıemize ait yukarıda mevki, numaraları ve cinsi yazılı gayri. menkuller üç sene müddetle açık arttırma usulile ki~ 
raya verilecektir. ihaleleri 8/ 12/939 günü saat 1 O da Alsancakta işetmemizbinaoında sırasile yekdiğerinl müteakip 
yapılacaktır. isteklilerin hizalarında gösterilen M. teminat makbuzlarilc tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri 

lazımdır. Şartnameleri işletme kaleminde görebilirler. 23, 26, 30, 2 4291 (2342) 

Kay•eri Tayyare 
rektörlüğünden: 

Bir elektrikçi 

fabrikası genel 

ustası at·anıyor 

-
di-

Sanatı çok iyi bilen bir dektrjkçi ustası alınacaktır. Sanat mektebi mezunu 

olanlar tercih edilecektir. Yapılacak imtihandaki derecesine göre 150 liraya 
kadar aylık ücret verilecektir. 

Bu elektrikçi Kayseri tayyare fabrikasında tayyareler uzerinde muayyen bir 

zaman staj gördükten sonra daimi surette çalı,mak üzere Dıyarbakır tayyare 

alayına gönderilecektir. 
Talip olanların nihayet 11/12/939 Pazartesi gününe kadar istidası ve Em

niyet müdürlüğünden musaddak hüsnühal mazbatası ve bonservislerile birlikte 

imtihan olmak üzere Kayseri tayyare fabrikasına bizzat müracaat etmeleri ilin 
olunur. 23, 26, 29 4285 (2339) 

Bornova Zeyt;ncilik istasyonu mü
dürlüğünden: 
1 - lzmir Bornova ıosası üzerinde kAin zeytincilik istasyonu bahçesinde 

mevcut zeytin ağaçlarının mahsulü kötürü olarak satılması kararlaştırılmıştır. 
2 - Şeraiti anlamak istiyenler her gün istasyon müdüriyetine gelirler. 

3 - Alıcıların aatıı günü olan 27/11 /939 Pazartesi saat 1 4 te istasyonda 
toplanacak satış komisyonuna müracaatları ilin olunur. 4283 (2340) 

lzmir Defterdarlığından: 
3l/12/9 39 tarihinden itibaren mevki tedavülden kaldırılan ve halen yalnız 
devlet borçlarına mukabil kabul edilmekte olan eski bronz beş ve iki buçuk 
kuruşluklarla nikel bir kuruşluk paralar 31/12/939 tarihinden sonra mal san
dıkları ve hazine veznedarlığını yapan merkez ziraat bankaları şubeleri tara~ 

fından bu mahiyetteki tediyat için dahi alınmıyacağı tekrar ilan olunur. 

lzmir 
Satıı 

No: 

4281 (2338) 

Defterdarlığından: 
Satış B. 
Lira K. 

............................ , ........ •• 
T. C. Ziraat Bankası 

Kuruluş tarihi: 1888 
'fermayesi : 100.000.000 Türk lirasıM 

Şube ve ajan adedi : 262 
Ziro! ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 URA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplannda en az (50) 

lirası lıulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

• 
• 
• 

• 
• 

1.000 Liralık 

500 • 
250 • 
100 
50 
40 
20 

• 
• 
• 
• 

4.000 Lira 
2.000 • 
1.000 • 
4.000 • 
5.000 • 
4.800 • 
3.200 • 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde ~O Uradan aşağı dUşınl
yenlere ikramiye çıktığı takdirde yilzde 20 fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar •enede 4 defa, 1 EylQJ, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih-
' !erinde çekilecektir. 

·~------------,.-~----,------=............................ ,=----------·--~~,. 
Ooyçe Oryent 

DER SDNER BANK 
t Z Mi R 

bank 
ŞUBESi 

Merkezi : BERLIN 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye \"C ihtiyat akçesi 

171,.soo,ooo Rayhsmarlı 

1 Türkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMlR 

Mısırda ~ubeleri : KAHiRE VE lSKENDERIYE 
Her türlil banka muamelabm ifa ve kabul eder. -----

• 

$ARIR5 

I
Wo F. Henry Van der Zee .SPERt;CI VAPUR 

Ve ş~ekAsı ACEHTA.SI 
--~ - ..f:r·---

AMERtCAN EXPORT UNES INC, ADR.IATiKA SOSYETA ANONİMA 
NE V - YOR K İÇİN: Dl NAVİGAZYONE 
EXPORTER vapuru 10 son teşrinde ASSİRİA vapuru 29. 11/939 tari-

bekleniyor.. hinde Venedik, Triyesteye hareket ede-
EXCHESTER vapuru 11 Son teşrin- cektir. 

de bekl~niyor. BOLSENA vapuru 30/11/939 tarihin-
EXMINlSTER vapuru Son t~ de Selfutik, Burgaz, Varna ve Köstence 

ikinci rusfında bekleniyor. limanlarına hareket edecektir. 
D. T. R. T. BUDAPEST CALDEA motörü 30 '11/939 tarihin-

TUNA LİMANI.ARI İÇİN de Napoli, Cenova ve Marsilya limanla-
DUNA t"' ·· 18 So t · d ğr rına hareket edecektir. 

bekleniyor~o oru n eşrıne 0 
u BRİONİ motörü ~/1~/939 tarihinde 

KASSA motörü tıkkanun başlangıcın- saat 8 de gelerek aynı gun saat 17 de 
da bekleniyor.. Pire, Vcnedik ~e Triyeste limanlarına 
TİSZA t" .. Ilk' ._._ '-··'·- hareket edecektir . 

. mo oru """un .,..,_.,gıcın- C.....,A Dİ BARİ t" .. 5/12 939 -
da belclenıyor. . . u • . .mo oru . ta 

SERVİCE l\1ARİTİME ROUl\fAİN rihinde .Pire, Napolı, Cenovaya hareket 
edecektir. 

B U C A R E S T NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
KÖSTENCE - GALAS VE TUNA veya Cenovada Şimali ve cenubi Ame-

LİMANLARI İCİN rika limanlarına hareket eden İtalia 
PELEŞ vapuru 18 Son teşrine doğru Anonlnı ııeyriseiain şirketinin ve Afrika 

bekleniyor. ve Hindist;ana hareket eden LLOYD 
SOCİETE f'Ol\11\JERCİALE BULGARE TRİYESTINO anonim seyrisefain şir-

DE NAVİGATION A VAPEUR keti vapurlarına tesadüf ederler. 
V A R N A NEERLANDAİSE ROYALE 

VARNA vapuru 27 son teşrinde bek- Rİ KUMPANYASI .. 
!eniyor. O ON vapuru 30/11/939 tarihinde 
HAİFA _ İSKENDERİYE VE PORT beklenmekte olup Anvers, Rotterdam ve 

AİT ı .... Amsterdam lunanlarına hareket ede-
S Çli"I MAL ALACAKTIR.. cektir. 
Vapmların isim ve tarihleri hakkında SVENSKA ORİENT LİNİEN 

hiç bir taahhüt alınmıu. BARDALAND motörü 13/12/939 tari-
V apurların bareket tarihleriyle nH- hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko

lunlardaki değişikliklerden acenta me- penhag ve Helsing{ors limanlarına hare-
suliyet kabul etrr.e~ ket edeı;ektir. . . . 

. . SERVICE MARITIME ROUMAIN 
Daha fazla tafsılAt için ATATURK ARDEAL vapuru 27/11/939 tarihin· 

caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der de beklenmekte olup Malta, Cenova ve 
Zee ve Ş.ı. Vapur acentalıiına müraca- Marsilya limanlarına hareket edecektir 
at edilmesi rica olunur. N O T : 

TELEFON : 2001 /ZOOS Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 
-------------- hareket tarihlerinin kat'i olmadı~ ve 

UMDAL 
--~·-

UMUMİ DENİZ ACENTALICI LTD. 
REJ.l.ENİC LİNES Lro. 

bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı
nn değişebiUr olduğunu ve bu busustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rlca olunur. 

V ARV ARA vapuru 25 ikinci Teşrin- Daha fazla tafsilat için Cümhuriyet 
de beklenilmekte olup Anversa ve Rot- caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 
terdam için yük alacaktır. acentesine müracaat edilmesi .. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR TELEFON : 2004 - 2005 
LOVCEN vapuru 21 ikinci teşrinde 

gelip ayni gün Pire Arnavutluk. liman- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lan - Kotor - Dubrovnik - Split - 'fri- OLİVİER VE 
yeste ve Şu~k için hareket e<_lecektir. ŞVREKA.SI LTD. 

Yolcu ve yuk kabul edecektir. 
GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

PİRE 
•NEA HELLAS• 

Lüks transatlantik vapuru ile Pire 
Nevyork hattı ... 
Pire - Nevyork seyahat müddeti 12 gtin 

Pireden hareket tarihi 
25 '11/939 

Gerek vapurlıınn muvasa!At tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında acenta bir teahhUt altına giremeE. 

Daha fazla tafsilAt almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 

umumt deniz Ac~ntalığı Ltcl müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 Mildürlyet 
Telefon : 3171 Acenta 

VAPUR ACE.NTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

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

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

Messageries Mariümes 

KUl'llPANYASJ 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Her türlü izahat ve malfunat için Bi

rinci Kordonda 156 numarada LAU
RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapm acen
lasına müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 2 3 1 5 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt~hassısı hay Ömer 

ütfü Bengü'dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokantası vardır. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 
ay Ömer lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 

meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı uticannda 
bulunan otellerde buluıurlar. 

·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~'/~7,~"L777,J.~~!'.Zlı.H •• :W1 .. 

BiOGENiNE 
BİOGEHiHE : Terkibinde balunan demir, ki· 
nin, arsenik gibi mukavviyat ile kola, koka, 
Kinkina gibi müştehi hiilasaların gayet itina· 

350 Karııyaka Alaybey M. Dündar 1698 ci sokak 14 tajlı arsa 56 70 
351 Karııyakada Turan M. Şimendü. 1648 ci sokak 29 tajlı arsa 553 00 
352 Ka..,ıyaka Osmanzade M. hmetpaşa sokak 13 No. tajlı ana 2425 00 
340 1 ci Karantina Gönül sokak 30 taj No. arsa 124 50 

T. iŞ BANKASl'nın 
ı h bir surette birleştirilmesinden husule ge· 

• n len bir müstahzardır-

341 2 ci Karantina Köprü bayırkaya tepe sokak bil& No. arsa 30 50 
342 K.yaka Alay bey Mitatpa~ cad. 9 4 /96 tajlı dükkan ve arsa 200 00 
343 K.yaka Donanmacı Zafer sokak 4 1 mükerrer tajlı arsa 369 00 
344 K.yaka Bostanlı 1803 No. Cemal sokak 1 1 5 tajlı hane 125 00 
345 K.yaka Bostanlı 1 790 No. Kemal sokak 4/ 1 tailı arsa 14 53 
346 K.yaka Behariye M. 1849 No. sokak 31 ıajlı arsa 227 50 
347 K.yalca Osmanzade M. 1764 No. Yajroğlu 9 taj arsa 102 00 
348 K.yaka Behariye M. 1849 No. sokak 31 tajlı arsa 217 50 

349 Altındağ su fabrikası depoları arkasında ve Merainpınar mev-

kiinde 286 tajlı ve eşcarı havi fevkani bir odalı kule 105 00 
353 Karşıyaka Turan M. Menemen cad. 263 tajlı arsa 65 30 

354 Kartıyaka Donanmacı M. Aydoğdu 1734 No. sokak 43/1 
arsa 151 00 

355 Karşıyaka Turan M. Menemen cad. 19 6 tilı arsa 183 75 
356 Karşıyaka Donanmacı M. Müradiye 1 728 No. taj hane 300 00 

Yukarıda yazılı evmalin peşin para ile mülkiyetleri 19 / l l / 9 39 tarihinden 
itibaren 16 gün müddetle açık arttıma usu1ile müzayedey,._ konulmuıtur. ihale
leri 4/12/939 tarihinde pazartesi ııünü saat 14 de M. Emlak müdürlüğünde 
yapıJacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7.5 depozito 

akçesi yatırılarak yevmi mezkU.rda M. Emlak müdürlüğünde toplanacak sah' 

1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAF AT 

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

~:f7?~ İkramiyeleri: 17Z7.a.TJ.'.'T...G1""..!J~/LTJ//n' 
ı Adet 2000 Ura lık ••• 2.000 Lira 
5 n 1000 liralık ••• 5.000 Lira 
s n 500 liralık -· 4.000 Lira 

16 n 250 liralık ••• 4.000 Lira 
60 n 100 liralık ••• 6.000 Lira 
9S n SO liralık··· 4-750 Lira 

2so ,, ıs liralık -- 6.250 Lira 

··-- ··-··· 1 435 32.000 
' 'XW'T<TWZ/...UZ EIJ'f rLJ.# 
T. İf Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemiı olursunuz. 

BİOGEl\'İNE : Gıdası kan olan sivrisineklerin iğneleriyle kanımıza aşıla
dıkları sıbna parazitlerini öldürür .. Sıtma parazitleri, kanunızda hesap kai
delerinin haricinde kalan büyük \"e şayanı hayret bir derecede çoğalırlar. Bu 
korkunç ürcnıc neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmm yuvarlactklan 
mahv ve harap olur ve Sıtma meydana gelir .. 
İOGENİNE : Kanı temizleyip çoğaltır .. Kırmızı kürrecikleri arttırır .. Adale 
ve sinirleri kuvvetlendirir .. İştihayı açar.. Demıansızlığı giderir. Sıtma pa
razitlerini öldürmek suretiyle şifa temin eden ve sıtmadan koruyan yüksek 
tesirli bir ilaçtır. Ta" .Jarak bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük faide
ler temin eder .. 
Sıhhat V ekıiletinin smi miisaadesiııi haizdir .. HER ECZANEDE bulunur .• 

·~~~~~~~~~~~~~- ;il 
~ "--.. . - - •. . f - . . . • .. , .• . • 

İZ MİR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadtr. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekb"4, Değirmen, Geyik 

ve leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avrupanın ayni tip mensuc.,tına faiktir ... 

Telefon No. 2211 ve 3079 
1~elgraf adresi : Bayrak lzmir 
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Yeni ablo anın tesir ve tefsirleri 
F ransada lngilterenin kararına iştirak 

Beynelmilel hukuka tecavüzlerinin 

• 
ettı. 

bir 
Bu hareket Almanların 
mukabeleibilmislidir 

Bitarafların ihracatını 
Müttefikler tanJLamen satın alarak 
'Almanyaya ithal ettirmiyecekler 

Paris, 22 (Ö. R)- Açık denizde Al
man ihracat mallarının ve Almanlara 
ait bütün emvalin müsaderesi hakkın
daki İngiliz kararına Fransa da iştirak 
l'tmiştir. Müttefikler ~imdiye kadar, bey
ne1milel hukukun hududu dahilinde 
ı::ımsıkı kalmak arzusile bu tedbirden 
ictinap etmişlerdi. Almanların mayin 
harbile beynelmilel hukuku ihlal etme
leri, tngiltere ve Fransayı 1915 de oldu
ğu gibi. yeniden bu tedbire mecbur kıl
mıştır. 

Filhakika Almanya 22 ağustos 1930 
da Londrada tahtelbahir harbi mukave
lesini imza etmişti. Hatta 28 ağustos 
1938 tarihinde Almanyanın dahili bir id
dianamesi de bu mukaveleyi teyid ede
rek ,mürettebatı emniyet altına alma
dan evvel hiç bir ticaret vapurunun ba
tırılmamasını emrediyordu. Halbuki Al
man tahtelbahirleri ekseriya kurbanla
rını açık denizde tehlikeli vaziyetlerde 
bırakmışlardır. «Emil Mağ> Fransız va
purunun mürettebatı buna bir misal
dir. 

Keza Almanya 1 teşrinievvel 1907 La
hey mukavelco:ini imza etmistir. Bu mu
kavele denizaltı mayinlerinin. ancak 
blamnrlarını kopardıkları takdirde w
ruri hale gelecek tertibatını havi ol
dukları takdirde kullanılmasına mii~a
ade eder. Almanlar ise bunca vnpurl:ı
rın batmrsına ve yolcuların telef olwn
sına s. hebiyet vrren serseri mayinlPr 
serpmi~lerdir. Bundan anl;ıc:ılıyor ki 
maksadları İngiltereyi ih?ll ed0n dt'n ı
Jeri bitaraf v. purların. so1, Jl:ımı\ acai'lı 
bir \'az"yete koymustur. Bu sartl"r da
hilinde müttefikler 1915 sen"sindc ol
ouğu gibi muknbC'fei bilmisiJ tPdb'rleri 
nlmağa hukuken salfıhiyetlidirlcr. İn
giltere ve Fran a böylece Alman idha
latı gibi ihracatını da mü :ıd••reye k r. r 
vermis bulunurlar. 

Alman idhaHitına karsı miittcfik a'>
lokası üç vasıta ile tatbik edilmektedir. 

1 - Almanyaya aid kaçak eşya tası
yan vapurların ve hamulelerinin müsa
deresi, 

2 - Almnya ile hududu olan bitaraf 
memleketlerle müzakereye girişerek id
halrıtın kendi ihtiyaçlarını nşmıyac~k 
derecede kaması için mutabakat temin., 

3 - Hususi bir teşkilat vasıta ile ab
lokn mübayeatı. 

Bu son tedbir Almanyanın istihsnl 

fazlasını ihraç ettiği komşu memleket
lerde tatbik edilmektedir. Almanya, ek
seriya kendi ihtiyaçlarını tahdid etmek 
suretile yaptığı bu ihracat mukabilinde 
bu memleketlerden kendisine lüzumlu 
maddeleri satın almaktadır. İngiltere ve 
Fransa daha fiatler vererek harbe. yara
yabilecek bütün maddeleri satın almak 
suretile Almanları bunlardan mahrum 
etmek siyasrtini tak.ip ediyorlar. Bu ted
birlerle birlikte Alman ihracat eşyası
nın kamilen müc;aderesi harbi kısalt:!
cak bir care olduPundan bitar?fhrın da 
buna katlanması lazımdır. Nit,,Mm, 
Amerikan mahfilleri bu tedbirleri. harbi 
kı!'altacak ol llr"a, muhakkak görmekte
dir. 

Roma. 22 (ö. R) - Son günler zar
fında ki.illiyctli miktarda ticaret vanur
lnrının batmasına sebeb olan mavinler 
hakkında Alman gazetelerile İngiliz ve 
Fransız gazeteleri arasında bir münaka
o:a bao;Jamıo:tır. A vaın kamarasındaki be
yanatında B Cembcrlayn, mayin harbi
n" mukabelei bilmisil olarak, mensei 
Alm::ınva ol<>n veya Alman sahiı;>lerc 
nld bulun"n PmtC'anın. han"i btwrak <ı 1-
tınd<ı .,e,.\r ... ..tiJir"'e e-!'lc;in, müsadt're cdi
lerp:fini bildirnisti. 

Di"n m"v'r 1"rC' çarnarnk daha b<'c; 
vı:ıııur batm stır. Eunhrın U.·ü tn~iliz 
b.,lıkrı Ve'Tlilr»·i b'ri b'r mayin tarayı
cı"!, biri rle l J9".I!) tonluk en mode"n bir 
iaron yolcu vı>o•ırudur. Bu suret]<> iki 
iİ" C'Ü'l ;,.:nd" b~tan vapurların miktarı 
22 d"r. Ve t-rı.,~· yekü'lu 92246 Clır. Bu 
''•" ırhrın 13 ü may'nl"rl' Çl.'J"T):'Tlıc;tır. 
D'1 rler· torp'll nmis veya infilf k n"
t'c inrln ba•m•" ır. 

Fn rüı·ül.: 1 yi t In •Tıı:l('•·'nd·r. 22 
b"n t<>nlnlr 12 ln.,iliz vapuru ba•mıstır. 
S nra 12225 ton1 • · t-l\ll'orirıcrton pc'trol 
sarın<· geınis'lc> lı merika, bunu takiben 
11910 tonlıık yolcu vaourile japonya. 
1 lOHI tonla NorVC<' 430 yolcuyu hamil 
olan 81?<; İ""l"1< «Sirnon Bolivar> va
nuril0 Fl)1 1a11d;ı h<>r ikisi yolcu ve mal 
tao:ıyr'l f.273 tonluk P,.a]one ve 5815 ton
luk r.r~1ve vapurlnrile Jtalya, ~ vapuru 
batan Litv2nyn ve bir \'apuru batan Is
ver gelmektedir. 

Incrilter~'1in ceza tedbiri kararım hil
dirir1<en B. C"mbnr]ayn bu felaketlere 
s"b b olan m"'.lr inlerin Almanlar tara
fınd~n konuldu.punu iddia etmi<ıti r. Ve 

bunun beynelmilel hukuk esaslarına 
mugayir olduğunu bildirm~lir. Ingiliz 
gazeteleri Alman ihracatının heyeti 
umumiyesini darbeliyecek olan Ingiliz 
tedbirlerini tabii tasvib etmektedir. 

cTaymisıı gazetesi beynelmilel huku
ku çiğniyerck mayn istimalinin mütte
fiklere mukabclei bilmisil hakkını, hat
ta vazifesini tahmil ettiğini yazıyor. Şlin
diye kadar Alıruın C'konomisi bitaraf li
manlardan bitaraf vapurlar vasıtasiyle 
yapılmaLta olan Alınan ihracatından bir 
çok döviz temin etmekte idi. Şimdi Al
man ekonomisinin bu biricik döviz kay
nağı kurumu · olacaktır. 

Fransızlar dn İngiliz tedbirini tasvip 
€diyorlar. ·Pöti Pariziyen• Almanların 
nıuha~ımlardan daha öteye şamil bir 
darbe indinnek istediklerini ve Fransız 
İngiliz ablok~ına adeta bir mukabil ab
loka ile mukabele maksadını takip ettik
lerini müşahede ediyor. Şimdi, hangi va
purda olur~a olsun, bütün Alman ihra
cat mallarının müsaderesi Almnnyaya 
c<'nebi kıymetler temini kapısını kapıya
caktır .. 

Alınanlarııı mukabele:;i ani olmuştur .. 
Alınan gazeteleri İngilizlerin, bitaraf 
vapurları açık c!:?ıtizdc tevkif ve zaptet
meklc, korsanlık prensibi tntbik ettikle
rini iddia ed'yorlar. 

Saltıhiyetli bir Alman devlet adamı 
demiştir ki : Son kazaların, Alman ihra
çnt ticaretine karşı ceza tedbiri vesilesi 
bulmak üzere bizzat İngilizler tarafın
d::ın tertip edilmiş olma5ı muhtemeldir .. 
Her halde bu karar Alman milletinin 
kat'i zaferi istihsal edinceye kadar çar
pışmak kararını bir kat daha takviyeye 
hizmet cclec ktir. 

Diğer taraftan •Deylı Telgraf• ve 
ıNiyuz Kronikl • gibi İngiliz gazeteleri 
de İngiliz hiikümetince ittihaz edilen ka· 
rarın bitarafları, faaliyetlerini tahdit et
mek suretiyle, zaruri olarak izrar edece
ğini kabul ediyorlar. 

Kopcnhag \'apurcular mahfillerinde 
İııgilterenin bu kararı bitarnfl:ıra veril
miş olan teminata muhalif addedilmek
tedir. Nihayet Vaşingtonda bildirildiğine 
giire Amerika bitarnf vapurlnrına tah
mil olunan kontrole boyun eğmekle be
raber beynelmilel hukukun verdiği bü
tün imkanl<ın kullanacaktır. 

biye Nazı 1 
Avam Kamarasında askeri vaziyeti izah 

''o·· 1 y "a ··cumu Fra sa 
_ir i. e eı iyetle bekliyoruz,, 

- UAŞTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE - ten çek'nmcınc i en bi.ıyi.ık bir basiret fazln bir yerde yerle~miştir. lluradaki 

e 

Alman radyosu memnun 
Mayınlara çarparak batan gemiler
den büyük bir sevinçle bahsediyorlar 
Bir Jtalyan gemisi daha 

gemisi japonyada 
mayına çarptı. 

derin bir tesir 
Batan 
yaptı 

Japon 

Londra, 22 (Ö.R) - Alman radyosu atı da artacaktır. Müttefikler haklı mu· vapuru myne çarpmış oluyor .. Birindsl 
ınaynlere çarparak batan vapurlardan kabele tedbirlerini almakla dünya tica- 5855 tonluk Grazya vapurudur. Bu va• 
Lüyük bir memnuniyetle bahsediyor ve retine karşı Alman tehdidinin nihayet purun mürettebatından bir kaçı telef olo 
İngiliz sahillerine yaklaşmanın tehlikeli bulmasını tacil edeceklerdir. muştur. Bu suretle İtalyanlar 12455 ton• 
olduğunu mütemadiyen tekrar ediyor... Amerika bu hareketi tasvip etmekte- la bitaraf zayiatının başında yeralnuf 
Anlaşılıyor ki bitaraf vapurlarını bu dir. •Nevyork Taymisı gazetesi diyor oluyorlar .• 
suretTe batırmakla Almanlar bunları ki : Vaziyetten yalnız Bitler Almanyası Londra, 22 (Ö.R) - 12000 tonluk Te
korkutmak gayesini takip etmektedirler. mesuldür .. Eğer bitaraflar Almanyaya rokiiıi Marn Japon vapurunun İngiltere-
Fakat İngiltere, Nazilerin ümitlizlik sırt çevirmişlerse Almanya mesuliyeti uin şark sahilinde mayne çarwrak bat. 
içinde icat edebilecekleri her yeni harp ancak kendi hareketlerinde aramalıdır ... ması Japonyada derin bir tesir yaııaue
şekline lazım gelen cevabı vermekte ge- Altı senelik kılınç şakırtıları ve altı se- br .• Japon hariciye nezaretinin bir mU.
cikmiycektir. ne devam eden taarruzlar nihayet şirn- messili hadisenin bütün teferrüatı ma-
Şimdiki halde Alınan ihracatının çık diki harp faciasına dayanmıştır.• Hun olunca lhım gelen tedbirlerin alı· 

denizde müsaderesi kararı Almanyanın • nacağını söylemiştir. 
tecridini tamamlamıştır. Londra, 22 (Ö.R) - Nazilerin koy-

Londraya Alman ihracatını naklet- dukları maynler yeni bir kurban yap
mekte olan bitarafların bu yeni tedbir mıştır. Bu da 6600 tonluk İtalyan Fiya
~ebebiyle zarara uğrıyacaklan kabul lona vapurudur .. 
ediliyor. Bununla beraber şurası kayde- Rotterdama gitmekte olan bu vapur, 
diliyor ki, İngiltere ve Fransa Alman- dün Kent dukalığının şark sahilinde bir 
yanın bitaraflar vasıtasiyle ihracat ya- ınayne çarpmıştır. İnfilak o kadar şid
parak hariçten dikiz tedarik etmesine detli olmuştur ki uyumakta olan yüzler~ 
müsaade edemezler. Esasen Almanların ce kişi birden bire uyanmışlardır. 
harp sistemi bitarafları ve tebaalarını Vapur çok ağır hasara uğramasına 
:.ğır zayiata düçar ettiğinden, Almanlar rağmen batmamıştır. Romorkörler onu 
iıarbe devam edebilecek vaziyette ol- limana çekmeğe çalışıyorlar. Son dört 
clukc:a bitarnfJarın vapur ve yolcu zayi- gün içinde ikinci defa olarak bir İtalyan 

Londra, 22 (A.A) - Dün motörlü iki 
balıkçı gemisi batırılmıştır. Thoınas Hin
kins isminde olan birincisi Irlanda de
nizinde bir Alman tahtelbahiri tarafın
dan batırılmıştır. 12 kişiden ibaret olan 
mürettebatı başka bir balıkçı gemisi ta
rafından kurtarılarak Irlandanın şimal 
limanlarından birine çıkarılmıştır.. Seı 
Sveeper isminde olan 325 tonluk ikincl 
gemi ise bildirildiği gibi Şlinal denizin
de br mayne çarparak batmıştır. Müret
tebatı kurtarılmıştır .. 

bo asına arşı 

an er a etsizce kullandığı 
mayin silihile mukabele etmek istiyor 

Roma, 22 (A.A) - Alman propagan
dası ~imal denizinde bitaraf gemilerin 
batmasını şimdi verilen karara bahane 
teşkil etmek üzere İngiltere tarafından 
tasni edilmiş olarak göstermesine rağ
ınen Roma mnhfi11eri buna Alman mayn
lerinin sebep olduğunda şiiphe etme
mektedirler. 

Tevere gazetesi, mayn muharebesinin 
Almanlar tarafından geçen harpte de 
şiddetle tatbik edilmiş olduğunu kayde
<l<•rck diyor ki : 
Almanyanın bu ne\·i harbe büyük bir 

hamle vermeği tasavvur ettiği görülüyor 
\'C son günler<le batan gemilerin adedi 
gözönüne alınırsa İngiltereyi çeviren su
lnrın mayn 1arlalnriylc zehirlendiği an-

!~ılır. Almanya İngiliz - Fransız abloka
sınn Şimal denizinde ve Atlas denizinin 
!=İmalinde ölüm mıntakaları ihda.ı; etmek
le mukabele ediyor .. Ve bu bölgelerden 
infilak tehlıkeslni göze almadan geçile-
mez .. Diğer taraf lan gazeteler Alman 
matbuatının İngiliz sularındaki tehlike
) e bitarafların nazarı dikkatini celbeden 
ınakalclerini neşretmektedir .. Popolo Di 
Roma diyor ki : 
Neşriyat ve ihtarlarla istihdaf edilen 

gaye çok sarihtir .. Ve esasen bunu Ber
linde kimse gizlememektedir. Almanya 
oıblokaya merhametsizce kullandığı bir 
mukabil abloka silahı ile karşı koyuyor. 

Bununla beraber Popolo Di Romanın 
muhabiri yeni Alman tabiyesinin netice-

leri hakkında bir şey söylemenin şimdi
lik müşkül olduğunu kaydetmektedir. 

Llıhey, 22 (A.A) - İngilterenin Al· 
man deniz ticaretini durdurmak hak
kındaki kararı Hollanda matbuatında fe
na kal'~ılanmıştır. Ve Hollandanın res
mi bir teşebbiiste bulunması muhtemel 
görülmektedir. Deniz mahfilleri esasen 
mahsus şekilde azalmış olan ticaret ko-
laylığının bu suretle daha ziyade azala
cağından ve bunda bilhas.sa Hollandanın 
müteessir olacağından korkuyorlar. Hol· 
landa mahfilleri İngULerenin böyle biı 
kararına esnsen intizar etmekte idiler. 
Buna rağmen karar Rottcrdamda bUyül 
bir bedbinlik doğurmuştur. 

~~~~~---~---~~-----~----

De 

e izaltı emileri ve düşmanları 
izaltı 

• • 
muharebelerinin 

evvela denizi ıçın 

olduğunu anlamak, ne 
bilmek lazım .. 

eseri olmuştur. Almanyanın sözüne ili- tesisat akla hayale sığnuyacak mahiyet
müh:ın mikya t:ı t. kviye ed'lmis bulu- mad edilem

0

}eccğini bildiğlt cihetle tedir. Fransadaki tngıliz ordusu günde 
nacak ve dr.vamız kazanılın"aya kac.nr Fran~a bu t h'kimatı, lAmnnya il~ müş- 500 ton benzin kullanmaktadır ve mo
dnima nrtmakta clevm edecektir. terek hududu bulun-ıuyan sahnlara da lörli.i vasıtaların gitlikçe tez.yidi için ça-
l' -nsadnki lngil'z askeri tec:kilfıh t<.•ri- fe<;mile mecbur kalmı-:tır . Bu sebeble lışılmaktadır. Fransnya 2000 tonu miite- ------------*------------

loryal ordu~umın ynrdımile 1914 t n d"- Frnn ~ •imal den'zintlen Alp dağlarına caviz yedek parçaları gönderdik. Şimdi Deniz muharebelerinin ve gaycsının 500 to:-ılu denizaltılarının boyları 63 üstüne çıkardım, ufku görmek istedim. 
ha sür'atli olarak viicud bulmaktadır. kadar 1340 k•lomctrelık b"r müdafaa karşılıklı i.isl<>r mC'vcud olduğundan ne olduğunu öğrnmek için denizlerin. metre. gcnislikleri 5 metre 80 santimet- Müthiş bir tnrrnkn. Büyük bir bomba 
·~imdi In~'ltredC' bir milyona yakın • <:- hat ın:ı malikt'r. Fransaya müemmim lokomot''lcr {!Önde- h<-rşcyden evvel memleketler ara~ında ıedir. Su üstündeki süratleri 16 altındaki köşkün üzerine çarptı. Deıhal emir ver-
k<'r vnsi bir nn•renm:ın lıkip etm<>ktC'- «Frar. ayı ziya etim münac:ebetile, kı- riyoruz. Ve yeni demiryolu hatlnn Le- münakalatı temin ettiğini bilmek lazım- ele 8 metredir. (Saatte 33 kilometre 500 dim: Dalınız! Çabuk dalınız!.> 
dir. Karada, d n zcle \'f.' havada k~nc'i lal •rı.mnn ruh kuvvetini ve ııcş'e şe- sis edeceğiz. E:ivkce harp yolunu git- dır. Denizlrin de kamlar gibi yollan var- ve 15 kilomcte). Mürettebatı 35 kiş;dir. cYirmi da~ikıı geçti. Bizi takip eden 
müclaf~amız d:ı ıniie'Tlmc>nd;r. Bıı CC'nhP, tarl't ni bizznt görrliim. Ji'tansayn miite- mcktetlir. Bu bir metanet ve mukavc- dır v<- bu yo1lar biribirlerine limanlaı va· Bir m 'tralyözdcn başka 88 lik bir topu, gemi herhalde bulunduğumuz yeri kay· 
bizim tahminlcr"ıniz ve Fr no:ız c r.hu- 'na·i'~· n tMl"h"t ve te--hizat gön•lermck- mel harbidir. Bu ıs· e İngiliz milletinin ı k k b 1 " sıtasiyle bağlıdır. 4 Ü arkada. 1 önde olmak iizere beş tor- betmisti. lhtivat a yu an çı mıya aş a· 
riyefnin ba"'iret sayesinde' coktanberi tey·z Ayni zamanda dünyanın di<Ter kı- maruf olan ınezı'yetidir. Her geçen giın s B B A k d k b ,.., onra dikkat nazarına alınacak bir şey pil·endaht kovanı vardır. dım. om.1 om 1. r asın an i i om• 
hazırlanmıştır. B ı memleket bC'c; s n<>- sımlarına da s•lah ve techizat gönderiyo- bizi daha kuvvetli yapmaktadır. Düc:- o k b" 1 d T k 
denL-ri b"ız'm mt"tt"'ı"nd"ı sı'per"ımı'z ol- V h 'h 1 k k ~ h k .,;, daha var: Bugünkü muharebelerin, 150 750 tonluklara gelince: Boylan 71 ha düştü. eme ızi göz Üyor u. e • 
mlls

ut.tu,r. " ·,, ruz. l' rr ı t ma e ·<>rşı oymrga a- man için zamanın tera kisi ayni tesirı sene evvelkı' muharebelere hı'ç benzeme- d b d ~ · k ı· d metre, ..,.eniQlikleri 6 metre 2 O ııantimet· rar i e ogru ınme azım ı. zırız. Silah altınrı eağrılan milis sınıfla- haiz değildir. "' " ı ı k b B B 
Y-J " h t b' b k ] b diği rodur. Mı'ı'rettebatı 40 ı'şı'a'ı"r. Sııyun u··s- «r er es as tarafa .. > om 1 om!.. n aııno at ı ır a ·ımt an SC'r est rından başka ln~iliz ordu!'unda !l5 bin Düşmanın müdafaa hatlarımızı yar- · 
·11 tl · t ·ı · d b' d" .. k k d Simdı.kı· Avrupa harbı'nfn ı'ı"çu"ncU haf- tu"nde 18, altında 8 mı"I gı"derler, 1 o,· Ah 1 Bu menhus bombalar. Bir tanesi mı e nr n ar 11n e ır onum no ·ta- gönüllü vardır. Gecen hafta ihtiyat ·a - ması icap eder. Bu müdafaa hatlarına .. 
d B h b. · t•1ıı.· h b'd' 1 d O b k r b' k 1 k h t~sında ticaret gmilPinin torpillenmesi- lı'k bı"r torpları, do'"rdu·· önd•, 2 61• arkada patladı mı, suyun dibine gittiğimiz gÜn· sı ır. u arp ır ıs ı ... am ar ı ır. ro arın nn 3 O za it cı ·mıştır. \ e 7.a ıt arşı yapı aca ücumıı ise Fransız • ~ 

Cephenin hnr tar fı deJikl<>r icindeiir ve olmak üzere 1G bin ki~iden fazlası 1avsi- başkumandanlığı emniyetle bekliyor. nin önüne geçebilmek için yeni bir çare olmak üzere altı topil kovanları vardır. dil. Süratle dibe indik. istop .. Hareket
rnMurlar altındadır. Şimdiki istih!~fım ye edilmiştir. Bizim sevki.ilceyşimiz önc~den teshil bulunamadı. Zira Alman denizaltıları, Teknelerinin ııağlamlığı dolayısiyle 100 siz duruyoruz. Bom! Bir bomba daha .• 
te<;k'lt tı ak le l>a\ nle sıi.'mı~ .ıcak h'r re- cİnı;iliz ordusu Fran<:ada müstahkem edilmiştir. Ve harbin neticesi de öyle- 1918 dekilere nispeten daha :ziyade te- metre derinliklere kadar inebilirler. Bereket versin ki bu da patlamadı. Yok· 
r i liktedir. Adeta bir nlc'Tl ic'nde başka sahada 1600 kilometrr murabbaından dir.> keınmül etmiş bulunuyorlar. Denizaltıları ticaret gemileri için bü- sa halimiz haraptı .. > 
bir filC'ındir. Herkes bilir ki denizaltıları u:wn bir yük bir düşman Ye tehlikedir. Fakat, Ü} {'! -)ic 1234h 678906 1234512 

«B°7' mağlun <' mek iç"n Almanların E ' • · / G silindir şklinde ve üstleri düzdiir. Elek- h:up patladı, denizaltıları faaliyete baş- Eğer bugün olsnydı, bu bombalar biı 
müttefk miidafrabrı ar c;ındım l·Pndile- .1 f Se1 1n lflrD lnQ rağmen esfapO trilc i,liyen iki cDizel> motörü vardır. lndı mı ta1<.ip d~ başlar. Küçük ve orta tnyyare tarafından atılmış olsaydı Spic-
rin" h'r yol 'C'"l'aları ican ed"r. Frarıc::ı7 1 lacimleri daldıkları zaman 250-4,300 harp gemileri denizlere açılır, tayyareler sin U - 19 denizaltısı heınC'ıı batar, gi· 
b"slrnll'.'.ndan)ı(iı diism"Plll hu mnnia- SUC ortakları aramakla mes, gul ton ara~ındadı. rakat bu son hacimde de havadan tarasqut ederler. derdi.. 
\ a bücl'munu eınniyetle h"J.-1<''11"1 l • t'r. 9 tek bir denizaltı mevcutturı Fransızların Denlzaltıların en büyük diişmanı tay- Tayyareler, denizaltılarına yalnız 
Biz el" kendi hcsabım•z.:\ "1Üs"'i l fırsatı Kopenhag, 22 (A.A) - Politiken gazetesinin Berlin muhabiri ya- Surkufu .. Almanların en bUyük deniz- yarelerdir. Zira tayyareler bunları yirmi bomba ile değil, mitralyiiz ile de hücum 
inlih:ın Pd"hil:riz. M 'lfk t

1
ar"mzda altılarının en büyiiğü 740 tondur. Çoğu beş metre derinlikte bile olsa yine görür- ederler. 

hiç bir ih•ilfıf ~oktur. Göı i.ic:mol"""''1:7 zıyor: 25 O - 5 00 tonluktur. 200 tonlukları dar l t 1 . t 1 f t ' l k d k d f "l 1 
E . k'f' . . f Al 1· . k d' . . b'Jh er ve e sız e gra vası asıy e ya ·ın a Denizaltılarıııa ars.·ı mii a aa a ete-hic b:r roktai ı" zar ayrıl•rr·na ~·"! c "- :.rscrın te\ J ıne ve ıtıra ına rağmen man po ısı en ısını ı as-

deniı:lerde, Man", Şimal, Baltık deniz- bulunan torpidolara haber verirler. Bun· ri noktur. Tuzaklar, tel örgüler. ag~lar, 
ft r· ··-. s v 1:iilc"y'"imh i°"" .ı 'n t<> '1't s:ı hangi mahfillerle temcsta bulunduğunu araştırmaktadır. Elserin " " 

( ,rı ..... "" }•.,,.'1'n nnti '(' 'p' ı.,v'n ('de- l<-ri.,de faalivet için yapılmıştır. lar derhal gelirler ve tayyarelerin tayin barajlar, ilah .. 
cn1<tir. Stut0 rc-ddcn foviçreye kaçacağı yerde niçin geri geldiği merak ediliyor. 250 tonluk Alman denizaltılarının bo· ettiği yere deniz bombalarını atarlar. Bu Tahtelbahirler suyun altında körükö-

l.<'ndrn. 2,., (Ö. R) _ H ,.J.·, r ~•rı Ers'!rin itiraf ett'~ini iddia eden polis aynı zamanda suç ortakları ara- yu 41 metre 60, genişliği 4~etre, mUret- bombalar istenildiği yerde, istenilen de- rUne gitmemek için periskoplarını kul-
S'r Ho. p"ı·.,'Uun Avam ı.~,,,.,ra •nrl:ı- .mnl.-t<>dır. Elser \ 'anderlubenin akıbetine uğrıyacaktır. Fakat lngiliz tebatı 23 kl!!idir. Suyun Ustünde saatte rlnlikte patlamak için ıı.yar edilrr ve çok )anmak mecburiyetindedirler. Gemilerin 
ki hc~·al"rlının mütcmıni'Tl kısı'11laıı Rest ile Steven<1 de idam edilecek mi? Bunların Holanda arazisinde tev- 13, altında 7 mil gider: ve bir yerden mUthlt blr allahtır. baş traflarında nöbet bekliyen gemieile-
şıınlardır: erzak ve mUhlmmat almadan 9,000 k- Ceçen harpte, bir Atman denlzaltı ge· rln gözleri dilrbün gibidir. Bunları der-

«- Frnnsız mlll t'nin, mali c•n hiivük kif edildikleri bahane edilerek tahliye edilecekleri şüphelidir. lemetro kated.er. Silahları. Bir mitralygz, mlııl aUvarfsl İ. Spees hatır11larmcla diyor hal gtirUrler, hnber verirler .. Her kes va-
müskilat sırnlarmda bilC', Majino hattını Brükse1den bildirildiğine göre Berlin gazeteleri Gestaponun tebliğ- .5 33 mlltmetrelik 3 tôrpil kovanından ki: zlfe başına koşar, sürat arttırılır 
tc> is ic'n l; ı n n .. ;ırf ı lr- 1,."ini t,..fc;ıj .. ,,.tt.r:> hnJ,,,......, tr ......... ,:ı .... =ı-; .. ı.. .... ..:1:- ~ ........ , ... ~ ............ , .... " ~. ···'Jı ··s~ sayırı· ıxt:~m • · ·- 2 \, -ı-s. ) ,-

~ ·~;;t-:.~ "Z" Ad. 88 sayılı dnircaeJ, :-to~ .. ~a~ hlralıktıl'. 2 inci kata : : karşıSln a . ilan olunur. 
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