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ABONE ŞERAiTi 
on' AK MUDDrl1 'rorkiye için Hariç için 

.S•lltk.. ....... ... 1400 2900 
Atta °''* ............... 750 1650 
Günii geçmif nüshalar (25) kuruttur· 

T E L E F O N : 2697 

il ır ngı ız gemısı mayıne 

çarptı 
Paris, 24 ( ö. R) - 8883 tonluk c:Monga

lon> lngiliz vapuru bir mayine çarparak bat
br. 77 kloililı mUrettehah kurtarılm1 hr. 12 

yaralıdır, 

·--------' mn mUnderccatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhuriyetin ve Ciimhuriyet eserinin bek~, aabahlan çıkar ıiı,ıast gazetedir Yeni Asır Matbaasında basılmıştır. 

Mayin har 1 artık resmen başladı 
Dün Y orkşir sahilinde 200 den fazla 

Alman. mayını ka.raya. oturdu 
Almanların kullandıkları yeni 

gazeteleri, barbarlığın en 
usül '' miknatıslı ,, mayinleri lngiliz 
son misali diye tavsif ediyorlar 

Paris, 24 (Ö.R)
LOndradnn resmen 
bifdirildiğine göre 
ild yüzden f aila Al
man mayni İngil· 
terenin Yorkşnyr 
st\hlliridc karayn 

Hollanda sahiUerina d iifen bir Alman mayna 

Bitaraflar 
............................... , ........... ~ 

Endişede •• 
----------------------------------Alman ihracatının bitaraf vapurlar-__________ __, __________ ,_, __ __ 

otunnll§tur. Salôhi
~ etli mahfiller mık
natıslı mnynlcrin de 
mc.vcut olduğundan 
ınalfunattardır. 

dan müsaderesi Holanda ve Belçi
kayı Londrada protestoya sevketti.. Müteveffa Başvekil 

bitaraflık siyasetini 
K.alinesko'nun 
takip edecek 

Bunlnr Alman 
barbarlığının son 
misalini teşkiJ et
m~kteclir. 

Londra, 24 (Ö. R) - Alman ihra
cat emteaaının bitaraf vapurlardan mü
saderesi hakkındaki Hollanda notası 
dün Hollandnnın Londra sefiri tarafın
dan Hariciye nezaretine tevdi edilmiı
tir. Londradakl Belçika elçisi de bugün 
Forayn ofise ayni mahiyette bir nota ve
recektir. Bu iki notanın birer protesto 
olmaktan z.iyado yeni tedbirin Alman
ynnın yakın komşulan olan bitaraf 
memleketlerin menfeatlerine dokunaca· 
cağı hakkında mülahaz.alan ihtiva ct
mcıktedlr. Londrada zanneclildii'ne gö
re Alman lhracahna bu tedbiri tatbik et
mekle beraber ikl bitaraf memleketin 
menfeatlerini ihl8.l etmiyecek bir usul 

Amerika 
- *--

Bizim icin en • 
Ehemmiyetli 
Bir pazardır 

HAKKIOCAKOCLU 

Ti.lrklye ne Amerika arasında mevcut 
dostluk duygulan iki memleket arasın
daki ticarl mUnasebetlerl inkişaf ettir
Jneğe çok mUs:ıittir. Türklyenin büyük 
lnkılap hamlelerlnl Amerika sempati ve 
hayranlıkla taklp eylemektedir. Ameri
kanın bize karşı çok müsait bulunan 
bu vaziyetten hakkiyle istifade edebili
yor muyuz? 

Buna maalesef mutlnk surette evet di
)'ecek mevkide değiliz. Çünkü Türkiye 
Amerika ticari münasebetleri büyük bir 
lnldşafa namzet bulunduğu halde bazı 
tanıretler nltında takibine mecbur kal
dığımız dış tlcar<'t politikası bize bu 
hnkônı verememiştir. 

Vaziyeti biraz dnh. açıkça mlitnIAa 
edelim: 

Türklye dış ticaretini kformg ve ta
Jtas esaslarına istinat ettirın~tır. Ame
rika gayri tnbii bir ticnrct sistemi olan 
bu tarz çalışmalardan daima uzak kal
mıŞtır. Yalnız bizimle değil, hnttfi bizirn
:ıe mukayesesi caiz olmıyacak derecede 
büyilk lş münasebeti bulunan memle
ketlerle klcrlng ve takas usullerine da
yannn çalısına tekliflerini reddeyJc.m~ 
tirı. Amerikanın dış ticar t lçln tanıdı ı 
tek uslil nldığı mnlın parasını ödemek 
sattığı malın parasını istemektir. Ser
best dövizle tediye csasınn d&ynnan bu 
tarz çalışmaya bizim hakkiyle intibak 
edebilmemiz imkil.nları elde cdil<'m<'mis
ür. 

Sebebi de ga}et ba ittir. 
Klering yoliylc mal satıp almakta ko

laylıkları gören ithalf:.t ve illracatçıları
mız alınan ıve satılan malların ucuz ve
ya pahalılığını nnzaı ı dikkate alama
mışlar, tediye kolaylı ı olan memleket
lere tcmaytıl eylemi )erdir. 

Son defo Amerikalılar ile imzalanan 
tJcaret mu. h deslndl'ki hükUmler piya
samızda hnyli m<'mnuniyet uyandırmış
tı. Bu anla manın Amerika ile ticari 
münasebetlerlmizin inkişafına hizmet 
edeceği Umit olunu:yordu. Zira son an
lasma hükümleri yine serbest döviz 
esiısına dayanmakla beraber tediye he
~plarının karşılaştırılması bnzı müd
detlere bağlı tutulmuştu. 

ümit edilen, Amerikanın bizden fazla 
mnl alacağı ve bu döviz.1erlc Amerika
dan getirilecek mal bedellerinin ödene
bileceği idi. 

Lakin tatbikat bunun aksine tecelli 
e;\o ledi. Amerika belki de kleTing ve ta
kas mevzuatı yüzünden ve belki de baş
kn tesirler altında bize sattığı miktarda 
mal alamadı 

Memleketimize yapılmış ithalatın dö
vizleri alakalı satıcıların eline geçmedi
ğinden Amerikalı satıcılar Türkfyeden 
&ipariş knbulUndc çok nazlandılar. Hat
ıl bazıları teklifleri reddeylemekte ve 
peşin para istemekte ısrar ettller. 

Şilphe yoktur kJ bu şartlar altında ti-
. · ı1ek · 

--*---
Romanya 

-*-
Ne siy Jsi ne de ik-
tısadi tesirlere ken· 
dini kaptlrmıyacak 

~. r 
Londra 21 (Ö.H) - Rumen ıktısat, 

maliye nnzırlnn ile milli banka müdü
rünün Alman iktisadi tazyiki karşısın
da vaki itirazlan net'c i istifa eden ka
binenin y rine Rumen kabines'ni teşki
le m mur olan Tat~rc o hakkında In
gilıı. ve Fran ız matbuatı sitayi kur ya
zılar yazma adırlar. T Uıreskonun b -
vekil olİnn ı Alman t;ılcplerinin açıkr;.:ı 
reddi ınah } tinde gorilnmektedır. E~ i 
haber nl n mahfili rl' göre Tntaresko 
müteveffa ba vckıl Kalineskonun bita
raflık siya~ctini aynen tatbik edecektir. 
Romanya ne iktısadi ne de siy i bir taz
yika aslfı boyun e .. mlycıcektir. Tatare -
konun tC>ş1öl edeceği kabine. milli .röne-

- SONU 3 tiNCO SAHİFEDE -

Almanlar böylece 
btitün medcnt mil
letlerin ve hatta Al
mnnyanın istiına
lini menetmiş ol
dukları bir silahı 
kullanmnktndırlar ... 
Fnknt Alınanların 
ümitsizlik içinde 
ortnyn çıkardıkları 
her türlü harp usul
! rinl tcsirslz bırn
kncnk t rtıbatı 
rntle tatbik mevkii-

S01''U G iNCi 
-SAHiFEDE- lngiliz: bahriye ?Uızın Çorçil Ingilız b<ı§kumandanı ile 

Münih suikastı esrarı 
iki lngiliz Almanyaya ne gibi bir 

hiyle ile kaçırılmışlar? 
Roma , 24 (Ö. R) - lngiliz hiikume

tinin gizli memurları olan iki esrarengiz 
şahsiyetin Holland hududunda Alman
lar tarafından Almanyaya kaçınlması 
ve tevkif çdilmesi meselesi Hollımda ve 
Alman gazetelerini me~mul etmektedir. 
Bu iki şahıs. lngiliz hükumetine bir ta
kım sulh teklifleri tevdi edecek esraren
giz bir nh&iyetlc temas "\:esil esi hudud 
civanna cezbedilmi ti. lngilizler tc\;kif 
edilen iki memurun yüksek Alman şah· 
'yetlcrile temas halinde olduklnnnı id· 

dia ediyorlar. Almnn ~azeteleri de yüz
başı Stivcn ve arkadaşının tevkifi mii
naıebetile 19 3 7 ikinciteşrini ile 19 38 
ikincite!lrinl nrnııınd • in iliz t\caret fılo
su kısmını. muhtel f mcmlek~tlerin ti
caret fılolnrınn mt'n up vnpurlnrdn baş
cö tere'l müteadclid kundakcılık hfıd'
eleıini hatırlat mk ) iizbnşı Stivenin iti· 
rafotınn göre bu kundnkcılıkların Jngi
liz F.ntelicem Servis memurhırındnn Beş 
namında hir Alman siyasi mültecisi tn
mfından tertip olunduğunu ifşa ediyor· 
lnr - SO U G J 'CI SAHİPEDE - lıfünüt suikasdindcn yanm saat cvı.•cl Hitlcr nutkunu söylerken 

Bitler, Göring, Bravçiç ve ordu ku
mandanları tam· beş saat görüştüler 
Polonya harbi 

olarak dün 
başlarken de böyle 
Hitler ordu erkanı 

olmuştu ve 
ile böyle 

o zamandanberi ilk defa 
uzun bir içtima aktetti 

J>aris, 24 (Ö.R) - Dün Berlinde yeni 
şansölyelik sarayında Hitlerfp riyaseti 
altında general Fan Kaypel, Bravjiç, 

.. . . 
tirnada ordu ve donanmanın başlıca şef
lerine talimat verildiği tahmin ediliyor
sa da en sıkı bir ketumiyet dolayısiyle 

bir FY öirenilememi§tir .• Berlin-

dır. Harbin iptidasından beri filhrerin •Yeni Zurih" gazetPsi bu husustaki 
hususi crkAnıharbiyesiyle ve ordu reis- haberleri bir Alınan resmi telgrafındaki 
}eriyle birlikte ilk müzakeresi olduğu şu cümle ile neticelendiriyor : •Hitler 
hatırlatılıyor. Ağustosta, Lehistana k~ ordunun yuksek zabitlerine, şark cephe-

bulmak mümkün olacaktır. 
Roma, 24 ( ö. R) - Brüksclden bil

dirildiğine bakılmın Belçika ve Hollan· 
da hükumetleri abloka tedbirlerinin teş
didini lngiliz '\'e Fransız hük\ımetleri 
nezdinde protestoya karnr vermislerdir, 

Roma 24 (ÖR) - Alman «Korrc . 
pondas politik ve dıplomatik> gazetesi, 
lngiltercnin Alman) a)n kar ı ablok 
tedbirlerini teşdid etmekle deniz haki
miyetini jsb t edeceğini :r. nnediyona 
)anıldığını jddıa edi> or lngılter nin im· 
ha harbine cevap vererek Almanya tnh· 
rib vetıaitine ayni derce de dd tli tnh
rib vesaitile mukabele edehıleceğini 
dünyaya i bat edecektir. Führer Alman 
deniz kuvvetleri kumandanlarına Al
man sahillerinden uzak olaTnk lngılız 
sahillerine mayin dökmelerini ernretm • 
tir. 

Harp 
--·--

Ooümiizdeki ilkba
harda bitf'cekıniş -·-Amerika cümhurreisi 
Ruzvelt böyle 
ümit ediyor ••• 
Roınn, 24 (Ö.R) - Amerika 1·eisi

cUmhuru bay Ruzvelt hnrbin önü
müzdeki ilkbaharda nihayet bulaca
ğını ümit etti~ini söyl<'mi§tir. 

Köseivanof 
-*~ 

Kabinesinin ·dör
düncü yıldönümü 

-·-Roma, 24 (Ö.R) - Köse İvanof kabt,. 
nesinin dördUncU yıldönUmU mUnasebe. 
tiyle neşrettikleri makalelerde J3ulgaı 
gazeteleri başvekilin dahili hnyat ~ 
larını ıslAha ve bUtUn devletlerle, bl1ı 
hassa Bulgarlstanın komşulariyle lv& 
mUnasebetler tesislne çalıştığını kaydeta 
tikten sonra Bulgaristanın sıkı bltaraflılj; 
yolunda devam hususundaki samii!..:J 
zusunu her fırsatta teyit ettiiinl 
labyorlar .. 

Daladye 
-·-Kara, deniz ve bava 

başkuınandanlarlyte 
görüştü--·-PARIS, 24 (Ö.R) - Bqvekil B.a 

lndiye bu sabah başkumandan gen 
Gamlen, deniz kuvvetleri başkuman 
amiral Darlan, hava kuvvetleri başlruııı 
mandam general Vilmen, hariciye mU.. 
teşan Şampetye dö Rib, hariciye genel 
sekreteri Aleksis Leje ve hariciye na-
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tatü Ü - ~ 
... , Amerika iR --*--

-son günleri ''S t . aa çı,, Bir sene içinde 
8 izim icin en 

:J' • 

- Ehemmiyetli 
Bir pazardır 

flıdamdan naıııen : Y A.ZA.fııl : Rahmi Yağız ~ 
37-

Nanaiyle maruf 
sabılıaıı Reşat 
ha tanede öldü... 
Dünkü sa:pmızda Altınpar.kta iki sa

bıkalı arasında sarhoşluk yüzünden bir 
kavga çıktığını ve cSaalçı> lakabiyle 
anılan katilden sabıkalı Mehmet Reşa
dın bıçakla kammdan ağır surette ya
ralandığını haber ''erniıştik. 

lzmir borsasında ne ka
dar üzüm incir satıldı? 

* 
llAKKIOCAKOOLU 

25 Ilktcşrin Salı günü Ebedi Şef bu 
mesajı yazchrmağa başladığı sırada ol
dukça beşuş bir çehre ile etrafa iltifat 
ve tebessüm ibzal ediyor, gerek berbere 
ve gerekse mesajı dikte eden wnumi 
katibe hususi teveccühler gösteriyordu. 
Aynı günde topçu atış mektebinde ec

nebi mütehassısların da iştirakiyle bir 
topQU a~ tatbikatı yapıldı. 

Türk topçusunun modem vasıtalarla 
techizinden sonra yani Cümhuriyet top
çusu olduktan sonra teSlim. edildiği en 
modem atış vasıtalariyle yapılan atış
lar iftiharla göğüs kabartacak fevkala
de neticeler veriyordu. 

El>ed1 Şef Atatürk Türk topçusunun 
bu hlrikullde kabiliyetini eyice tetkik 
etnıif, milteaddit defalar tatbikatlarda 
bizzat bulunmak suretiyle Türk topçu
suna ~ref verm.iJ, takdideriııl bildir
mişti. Hele dost Irm Şabin~1 Majeste 
RiT.a şah Pehlevinin memleketimizi zi
yareti löırasında yapılan büyük atış tat
bikatında dost hükümdar Türk topcu
sunun kudret ve fcvkaltideliğini görmek 
fırsatını bulmuş, takdirlerini büyük bir 
hayranlıkla ibzal etmişti. 

Rahatsızlıklarından bir yıl evvel Ebe
di Şef yine aynı mahalde yapılan büyük 
atış tatbikatında bulunmuş, muhtelif 
hedeflere muhtelif mermilerle ve muh
telif atış sistemleriyle yapılan ateşlerin 
eyi neticeler verdiğini tetkik ederek 
Türk topçusunun muasır Avropa topçu
larına üstün ibir vaziyette bulunauğu
nu söylemek suretiyle en büyük takdiri 
yapmıştı. 

Işte, 25 T~rinievvelde yapılan Met
risteki at1§1arda TUrk ordusunun mü
kemmel yetişmesinden bir örnek teşkil 
ediyordu. 

Ertesi günü Istanbul gazetelerinin bi
rinci sayfalarında bu tatbikata ait resim
lerle Türk topçusınıun vazifesindeki 
mehareU tebarilz ettiren uzun yazılar 
intisar etm~ti. 

Ebedl Şef mesajı yazdıktan sonra üç 
saat ı:;üren bu fikir yorgunluğu ile isti
rahat lilzumunu hlı;setmlş, ve müteakip 
günlerde de istirahate devam etmişti.. 

Hekimler heyeti Ebedi Şefin atlattı
ğı bir haftalık zorlu krizin gecmesinden 
mütevellit bir sevinçle yine tedaviye de
vam ediyorlardı. 

Siroz, normal seyrine avdet ettikten 
sonra hc:kiınlerin endişeleri biraz silin
miş, takat Atatürkün devamlı rurclte 
... ikayct ettiği su meselesi yeniden orta
ya çıkmıştı. 

Ebedl Şef suyun her ne suretle ohll'
sa olsun a1ınmasını istiyor, tıbbın bu 
husustaki düşünC(" ve sistemlerini de 
Avrupadan getirilen Fransızca bir eser
de şahsen tetkik edecek !ırsat ve zaman 
bulııyorlardı. 

Maamafih bu ısrar, suyun alındığı ta
rihe kAdRr - ki bu hadiselerden az son
radır - Teşrinievvelin son günfol'inde 
hekimleri icbar edecek derecede o1mu
yordu. 

Atatürkün mesgalcsi çok fazlaydı. 
Bütün rica ve tıbbi maruzata rağmen 
Atatiirk yine kriz halin<le bulunmadık
ça gi.indelik m~guliyetlerine devam edi
yordu. 

Gazeteleri gözden geçiriyor, hadL<;ele. 
ri tetkik. eı·h ve izah ediyor. maruzatı 

dinliyor, dirckti!ler veriyor, istirahate 
tahsis edilen günlerini böyle programlı 
bir mesai çerçevesinde irnrar ediyordu. 

20 Iikteşrin Cümhuriyet bayramı şen
liklerinde ordu için bizzat dikte ettirdi
ği nutukla :iş bitmiş olmuyordu.. Bir 
mesele daha vardı. 

T~in.isaninin birinci Salı günü mec
lis tatil devresini ikmal ve itmam ede
rek yıllık içtima devresine girecekti. 

Cümhuriyetle tenmül olan şekle göre 
Cümhurrcisi Meclisin bu açılma günün
de yıllık tarihi nutkunu Meclis kürsü
sünden millet 1rekillerine irad eder, bun
da geçen yıl başarılanlarla yeni yılda 
yapılacak işlerin direktiflerini verirdi. 

Atatürk Cümhur reisliğini yaptığı 15 
yıluı H ünde bizzat bu nutku meclis 
kü.ısüsünden irade~ hiç bir suretle 
bu teamül geri bırakılmamıştı.. 

Fak.at bu sene, Cümhuriyetin 15 inci 
yılında rahatsız bulunan Ebedi Şef sıh
hi vaziyeti dolayısiyle mutat yıllık nut
kunu biu.at irad cdemiyecekti. 

Atatürk bunu daha Ilkteşrinin başın
da, .Eylül nihayetlerinde düşünmü , bu 
maksatla Ilkteşrin ayının iptidasında 
Ankaraya döıunek arzusunu izhar et
miı, fakat Eylülün son günlerinde ra
hatsızlığın artması ve bazı beklenıniyen 
arazın ortaya çıkışı Atatürkün Ankara
ya avdetine imkan bırakmamış, hekim
ler, Ebedi Şefin bir tren seyahatine ta
hammiil için lazım olan vücut kuvveti
ne şimdilik malik bulunmadığını ileri 
sürerek gösterdikleri tıbbi sebeplerle 
A.tatürkü bu arzusundan sarfınazar et
ti~ğe muvaffak olmuslardı. 

l~e, Ebedi Şefin Teşrinievvel iptida
larında Ankaraya dönmek arzusunu iz
har edişi - scmradan anlaşıldığına göre
zafiyetin azalma~iyle meclisin açılma
sında mutat yıllık nutkunu irad etmek 
sebebiyle vaki oluyordu. 

Halbuki 16 Tcşrinicvvelde başlayıp 
tam bir hafta sürdükten sonra 23 Teş
rinievvelde nihayet bulan asabi ve haz
m! ftrazla müterafik son kriz artık bu 
imkan ümidini de ortadan kaldınnı~ 
oluyordu. 
Şu lhalde Ebedi Sef, Cümhuriyet bay

ramında orduya Başvekil vedaatiyle 
göndel'diği mesaj gibi yılhk nutkunu da 
aynı şekilde meclise iblaw etmek vazi
yetinde bulunuyordu. 

25 Ilkteşrinden sonra müteakip isti
rahat günlerinde de Ebedi Şef uzun sü
ren bu yıllık nutku da bizzat tetkik ede
rek hazırlattı.. 28 Teşrinievvel Cuma 
günü Ankarada. Elimesulta tesis edi
len büyük radyo merkezinin açılma t~ 
reni yapılacaktt. Başvekil bu töreni aç
makla muvazıaftı. Bin.:ıenaleyh B~vc
kil bir akşam evvel ynni 27 Ilktc~rin 
Perşembe .günü n~mı saraya uğrıya
rak Ebedi Şef tarafından huzura kabul 
edildi.. Atatürk gerek orduya mesajını 
gerekse meclisin açılış zamanında irad 
edeceği yıllık nutku başvekile tevdi et
ti. Diğer mevzular etrafında da izahat 
aldıktan ve lüzumlu direktifleri verdik
ten sonra başvekil 27 Ilkteşrin akşamı 
hareket eden Anknra ekspresine takı
lan hususi bir vagonla Istanbuldan ay-
rıldı. · 

•• BlrMEDI •• 

Yapılan tnhkiknta nazaran Reşat, yi
ne kendisi gibi sabıkalı Ahmet oğlu Hü
seyinle Altınparkta bir ağız münakaşa
sına tutuşmuştur. Iddiaya göre, Reşat 
bıçakla Hüseyini takip etmeğe başla
mış. Hüseyin de Reşadın bıçak darbele
rine hedef olmaktan kurtulmak için bı
çağını çekerek Reşadı yaralamıştır. 

Reşat, ağır yaralı ~larak memleket 
hastanesinde tedavi altına alınmışsa da 
dün sabah ölmüştür. Ahmet oğlu Hü
seyin hakkında tevkif kararı verilmiş
tir. 

1 

--ı:..ı·--

Kaza kurşunu 
JJ ya~ındalıi ~oculı 
altı ya~ında bir 
cocuğu öldürdü 
Menemenin Ali ağa nahiyesine bağlı 

Uzunhasaular köyünden Şeytan Meh. 
medin 13 yaşındaki çocuğu Hüseyin. 
dolma tüfen~iyle oynarken ateş aldır
mıştır. Çıkan mermi karşısında duran 
aynı köyden Süleymanın altı yaşında
ki çocuğu Gül.senin başına isabet ede
rek derhal öldürmüştür. Ayrıca misafir 
bulunnan dlğer bir kız. çocuğu da yara
lanmıştır. Menemen müddeiumumiliği 
hadiseye el koymuştur. 

--tr---
Menba sııJarının sılıı 

Şehrimiz Ticaret Odasının yaptığı bir çuval hurdll incir satılmıştır. 
rapora göre, bu sene ilk üzüm satış gü- Geçen sene ilk satış günü olan 29 
nü olan 2 4 Ağustostan 15 / l 1/939 gü- Ağustostan 15 / 1 1/938 akşamına ka· 
nü akşamına kadar lzmir Borsasında dar yapılan flatış 144701 çuval ve 7186 
299912 çuval, 5 36 torba üzüm satılmış· çuval da huraa idi. 
tır. Geçen sene 2 5 Ağusto~tan 15/11 / Bu ıene ilk ibraç başlangıcı olan 24 
9 38 akşamına kadar satılan miktar ağustostan 14/11/939 akşamına kadaf 
58135 6 çuval, 700 torba idi. hurda ihracat 836, 9 ton. lzmir limanırı· 

Bu sene mevıimbaıından 14/ 11 / 939 dan yapılan incir ihracatı 21720,8 ton· 
günü akşamına kadar lzmir limanından dur. Gqçea sene ..ilk ihraç g\inü olan 31 
yaboncı memleketlere yapılan üzüm ih· ağustostan 12111/938 akşamına 1kadar 
racatı 299 78,2 tonu bulmuştur. Geçen 2 6161, 3 ton incir ve 2846, 7 ton hurda 
sene mevsim başından 12/ 11 / 938 ak- ihraç edilmişttt. 
şamına kadar yapılan üzüm ihraeab PAMUK ı 
)3132,3 ton olarAlt teshit edilmişti. 15 / 9/939 tarihlr\Cfan , 23/H/959 

. akşamına kadar İzmir Borsasında 8981 
JNCıR: balya hazır 12725 ha~ Na.deli olmak 
Bu sene i1k aatış günü olan -24 AğusJ Üzere 21706 balya pamuk satılmıştır. 

tostan 1 5 / 1 1/939 ak~amına kadar iz- Şimdiki halde lzmirde pamuk stok.u 
mir Borsasında 14631 O çuval ve 45 73 21801 balya tahmin edilmektedir. 

Amerika, Fransa ve Romanyanın 
bizden almak istedikleri mallar 

Amerikadan bir firma şehrim.iz Tica
ret Oduuıa müracaat ederek, muhtelif 
Amerikaa maddelerinin ihracata ile itti· 
cal etti.iinl bildirmit ve alıcılarla temas 
etmek Ut.emiftir. 

mattar etmiş ve bu firmalarla temasa 
gelmelerini tevsiye olarak bildirmiştir. 

lrir JefıiJde Ceoe Romanyadan bir firma pala-
fıomrofü ıpn... mut lıulhuı ile al~kadar olduğunu ~-

Franaız hükumeti. Tüı:lcl,.a il• olan 
tkad miinuebatun artıımak mabad~ 
lilzuml• maddelerin ithal ve tevzii ıçin 
yeni teşkilat ihdasına karar verm.iltir. 

Sıhhat ve içtimat muavenet Veklle- caret Od.asma bildırerelı:, palamut tuc-
Tilrkiye ile lş yapacak olan firmalano 

bir liate9l tanzim ~dilmif tir. 
ti, kış aylarında memleketin bazı yerle- carlanmızla tema. etmek ve it yapmak 
rinde salgın hatsalıklar husulüne sebe- arzusunda bulunmuştur. 

Şehrimizdeki alakadarlara ve Ticaret 
Odasına ııelen bu listeden alabdar: tüc~ 

biyet veren 8m.illcri, henüz vakıt var- Oda. keyfiyetten alakadarlan mala-
ken bertaraf etmiye karar vermiştir. 
Haber aldığımıza göre bu maksatla, bil
hassa büyük ~hirlerimizdeki menba 
sularının .şişelere doldurulması, depo
larda muhaiaz:ı:sı ve sataş şekillerini sı
kı bir kontrol altında bulunduracak bir 
talimatname hazırlanmaktadır. 

carlar haberdar edilecektir. 

---111 

Armutlu lıöyünde 
bir yangın-
Gece saat. 21,30 da Kemalpaşanın Ar

mutlu köyünde Hfıkimiyeti milliye so
kağında 39 sayılı evde yangın çıkmış 
\•e söndürülmüştür. Evin kiremlt kısmı 
yanmış olduğundan maddi 7.arar 25 li
radır. ---...,..---

ARABADAN DiJşrv ••• 
Şaş.al köyü halkından Mustafa oğlu 

Süleyman Duran arabasiyle tarlasın
dan evine geldiği sırada milvazenesini 
kaybederek düşmiiş, yaralanarak mem
leket hast.·meı;ine kaJdınlmıştır. ..,.. 
MEVSİM 
l.lastalslılarına lıarşı 

Büyük sulamc. işleri 

Kesik köy kanal inşaatı 
1 

bitmek üzere 
Garbl Anadolu ovalarının sulanması 

için meydana getirilmekte olan kanal, 
rcgül€ıtör, baraj ve diğC'r tesislerin inşa 
işleri bir hayli ilerlemiştir. Kesikköy 
kanalı inşaatı ile su tevz.i havuzu inşaa
tı bitmiş gibidir. Şimdi prizlerin inşası
na başlanmış bulunmaktadır. 

Menemen - Manisa ovasını sulıyacak 
olan bu geniş tesislerin inşa işlerini Na
fıa vekaletince ehemmiyetle takip edil-

940 Yılında 

mektedir. Vullettn miibendislcri sıkı 
surette kontrolünü yapmaktadır, 

Kesikköy kanalı inşaatı ikmal edilin
ce Seyrekköy kanalı inşaatına, ondan 
sonra da Ulucak kanalı inşaatına bq
Ianacakt.ı.r. 

Bu Uç kanal, ovanın tamamını sulıya
cak bir kudrettedir. 1941 senesi ilk ba
harında ikmal edilecek ve faaliyete ge
çecektir. 

Yoklamalarını 
izmirde yapılacalı yaptır m ıy an la r 
yolla,._ 
Belediye reisi, refakatinde belediye Aybklarını Iskonto 

mühendisleri bulunduğu halde dün sa- ttireınl eki clir 
balı şehrin yukarı mahail!tını gezerek e yec er .. 

- BAŞTARAFI 1 ioci SAYFADA -

le dursun, mevcut vaziyeti idame ettir
mek bile milşkülleştı. Halbuki bugünkü 
şartlar altında bizim için en eheıruniyet-
11 pazar Amerikadır. Almanya ile tica
ret anlaşması mevcut değildir. Ingilte
re ve Fransa ile takas mukavelemiz bu
lunduğu halde i1 hacmini ıezüşletmek 
imkanları hcnfu: elde edilememip. 

Bundan baflta bu liç büyük devlet 
haı·p halindedirler. Muharip meınJeka. 
ler her şeyden evvel giriştikleri hayat 
ve memat mUcadeJesinde kendilerini 
düşüneceklerdir. .Memle"ketlerinin mü
dafaası için ikıendi!erille lüzumlu olan 
maddelerlıı ihracsna mmaade eylemlye
ceklerdir. Belki değil, muhakkak muh
taç .bulunduğumuz bir çok maddeleri 
hu memleketlerden tedarik ,eylemekte 
i>Oyak zorhıklaı:a rutliya~ır:ı 

Amerika ise bitaraf bir memleket ve 
dünyanın en büyük bir pazarıdır. Bize 
iste<liğim1z .eınteaya verebilir. Onun is
tediği tek şart, verdiği malın bedelini 
ödiyebilmekliğimizdir. Biz ir;e bu imkA
nı elde etmek için Aınerika.ra Uda mal 
satmak tmeCbu.ıi}r~deyiL Saiamamak 
keyfiyetinin sebep'lerhtl ıttaştaım• ve 
buna bir çare bulmak mevkiindeyiz. 
Bazı memleketlerle iş yapabilmek için 

ödeme tarzında alınnµş bazı ıteia>Mer 
vardır_ Ahnapya ile mfinueJ,ıetle~izde 
Mar'Kuı b~y~ la~il yi.riııl altı 
kuruş iken klering yoliyle elli ku~ 
hesap edilmiştir. 

Romanya ile anlaşmamızda bir Türk 
lirası seksen Ley idi. Bu defa 93 Leye 
çıkarılmıştır. 

Ingiliz lirası beş yüz küsur kunq ol
du~u halde bu memleket ile iş yapabil
mek için takas esaSIJaa girilınlf "Ye öle
n.en taku primleri ile. •bigOii liran it
halatçılara ı;ekiz yüı küsur kuruşa mal 
olmılF. 

Henüz katiyet kesp eylememeltle be
raber Amerikalıların alacakları ti.Wla• 
!erin mukabili olan Doların da l&iz yet
miş kur11§1.an hesap odilereği.ne lair or· 
tada bir haber aolaııııU.taiır. 

Amerika ile ticari münasebetlerimizin 
inkişafında muhtelif memleketlere tat
bik edilen muht~lif tediye usulleri en· 
gel oldtığu Yaiid -li_yona'l>v~se
lenin de esaslı bir haIIe raptı icap eyli· 
yeceği i\şildlr.dır _ Amcrikaya .stacağı
mız mal ~lnız t\itmıien n.ree 4leı}ldir. 
Daha bir çok maddeler için bu paurdan 
azami deracede istihde etnıclc tni.Unk.Un
dür. Bunun içln de Amcrikalılann an· 
lıyacağı ve kabul .edeceğl bazı tedbirleri 
alnıak mrw-eti Yardır ki bu da realite
lere kıymet vererek parola meselesini 
Jıalleyleınekle ve yahut. ta An;:ıe.rikalı· 
ların alflkadar olnp.,acaği ,,ir .18\as 'Sis
temin\ mcmJeketimlzde tesi.s ey~eJdıl 
mümkündür. 

HAKKIOC:AKOCUI 

Askere 
--.--

·oavet 
ihracat birlikleri 

Belediye, mevsim hastalıklarının art
mak istidadını gösterdiği bugünlerde 
şehirde bazı sıhhi tedbirler almıştır. 
Ezcümle yerlere tiikürenler şiddetle ta
kip edilmektedir. Kemcraltı ve Beyler 
sokağına yerlere tükürenleri tesbit için 
memurlar ikame edilmiştir. 

ili 
Ballıanlal' Gl'ası 
giil'eş nıiisabalıafapı 

tetkik etınişü.r. Reis Kılıçali ve Altok Tekaüt Eytam ve Eramil aylıklarmı 
mahallelerindeki numaralı ilokakları alakadarlara bir yardım olmak üzere 
dola~arak 940 senesinde yapılacak. kana- Emlak ve Eytam Bankası iskonto e1mek
lizasyon ve yolları ,gözden geçirmiştir. tedir •. Bu kabil muamelelerde ölüm 
Bu gibi muhtacı i1ışa yollar tesbit edil- vak'alan dolayıslyle Maliye ile Barika 
miştir. arasında hesaplaşma zorluklarına rast

-*-İZl\lİR YABANCl AS&ElUJK iU• 
BESİ BAŞKANLllın\"'DAN : 

B. Avni Sakman, pamuk birliğini 
kurmak için şehrimize geliyor 

Güreş federasyonumuzun birinci ku
nun nihayetinde Ankarada Balkanlar
arası bir giW~ müsabakası tertibine ça
lıştığını evvelce haber vermi§tik. 

ifşittiğimize göre, Yunanistan ve Ro
manya federasyon1arı bu teklife müsbet 
cevap vermişlerdir. YugoslaVYanm da 
müsabakalara iştirak edecekleri kuv
vetle tahmin edilmektedir. 

lngiliz bahçesinde 12000 lira sarfiyle landığından 2" ikinci teşrin 939 tarihine 
meydana getirilecek büyük kanalizas- kadar yoklamalarını yaptı.rmıyanların 
yonun inşasına diln başlanmıştır. aylıklarının bankaca iskonto ettirilme-

--~-- mcsi kararlastU'llmıstır. 

B.M.ALiErEH ·~·~ 

1 - 939 !'en.esi ı:miirula be.i.Wi miılfi. 
nln tik taksitini verca yabana mııııa mQ. 
re«eplerine evkodibDCk . üzere 'il/il/, 
939 sah günü yabana askerlik....._ .. 
müracaıitleri.. 

2 - Fatih ~fular ınaha.Besi illa. 

[zmirde olduğu gibi Lstanbulda da ih
racat birlikleri kurulmağa başlamıştır. 
Ancak bu birliklerden bazı yerlerde 
çıkarılan mana pek ba§kndır. ihraca 
birliğinden maksat, her sınıf ihracat 
tüccarlarını aynı çatı altında toplıyarak, 
fikir mutabakatı içinde ~ yapmağa teş
vik eylemek ve yeni iş imkanları haı.ır
lamaktır. Son zamanlarda mületler ara
sında cari oları koltektif mahiyetteki 
ticad muamelelerde daha kolaylıkla or
ganize edilmesini temin edecek olan bir
likler, bilhassa memleketimiz .için pek 
lüzumlu göriilmüştilr. 

b.mirdeki üzüm - lncir birliğinden 
sonra lstanbulda da Tiftik - Yapak bir
liği kurulmuştur. Istnnbulda kurulacak 
diğer birliklerin istatolan hazırlanırken 
tzmirdeki birliğin çall§lllalarının tetki
~ lüzum hasıl olmuştur. Istaubul 
mıntaka ticaret müdürü B. Avni Sak-
ınan şehrimizdeki pamuk birliğini kur
mak için hmire gelecektir. 

lunirde de zeytinyağı ve pamuk üze
rine bir ihracat birliği kurulması karar
la§mıştrr. Yakında fanliyele geçilecek
tir. 

Yalnız. Yunan güreş federasyonu 
müsabakaların ikinci Kanuna talikini 
arzu etmektedir. Bu mukabil teklifin 
kabule şayan görüldüğü söylenmekte
dir. 

Izmir mıntaka ticaret mildürlüğUne KAYMA.KAMLAR 
,tayin edilen B. Mehmet Ali Eten Vek~- Arasında değlşifdilder 
lctlen bit' ay izin almıştır. Kendisinin 
diğer bi.r vazifeye tayini ihtimalinden yapılıyor ••• 
bahsedilmektedir. :Ankara - Dahiliye vekMet.i, kayma-

---m kamlar arasında ·yeniden bazı nakil ve 
K A S A p L J K tayinler yapmaktadır. Bu hususta ha

Hüsrev sokRk nnmatıt !5 telrnrtıa Tn
fik o,ğltt 31~ doğumlu Rifatm b:mir Ja• 
bann :Askerlik şube ine müracaatl • 
olunur. 

Menemen 
zırlanmış bulunan kararname proıeaı 

......................................... HAYVAN iHRACArl yüksek ta!idi.ka aı:zedilmek üzere başve- - *-
E Gelenler, Gidenler s :Yunanistana hayvan ihracatının baş- kalete verilmiştir. • .. me Sfl"UIJG lıaonstr •• 
......................................... lıyacağı hııkkındak1 em.ir dün vilayete Fahri mafi<tte -ıo ...,. ...-
Nafıa vekaleti şehircilik .mütehassısı tebliğ edilmiş ve eyi tesir bırakm~tır. -' Menemen belecliyesin.i.n ıbUyiik ~ 

B. Güstav !srael Ankaradan geldi. Iz- 12 güncknbed Kuşadası iskelesinde müfetflşJerl- karlıklaı:la üz.erinde durarak 'DlU~ 
mir mebusu Dr. Mustafa Bengisu Ça- bekliyen bazı kasaplık hayvanların der- Ankara - Birinci sınıf maliye ınüfet.. oldUğu içme :suyu ~ artık son saOvwla· 
nakakleye gitti. hal ihracına başlanacaktır. tl§i iken idari işlere geçmek ~uretiyl" dır. Su şehre ıgetirilm.iştir. ıro bin lira· 

il.o.nemin 
~Sevdigi Adam , . ~ 

-- - --- - teft~ heyetinden ayrılan B. Osman Ce- ya getirilen içme suywuın meyaltkat 
Miijgan da öyle d~ mi? - Adam :sende, dedim. Doğrudan mil Batır ile Tevfik Kora'la fahd ma. kabul muamelesi önümfüdeld haha 
Vaziyeti pekalft b"ldiği halde bildiği- doğruya işi anneme açsam .. Bu mesele- Hye müfettişliği unvanı verilmİ;_rur. 1 -içinde yapılacaktu-. 

ni açıkça bana söyforneyip dolambaçlı de en çok alakalı o olduğundan hal ça- ı•m••e&*SF.. z s• ttiP:iU:*'IMe&•••-•••••• .. 
yollardan yürümesi de yine bu izzeti- resini de şimdiye kadar bütün mesele- ' 
nefs meselesinden.. )eri beraberce ve kolayca, arkadaşça 1 

Kendi izzetinefsini değil, benim izze- hallettiğimiz gibi bunu da bitirirsek da-
tinefsinıi korumak mesele.sinden.. ha eyi olmaz mı .. ELHAMRA 

Yazan: Uç Yıldız rzTT./XlYKJ'Z/~ D~üne d~üne geldiği01 Wnel mey- Dedim ve başka bir plan üzerinde 
danından tekrar geri döndüm. durmadan doğruca apartımana gittim. 

-42- Ben annemi seviyor<Jum. Bu sevgim Kapıyı hizmetçi açtı ve beni görünce 
cgoLc;t bir ı:>cvgi değildi ve madam ki ı;abahki asık suratı yerine büsbütün de-

Öntimden geçen tramvay onu gözüm
den kaybettirdi. 

Muhakkak dediği gibi karşı taraftaki 
kunduracı dükkanına, arkadaşı Şaziye
nin yanına gitmisti. 

y;oluma, tünele doğru devam ettim. 
Nereye gidiyordum? Bunu kendim 

de bilmiyordum. Yalnız kafamda Mi.ii
gfuıın esrarengiz akıl hocalığı vardı. O 
bunları niçin söylemiştL 

Sevgi... sevgilerde fcdak5.rlık eı;asmış.. Madam ğişmiş güler bir yüz kaim oldu. 
Ben 7..aten gocedenbeci hep bu keli- ki seven insanlar .için gurur, izzetinefs - A ... Siz misiniz küçük bey .. dedl. 

rneleriıı etrafında annemin derdine bir gibi şeyler mevcut d~ğilmiş, o halde ne- Hanımefendi evde yok .. 
çar~ aramakla uğr:aşınıştım.. den doğrudan doğruya bi7.zat Süleyma- Onun annemin evde bulunmamasını 
Doğrudan doğruya anneme gidip açık na gidip onunla konu~mıyayım? bana ilk ağız.d:m söylemesindeki mak-

konuşmak: Bu fikir kafamda yerleştikten ~mnra sadı seı.miyecek kad:ır toy değildim .. 
- Söyle anneciğim, nasıl L5liyorsan artık onun üzerinde işlemeğe ba§la- Değildim mna .. Ne yapayım ki vaziyet 

öyle yapalım... dını.. onunla meşı,rul olmağa hiç müsait değil-
Demek varken insan bir türlü bunu Bir aralık, onun oteli önünden geçer- di. 

söyliyemiyor. Aradan zaman geçtikten kcn içeri girml'k :ırzusuna <la kapılma- Annemin evde olmaması canımı sık-
sonra kendi kendime düsüncrck: dıın dc~il. Fakat henüz ,yeni tasarladı- tı. 

İdaresinde Milli Kütüpltanıe Sinema!;ında 

BVGVN 
SENENİN EN BÜYÜK AŞK VE IDCRAN FİLMİ 

Ebediyen • 
senınım 

• 

(S'TELLA DALLAS) FRANSIZCA SÖZLCI .. 
YARATANLAR : 

BARBARA .SrANVıYK .. JOHN BOLES ... 
AYRICA: 

Ebedi Şef Atatürk'ün Birden, nicin ı.Sôylediğini değil, ne1er 
o} lediğiui trıh1U etmcği \'e ancak bu 
ııretle onun hedefini anlamağı kur

dum. 

- Kfıski o zaman şöyle yapaydım.. ğım kararın kafamda daha ?Jyade yer- - Nereye gitti, biliyor musun? 
Dediğim anlar \'e hadiseler pek çok. lesmesi icln biraz zaman kazanmak isti- Dedim. O, dalıa ı.Jyade sokulmak ho- -Onu.ncu -Oümlıuriyet b3lTJUJwıda ll.'iirk ınfilctini Jmtlulaması 11C .öğütlemMi 

Ve zannederim ki benim gibi bir çok- yordum. vesi göstererek ~ filmi... FOX. JumaJda : Diin~·amn en sıon hftdisde.r~~-
Müjgan ne oemişti? 
A5kta c rsın fodaki'ırlık 

· ·l m· ti 

ları da aynı vaziyettedirler. Fakat gel- Yolda yürüdükçe birbirini kovalıyan - Vallahi bilmiyorum kü~ük beyci-
o1duP,unu gelcl"m insanlar içl<'rindE' bulundukları yeni fikirler de aklıma P.f'lr~n· or dı:AU- -~"~! .. Y_nlıuz., J?idf~~na vı>JllL'.ıli W~~l..A.B, ~ 14 - 'Jj;_~A, lf'" '>1 
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• Dün el ı an ta ya esı iiştii 

Böylece son üç 
düşürdükleri 

•• zarfında gun 
t~yyare sayısı 

müttefiklerin 
24ü buldu 

Londra, 2 4 ( ö. R) - Üun Garp 
cq>lı...U.de 1 1 Alman tanareoi düşü
tiilmü tür. Bunlann 7 .i lngil.i.z hava or
du.u Larafınden bu aklhete uğratıJmı -
tlt· .. F ramızlar da diğer dört tayyarenin 
lı:endileri tarafından dü~ürüldüğünü ha
ber vermi~crdir. Bir F ran iZ avcı tay
yaresi dönmemiştir. 

Ü<i logiliz harp tayyare•İ de hafif ha
sara uğramışısa da üslerine dönmeğe 
tnu'\'llffa.k olm la.rdlr .. Bu suretle ılOn Üç 
.riin zarfında yaln1 7. garp cephesinde 24 
pazi tayyaresi ~ürülm6' oluyor. lnııil
tereye karşı teşebbU. ettikleri k.,.if UÇIJI'" 

farında da diğ<:r Alman tayyareleri tah-

tib edilmi1tir. 
Bugün i\lman tayyarel ri Stcrı.land 

adalarının havalarınt iki rlefa ziyaret rt 
mişlerdir. Birinci alarm ~hah verilmış 
ve iki l\aat ~onra ı·ehlik~ bittj İşareti 
verilmiştir. ö2:leden ı;onr.a verilen jkin
cl alarm i~e ancak 40 dakika urn1li1tür. 

Son 24 saat zarfındaı hava faaliyetin
den başka. garp ceph inde atikUnet hü
küm sürmü,tür. Mutad kesif devriye 
lolları faalıyctinden ba.ka :\!ezelin gar
bında top ateşin.in vakit vakit ş:.ddet 
Jcesbettiği görülmüst~r. l fudud mıntaka
ıında Alman kıtalarının 1 rlibatında hir 
tahavvül yoktur. Lüks .. nbu t n bildi· 

riidiğınfl' göre Alnıanlar sip~rler kaz
makta ve ta.hkımztı tar ır et~ektedır1er. 
Zira son günlet"deki mebzul yağmınlar 
CJolayısi1.e bunlar hasarata ui;ram~lardı. 

Londra, 24 (Ö. R) - Hava hMbi. 
nin tnÜtehammil te-sirleri hakkında bu
rada şu malUmat verilmektedir: Aln1an 
ekonomik teşkillltının en mühim rner
knleri hududdan 30 - 40 kilometre me
safededir. Almanyanın bütün endüstri 
hı:tih~l8tının yarısı, büy-·k f"ndüstri ına· 
n1ul<ltının yüzde 5 7 sini. keza ihraç ınal .. 
larının yüzde 5 5 i bu mıntakadan çık· 
ın<lktadır- Buna mukabil lngiliz endüstri 

merkezlerinın ekıcri~ Alman hava Uaıı· 
1 inden çok daha uzaktadır. lngiltereye 
hücum edecck Alman tayyareleri daha 
fazla benzin. dolayısile daha az infilak 
ınaddeleri ta~ımağa mecburdur. Daha 
·yüksek zayiata maruzdur. Bahusustur 
ki böyle uzun seferler için muharebe 
tE:yyart·leri bunlara rekabet edemez. 

lngiltcrenin tchlikeyl' maruz mınta
hları tehlikeden daha kolay haberdar 
edilebilir. Bütün bunlar mare~al Görin
gi Alman hava kuvvCtlerinin bunca 
rnedhü-.ena <"dilen üstünlüğünü isbattan 
feragate sebcb olan İntani !'aikleri tak
viye edecek mahiyette olsa gerektir. 
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'-'------~;.::.............., ___ -
Mayin harbi karşısıncla bitarafların 

hakları müzkaere edilecekmiş 
__________ _. ...... ~:~,-----------

Londra 24 (ö.R) - 5 lll001nunda top-ı filleri şimdilik hususi bir «ksülaroel gö>- Ingılterenın <-enubu ş:ı.rki ınıntakası 
]anacak büyük faşi..st konsc)·inin öldürü- termebiziıı Ahnan ihracat eşyasının üzerinden uçan Alınan deniz tayy:ırcle
cü mayn harbı karşısında bitarafların müsaderesi ve mayn lıarbı hakkında bi- ıri paraşütleri vasıtasiylc .nıayn dök.mü.ş
haklarını müzakere edecegi istihbar cc1i- taraf memleketlerin ınütahialarını kay- !erdir. Bir kuc bomba Tiınes körfezine 
liyor. detmekle iktifa ediyorlar. Gazeteler bu ve sahilin ce;;ubu şarkisine di.i.~ınü.ş-

Paris U (Ö.R) - Italyan gazeteleri ıniinasebetle deniz va1.iyeti hakkında lür. Bu halin bu mıntakalarda tehlike-
tarafından bildirildiğine göre büyük fa- Londra, Paı-is, Brüksel ve LtJ,.,yden al- nin mevcudiyetini izah ettiği, hatta bir 
şist konseyi 7 birinci Kanunda saat 22 dıkları telgrnflan ve Alman ihracatının Alman deniz tayyaresinin bir ınliddet 
de Venedik sarayında içtimaa davet açık denizde 7.aptı kararının diplomatik denız ili;tünde durduğu müşahede edil
edilrniştir. cKoryera Dellasera• gazete- neticeleri hakkındaki haberleri nı'şredi- diği eyi haber alan mahfillerde söylen
Binin bildirdiğine göre, kabinede vuku yarlar. Italyanın ken<li hnttı hareketi mektedir. Bir ,;ahit E.sex sahilinden pek 
bulmuş olan de!iiı;iklikler sebebiyle, bu henüz ma!Cım değildir, alçaktan uçan iki büyük tayyarenin in
davete ehemmiyet verilmektedir. Londra 24 (A.A) - Bir m<'nbadan filak etmeden denize dfu;en siyah ci<im-

Paris 24 (ö.R) - Italyan rosrn! mah- iiğrenildiğine göre son iki gün zarfında ler attıklarını görmüştüı:. 

Fenlandiya 
---·---

Başvekilinin 
beyanatı 

Helsinki, 24 (A.A) - Finlandiya baş
~ B. Cafander beyanatta bulunarak 
~ demiştir ki : 

- Finlandiya hükümeti son Sovyet 
lekliflerin.i kabul etmek jmkAnlanru 
gömıemektedir. Zira bu teklifleri kabul 
etmek F"ınlandiyanın bitaraflığını ihlal 
eylemelı: ve birinci sınıf Finlandiya U
tihldm.lanm yabancı bir devlet emrine 
\'tmne k demek olacaktır. 

1talyan matbuatı 
Rumen kabinesinin 
istilasını nasal 
telsil' ediyorlar? 
Roma, 24 (A.A) - Romanya kabine 

buhranı İtalyan matbuab tarafından tef
sirsiz kaydedilmektedir. Maamafih ga
zeteler Bükreşten aldıkları haberlerde 
il<tı..di ve mali meselelerin Aı·getoianu 
kalıüıesinin istilasına ,.,bep te.şk.il ettiği
ni söylem k.tedirler. Fa ist gazeteler 
kralın yeni kabineyi teşkile Tataresko
yu memur etmesini tebarüz ettiriyorlar. 

SLOVAK ORDUSU 
TENSİK EDİLİYOR 

Bulgar gazeteleri 
Bulgar Başvekilinin 4 cü iktidar 
yıldönümü hakkında sitayişkar 

yazılar yazıyorlar 
Sofya, 24 (AA) - Bulgar ajansı bildiriyor: 

Gazeteler Ba~vek.il Köscivanofun iktidar mevküne geçtiğ-anın yddöııümü mü~ 

nasebetile =un malr.aleler neşrederek ba1vekilin dahilde bütün sahalarda kal
kınma ve hariçte de han~ın muhafaza11 ve bütün memleketlerle ve bilbassa 

komşularımızla iyi anlaşmanın tesis ve idamesi yolunda sarfettiği gayretleTi 

bilhassa tebarüz cttirınektediTlcr. Sosyal ve profesyonel kanunlarda tesis edi· 
len tesanüd mesainin tcsirlj surette himayesi i~ilerin çocuk ve ailelerine yapı

lan yardım. maliyedeki ıslilhat ve bütçe açıklarının izalesi, vergilerde yapılan 

ıslahat, ticaret mübadelelerinde hydedileo artma, ihracat fazluı, nafia i'1erin
de kaydedilen mühim U:rakl<iler, köycülük.teki ıü.r'atli lr.alk.ınma maarif adliye 
ve idare işlerindeki ıslihat, milli ordun.un ihzanndaki ihtimam. bilhassa keıy

dedilmektedir, 
Tak.ip edilen barış siyaseti kom~uların BulgarUtana kar..,ı itimadını iade et

mi, ve Bulgaristanla Yugoslavya arasında bir ebedi dostluk paktı alr.U:dildiği 
gibi 19 38 de Seliniktc aktedilen anla~ma, Balkan dcvlctlerile mühim bir teş
rıki mesai hatvcsi teşkil eylemiştir. Son beynelmilel hd.disdcr Bulgaristanı her 

ihtimale karsı ha..z.ır ve d;:ı.hildc ve hariçte Bulgarist:ının huzurunu temine azimli 

bulmuştur. Hük.Umet römİ beyanatilc Bulı:ar nıilletirıin hissiyatına uygun olan 
bitaraflığını teyid cylen1iştir. 

Mısn· - udan Istanbulda 

Tebliğler 
---z;..---

FRANSIZ 'J'EBLİGİ: 
~ Pari.<, 24 (Ö.R) - Bu · bahki Fran
sız tebliği : Gece için kayde değer müw 
him hiç bir şey yoktur. 23 ikinci teşrin
de gündüzün Almnnların sekiz keşif 
tayyaresi düı·dil Fransız ve dördi.l de 
İng']iz avcı tayyareleri tarafından düşü
rülmi..istür _ Bizirn bir avcı tayyaremiz 
i.issünc avdet etmemiştir. 

ALMAN TEBLİGİ: 
Roma 24 (Ö.R) - Alman t<bliğine 

ıgüre garp cc·phesindc daha mahsüs ke
ı;lf kıtaatı ve topçu faaliyeti vardır. Al
man tayyareleri Fransız arazisinde ke
şiflerine devan1 ediyorlar. Dü~ınan t..ı.y
yareleriyle Alman avcı ve keşif tayyare
leri arasındaki müsademelcrde biri Ver
dun, diğeri Kardif civar:nda iki Jngil~z 
tayyaresi, diğer bir mevkide bil· Frnn· 
-·z tayyaresi düşürülmüştür. 

Roma, 24 {A.A) - Ordu ba,kım1an
danlığı tebliğ ediyor : 

Garptc keşif kolları \'C topçu biraz 
daha faaliyette bulunmtu;tur. Hava or
dusu Fransız arazisi üzerinde keşif uçu.ş
larına devanı etmiştir. Hudut nuntaka
Jarıru muhafazaya memur Alman avcı 
tayyareleriyle düşman avcı tayyareleri 
arasında müteaddit hava muharebeleri 
olmuştur. Bu arada bir İngiliz tayyare
,; V erdun yakınında, diğer bir tanesi 
Sarrebruk yakınında, bir Fransız tay
yaresi de Sveibrucke civarında hava da· 
fi lopları tarafından düşürülmüştür. 

--*--
H o 11 anda vapurları 
(Kafile) lere 
kablmıyorlar ... 
Paris, 24 (Ö.R) - Hollanda ıuüceh

hizleri sendikası tarafından neşredilen 
bir tebliğe nazaran hiç bir Hollanda va
puru muhasım milletlere ait vapur kafi
lelerine katılmamaktadır. 

--*--· r atar es k o 

Kabinesi 
~*~ 

- BAŞTABAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

sans çerçevesi içinde ve kralın etrafın
da tam bir birlik kabinesi olacaktır. 

Paris 24 (ö.R) - Rumen kabine buh
'"'m bir Tataresko kabinesinin teşkiliy
le bitmek üzeredir. B. Tataresko cMilli 
Intibalu bııliğine müstenit g~ bir 
milli birlik kabinesi t~kill için bu sa
halı i~lişarelerine devam etmi~tir. Mu
maileyh 'Siyasi ufkun bütün köşelerine 
mensup siyasi şahsiyetlerin kabineye iş
tiraklerini temenni etmektedir. Bc.nlaParis, 24 (Ö.R) - Slovak ordw;u bir 

Alınan ıukerl h"'Yeti tarafından tensik 
olunacaktır. 

Arasındaki görüşmeler Bir esrar tekkesi basıldı .nn arasında Mirolsko, Jorj Bratyanodan 
Kahire, 24 (A.A) - Ehram gazetesi- İstanbul, 24 (Hususi) - Gece Galata- .başka .cMi.11.~ Tu.yn b.i~li~i hıınci:"de ka---*--

Be r l inde mühim 
içtima 

NııNW:$:Nııı/llltllıı1 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
müstenit direkt.i1lerini verm.işl.ir.• 
Bwıwıla beraber, cNasyonal Tidende• 

ı•zetecrinin Berlin muhabiri tarafından 
bildirildiğine göı·e resmi Alınan mahfil
leri ordu, hava ve deniz kuvvetleri şef
lerinin führer ner:dindeki içtiınaından 
ilıtimzaç edilen mllnalara inanılmaması
nı tavsiye ediyorlar. İçtima çok kalaba
lılı: olduğundan, Hitlerin harp hakkında
ki kat'! kararlarını. burada bildirmiş ol
masma ihtimal verilemez. Hitler askeri 
plinlara müteallik kararlarını ancalı: en 
yalan ~ arkadaş.laruıa tebliğ etmek iti
)"lldındadır. 

nin yazdığına göre Sudan umum! vali- da bir esrar tekkesi meydana çıkarıldı .. lan milli koylu partısırun bır lider! de 
sinin Kalıircde yaptığı ınükalcmeler Mı- ikisi kadın olmak üzere beş .k.i.şi suç vardır. • . 
>ır tarafından Sudana verilecek beş mil- üzerinde yakalandılar. Esrarkeşler adli- . _Bu sonunc":""'un baı;ve~iüet "';uavın-
yon 414 bin İngiliz lirast ınikdarındaki yeye teslim edildiler.. lıguı_~ ve Dahiliye nezaretıne tayın ~-
kredi meselesine taalluk etmektedir... -*- l~gı zannedıliyor. Argatoy~ ~a~e-
Sudan valisi 1924 senesinde Sudanda az- İNGİLİZ • DANIMA. RKA s=:n adl.iye. n:ızırı kralın muşa~lığın.e 
ıedilmi .• olan Mısır 1 ı · tayın edilmiştır. Bu sebeple yeru kab>-

' memur arı mc,;e esı- T" t m ·· k • dahil · ni de tetkik d -,- · t · t · ti ıcare Uza eresı .neye olnuyacaklır. Bu.na mukabil 
Bu mu"z··'-e le e<:egını demSm de tnl'ld Mır.. Pari.s M (ÖR) - İngiliz' - Daoin1ar- '.hariciye nazırı B. Gafenko vazifesini 

:ctK re er esnasın a u an a - 1 • :uhaf k · , __ , __ 
sır k talarının b ktı • ül . ka ticaret müzakereleri bu sabah ha.la- ım aza edece tır. B. Ko.staııtuı.>AU 

. : 
1 ıı:a gı. ~ .. ıı~mat .~e - Maliye nezaretinden Milli ekonomi ne-

sılablar meselesı de go~uşulmuştur. mıııtır. .zaretine geçecek ve Milli bankanın ida-
Bunlarm kıymeti 700 bin Ingiliz lirası •s 1 resini de uhdesinde muhafaza eyliyecek-
olaı-ak tahmin e-dilmektedir. tir. 

~*~ T a '1 ya re Paris, 24 (Ö.R) - B. Tatareskonun 
Mıknatıslı maynlerin J yeni nazırları bu aJu;am kral K.arole 

çaresi bulunacak Sinemasında takdim edeceği tahmin ediliyor. 
Paris, 24 (Ö.R) - •Taymıs• g~etesi

nin bahri münekkidi Almanlar tarafın
dan kullanılan mıknatdı maynlerin çok
tan beri malfım olduğunu ve bunları im
ha i~in bir çare bulunacağını yazıyor. 

TELEFON : 3646 
BUGÜN 

ıız;ga 

KARŞIYAKA 
TELEFON : 5098 

~-------------------------------llJ!i 1 Yeninin Enısalsiz 1 

~imdiye kadar gördüi:ünüz !ilimleri 
unutturacak senenin en 

kudretli eseri .. 

HARP 
Melek Sıneması 

1939 - 10 SENESİ Rİl?İNCİ TÜRKÇE 

Allahın Cenneti 
VE KOVBOYLARIN E!';SİZİ liER:\1iT i'llAYNARDIN 

lntikanı Ateşi Filmleri 
so. ·suz l\IUV AI•'FAKIYETLE DEVAM EDİYOR 
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Cumartesı. pazar : 8.30 - J! . :! - ~.3l - 'l DA Sair günler 12-2-5.30-9 da 

•LABATAY• 
TÜRKÇE SÖZLÜ YENİ KOPYA 

OYNIYANLAR 

CHARLES BO YER 
ANNA BELLA 

Ruhlarda insanlığın bütün ilıtiras
lannı, viedanlarda beşeriyeün acıla

nm bu filimde göreceksiniz.. 
. EAN'SLAR : 3 - 5 - 7 ,.e 9 da 

Bu akşam müsresna bir program 
takdim ediyor .. 

ı ·· Metro jW'nal 
2 •• Renfdi Mifri 
l ·· Arzu ile Kanber 

TÜRKÇE SÖZLtl' 

4 •• Şahane çdgmJıfılar 
Tamaıniyle renkli muazzam ve muh
t~m revü sahneleriyle dolu bir 

MUSİKİ !)AHESERİ 
SEANSLAR : Her gün i - 6 - 9 
Cumarf.ec;i ve pazar 1~ ye 2.30 da ~' 

i18.vc seansı ' 

SAHiFE J 

Şiddetli yağmurlardan 
lstanbulda bir ev yıkıldı. Karade

nizde fırtına durdu 
lstanbul, 24 (Hususi) - Bir kaç gündenberi devam eden §İddetli yağmur

lardan Büyülr.adada Şehyal sokağında Holand bankın müdürüne aid ev gece 
yansı birdenbire .}-~anındaki Koconun evi üzerjne yık.ılmı,tır. Evvelce terti

bat alındığından insanca zayiat yoktur. Koconun evi de kısmen harap ol
muştur. 

Hasköyde de Muradinin üç katla k.i.rgir evinin arka duvarı çökmüştür. 
Karaden.izde fırtına öğleye doğru tamamen durmuştur. \'apuT1ar muntazam 

seferlerine batlladılar. 

Mayın kurbanlarının 
sayısı boyna artıyor 

Roma, 24 (Ö. R) - Mayin harbi mudhi, zayiata sebeb olmağa devam 
ediyor. Bir kaç ıün içinde 30 dan fazla vapur mayinlere çarparak batmıttır. 
iki balıkçı vapuru lngiltere sahillerinde torpillenmiştir. Henüz teeyyüd etme

mişse de diğer üç lngiliz vapurunun torpillenme.ainden bahsedilmıştir, Mayin· 

!eri koyan yalnız tahtelbahir değildir. Alman deniz tayyareleri de az irtifadan 
denize mıknatıslı mayinler bırakıyorlar. Bunlar daha az miktarda ve daha 
küçük olm::ıkla beraber son derue .,iddetli bir infilak maddesini ihtiva ederlera 

7 gün ve 7 gece sandalda dalgalar
la çarpışan Hol ndalı tayfalar 

Londra, 24 (ö. R) - lnııilterenin şimali garbisind<: batır•lmış bir Hollan
da vapurunun mürettebatından kurtulanlar bir Jaandal içinde bulunmutlur. 

Bunlar bu sandalla 7 gün 7 gece dalgalarla çupıtmak mecburiyetinde kal
mışlardı. Beyan ettiklerine göre tahtelbahir kumandanı vapuru muayene et

tikten sonTa, bitaraf olduğunu ve bitaraf bir limana gitmekte bulunduğunu na· 

zarı itibara almıyarak vapuru batıracağını bildirmi~ ·ve kararını tatbik mevkii· 

ne koymuştur. 

Fransızlar yeniden iki 
tahtelbahir batırdılar 
Londra, 24 (ö. R) - t"Siroto• Fransız torpidosu tarafından birbiri Ü.StÜ· 

ne batırılan iki Alman tahtelbahirinden bqka bugün de Manı denizinde tah
telbahirleri avlamaya memur cE.miTrograd> Fransız gemisi tarafından batı

rılmı~tır. Bu geminin kumandanı denizde bir torpil izini görür görmez gemi· 

sini son aür0 atle torpilin hareket etliği noktaya doğru çevirmiş ve buraya ge .. 
lince bir miktar humbare atmııttır. Su yüzüne çıkan hava hobbeleri tahtelbahi'lc 

isabet vaki olduğunu gösterince ikinci bir bomba bamuleei bo~altılmıı ve çok 
geçmeden ıu yüzüne çık.an yağ tabakalan tahtelbahirin denizin dibini boyla

dığmı isbat etmi,tir. 

Almanlardan müsadere edilen 
mallar müzayede ile satılıyor 

Marsilya, 24 (A.A.) - Harbin ilk haltalan zarfında abluka servisleri ta
rafından müoad.ere edilen qyarun müzayedesi Marsilyada yapdacakhr. Hallca 
ilin ed.ilen listeye nazaran Almanyadan fU maddeler mü.adere edilmittir: 

Bakır, kalay, Tolfram, demir cevheri, aliminyüm, 248 to.n öküz eti konser
vesi. 72 ton lı:akao, 19 ton kahve, 378 ton lr.auçulı:, 91930 ltupra, 7243 toıt 

muhtelif zamklar. 81 ton pirinç, 630 ton 'l"ker, 31 O ton kiisbe, 1360 ton za
hire, 1945 ton tuzlanmış banak, 8600 ton veaaire diğer mevad. 

iki Alman tahtelbahiri 
batıran ''Siro,, muhribi 
Denizaltı bombaları atmak sure
tiyle tahtelbahirler nasıl batırıldı? 
Pario, 24 (A.A.) - Fraıuız amirallılr. makamı ayın 22 sindeki reami teh· 

li.ğde de bildirildilii veçhile üç gün içinde ilr.i Alman denizaltı gemisini batıran 
Siro ismindeki Fransız muhribinin faaliyeti hakkında tafsilat vermektedir. Bi-r 

Fraıuız deniz tayyaresi bir Alman tahtelbahirinin battığını gördüğü mahallo 
bir tamandara atmıt ve cıvarda devriye gezen haTp gemilerini keyfiyetten ha. ... 

berdar etmi~tir. 

Siro derhal yetişerek şamandıranın yanına ikl kerre su bombaları atmııt.w. 

Siro birdenbire ııancak tarafında Alman tahtelbahlrinin yavaı yava~ suyun üa

tüne çıktığ.nı görmüft\ir. On saniye aonre. tahtelbahir alabora olarak bi-r kut

şun kütlesi gibi b:ıtmı"hr. Oç gün sonra ayni mıntakada devriye gezen Siro gece 

mehtapta bir Alman tahtelbahirinin siluetini görerek derhal ate, açmıştır. Atı

lan obüsler U:htelbahirin eh'afma düpneie ba,lamı< ve Alman emio.i derhal 
dalouştır. Siro tahtelbahirin gözden kaybolduğu noktaya sür"atle giderek. su 
bombalaTt atmıştır. Tahtelbahir bir lihza suyun üstünde göriinmü:.: ve denizde 

büyük bir yağ lelc::esi bırakarak hemen batmıştır. 

19 ........................................ ~ 
BU AK!\A:lf 

Kültürpark Sineması TELEFON, 31s1 

Birbirinden güzel iki filim takdim edeeektir 

1 - Beş Kuruşla Devrialem 
KOMİKLER KRALI F E R N A N D E L 

Tarafından temsil edilmiş kahkaha ... Zevk--. Ne.~ •·e heyecan filmi 

2 - KIRKLIK KADIN 
FACİA ARTİSTİ 

BUT CHATERTON 
Tarahnd:ın temsil edilnıi1 • ı ttinıai - ahliki ve hlı;,,i dram ..• 

AYRICA : METRO JURNAL - ~fİKİ 
SEANSLAR : Her gün KffiKLIK KADIN 14.30 - 17.00 de ... BF~ KURUŞ 

İLE DEVRİA~L- 16.30 ,.e 21 DE ..• ___ _,. 



Yarınki mü~im maçlar 
Uçok. - Doğanspor, 

takımları karşı 
Ateş - Altay 
karşıya 

Geçen hafta başlıyan şild şampiyona 
vµçlarının dömifinal karşılaşmaları ya
f.ın yapılacaktır. Izmirin dört en kuvvet
li takımı, Ateş - Altay ve Üçok - Doğan
€?0ru karşı karşıya getirecek olan bu 
~atışmalar şüphe yok ki bu senenin en 
enıcre.'\San ve alakalı spor h~disesidir. 

Sırasiyle Iı.mirspor (Ateş), K .S.K. 
(Yamanlar), Altay ve Üçoktan sonra 
b<ıkalım şil di bu sene hangi takım ala
eaktır? 

Kur'a neticesi karşılaşmaJarda takım-

lar kuvvet itibariyle de bu hafta şayanı 
bir vaziyettedirler. Tesadüf, lik maçla
rının birinci devresini birinci ve ikinci 
bitiren Üçok ile Doğansporu k~ı kar
şıya getirdiği gibi, puvanları berabere 
gelerek ikisi birden üçüncii olan Ateş 
ile Altayı da bir defa daha şansluını 
denemeğe sevketmiştir. Bu itibarla ne
ticeleri kestirmek kolay değildir. Mu
hakkak olan maçların çok heyecanlı ola
cağıdır. Ilk maçı saat 13 te Altay - Ateş 
yapacaktır, ikinci maç saat 15 tedir. 

Milli kiğıt endüstrisi 
~ittikçe tekimül ediyor 
Y &kında 
tamamen 

memleketin kağıt ihtiyacı 
dahilden temin olunacak 

İktısat vekaleti kiğıt sanayümizin te
kemmülü n Türkıiyecle kiğıt iatilılü.in.i:n 
tanzimi için cenİf ve esaalı tedbirler al
maktadır. !kinci kiğıt fabrik•mızla sel
lüloz fabrikamızın İnfaab sür'atle ilerle
melded ir. 

Bu inşaat bitince memleketimizin, ba-
21 ehemmiyetsiz cinıller müstesna olmsk 
üzere bütün ki.ğıt ve karton ihtiyacı da
hilden temin em]ecektir. 
Diğer taraftan knğıt fabrikamızın imala
tı en lüzumlu çeşitlere inhLc;ar ettirilmiş 
ve bu ~şidler memleketin ihtiyacına en 
ayğun ~kilde ıtandartlaıtmlmııtır. Bu 
Hretle Türkiyemizin eski açık pazar dev
rinden kalan bin bir çeşit kağıt karı~iklığı 
ve bunun neticesi olan bin bir çe§it mat
baa makineleri ithal edilmesi yerine bun
Clan sonra türk piyasası ancak mahdut 
çeşit kağıtlar kullanacak ve memlekete 
ancak buna göre biribirini tutan matbaa 
makineleri girecektir. 

Kağıt fabrikamızın imalat çeşitleri 
beynelmilel ölçülere icra edilmiştir. Bu 

lçülerin halen mevcut bilumum matbaa 
akinelerinde de kullanılabileceği tesbit 

olunmuıtur. Kağıt sanayıımız.ın tarakld 
ve inkişafını temin makıadiyle hükumet 
yeni tedbirler almaktadır. Bu cümleden 
olarak Türkiyeden kırpıntı kağıt ihracatı 
menolunacaktır. Bu kağıtların şimendü
fer nakliye navlunu düşürülmek suretiyle 
Türkiyenin her tarafından lzmit kağıt 
fabrikaaın getirilmesi imkanı hazırlan
maktadır. Bu ıuretle şimdiye kadar zi
yan olan veya harice gönderilen kağıt 
kırpıntıları kendi fabrikamızda kullanı
larak hariçten kağıdın hammaddesi id
hali aı:alhlmış olacaktır. 

lnşaab bitmek Üzere olan .sellüloz fab
rikamızın odun ihtiyacını tamamen da
hilden temin için Ziraat Vekaleti ile lk
tısad Veldileti müştereken çalışmakta
dırlar. R«"çİna ve Şap gibi ham maddeler 
de gene dahilden temin olunacaktır. 

Sellüloz fabrikası T rakyanın saman 
ve sapları için de bir mahreç teşkil ede
cektir. Bugün kağıt fabrikamızın mamu
latı yüksek evsafta olakla beraber fiat
ları da yük~k teliiklci edilmekte idi. lk
tısat Vekaleti bu fiatların tenzili için de 
yeni çareler düşünmektedir. 

Küçük ve büyük protokol 
Devlet Reislerinin mecburen tabi 

oldukları kaidel~r 
Fransız muharrirlerinden Pol Kurri

e, bir eserinde: cKı-allar, .saray etike
. in birer esirdirler .. > der. Fakat Fran

da da etiket, krallık ile beraber öl
üş değildir. Hal! yaşıyor. Fakat, baş-

bir isimle: Protokol... 
Gerçi protokol, Cümhur başkatiları

ı esir etmiyor ama, resmi hayatlarını, 
lı:üçük jestlerine vanncaya kadar ne

ı.aret altmda bulunduruyor. 
Protokol ile etiket arasında bir fark 

oktur. Bununla beraber son zamanlar
protokol kelimesi manasını az çok 

eği§tirmiştir. Bugünkü protokol şef
rinin vazife itibariyle saraya te~ifat 
ıı:.ırlarından bir farkı yoktur. 
Fransnda saray teşrifatı, birinci Fran
va devrinden itibaren başlar. Daha 
vel kralların hayatları daha sade idi. 

n dördüncü Lui zamanında tahammül 
ilmez bir şekil aldı. Kral yatağından 

alktığı dakikadan itibaren etikete tabi 
tulurdu. Gömleğini nasıl giyeceğini, 

ılıcını nnsıl takncağını teşrifat nazır
rı tayin ederlerdi. Sofraya oturdu mu, 
hakları, bardakları koyan ve kaldıran 
bitler başka idi. Yemek tabaklan el
n ele geçip kralın önüne konulunca

n kadar içindeki yemekler soğur, buz 
"bi olurdu. 
Bu usul ihtilale kadar devam etti. 
rnliçe Mari Artuvanet, Fransaya gel-

" ğinin ilk günlerinde annesine yazdığı 
ektuplann birinde saray teşrüatmdan 
ayet etmişti. Bilahara Tampl hapis
csine kapatıldığı zaman: clhtil~lden 

ve Biıy uK ta rih 
(J K JNCJ 

memnunum, çünkü teşrifat belasından 
kurtuldum!.> demişti. 

* 

macera romanı 
KJSJM) 

- 86 -
cak üç yüz kişi kaybetmişti. Bunla

n arasında da maalesef en kahraman 
ııvinlcrlnden Esperandiyo da vardı . 

Proteslnnlnr tüfonk, top, cephane, kı
ç. para. tnbanca, at gibi bir çok harp 
nim..,.; rln f'lc ~cçirmiş bulunuyorlar-

Gömlckl.lcr zafer nidaları ile nıuvaf
kıyctlcrini tesidclc devam ederlerken 
onsenyör Lui, mülfızim Şadofö, bera
rlerinde Faribol ve Mistufle olduğu 
lde cins atlar üzerinde ve dolu dizgin 
et ormanına doğru gidiyorlardı. 
Bir saat ,,sonra Özet ormanının 1.1.hlez
min geniş depolarının medhali önüne 
lmis bulunuyorlardı. 
Burnda onları rahip Reymond bekli
rdu. 

su: __ zs sonıesr111 ~umarıeSI 1939 

Garp cephesinde 
harp mıntakası 

.[eoRSAj g~~ı:a~~~ 

Sar ile Mozel arası Almanyanın 
• en zengın 

Fransız ve Alman tebliğlerinde hemen 
her gün tekrar olunan bu kısa cümleyi 
hepimiz öğrendik, biliyoruz. Fakat bu 
Renle Mozel neresidir? Aralarında ne
ler vardır? 

Renle Mozel arası denildi mi hatıra 
Palatinat ile Sar havzası gelir. Palatinat 
uzun seneler Fransızların askeri işgali 
altında kaldı. $arla beraber son Kanun 
1933 te tahliye olundu. Palatinat bir şn
to, bir şarap memleketidir. Ren nehri
nin sol sahilinde 5,503 kilometre mu
rabbaında bir arazi işgal eder. Merkezi 
$pire cAlmanca Speyer> şehridir. Bağ
ları 15, 700 hektardır. Her sene vasati 
750,000 hektolitre şarap istihsal olunur. 
Almanyanın en çok üzüm yetiştiren 

mıntakası burasıdır. En eyi ve nefis 
üzümler, şimal cihetindeki Haardt bağ
lardan alınır. Cenup mıntakası üzümle
rinden hafif şaraplar yapılır. Alzenz, 
Zelder, Loter ve Nahe bağları üzümle
rinin şarapları çok tatlı olur. 

yerleridir 
mebzuldür. Sanayii de mi&imdir. Bir 
çok Haç, dikiş' makineı;i, kundura fabri
kaları vardır. 

Palatinat şatoları, kasırları ve hisar
ları ile de meşhurdur. Harap ve sağlam 
200 den fazla şatosu, hisarı mevcuttur. 
Bunların ekserisi 10 uncu ve 16 mcı yüz 
yıla aH binalardır. 

Bu havalide yapılan araştırmalarda, 
tarihten evvelki devirlerden kalma bir 
çok şeyler bulurunuştur. Roma işgaline 
ait mezarlar, kale harabeleri ve Krallara 
mahsus şato harabeleri de çoktur. Tri
fel.s, Anebos, Landek, iltın ... 

* Sar havzasırun merkezini, yani yüre
ğini kömür madenlerinin bulunduğu yer 
teşkil eder. 

Palatinatta şaraptan maada 
hububat, meyva ve bilhassa 
badem, tütün, patates, şeker 

Bu arazi, Ottveilerle Varnadt arasın
da ve Sarbruktan geçer ve şimali gar
biden cenubu garbiye doğru uzanır. Sar 
ve Mozel nehirler.inin kıyısındadır. Pa

her ciru latinat Almanyanm en zengin sanayi 
kestane, merkezidir, en zengin kömür madenleri 
pancarı ı buradadır. 

Dün Ankara 

Ne idiler 

Bugün 
Ne oldular? 

ÜZÜM 
704 Üzüm tarını 
464 İnhisar idare.si 
94 ÖZturk şirketi 
&2 D. Arditi 
51 j. Kohen 

1375 Yek.ful 
S17839 Dünltü ye\un 
119214 Umumi yekfın 

No. 
No. 
No. 

'i 
8 
9 

No. 10 

9 75 
7 50 

11 
11 25 

8 

No. 11 
ZEYTİNY A (°;I 

84150 kilo 
ZAHİRE 

90 ton Buğday 
2::!2 çuval Fasu]ya 
254 çuval Susam 

27 çuval Bulgur 
80 Nohut 

158 ton P. Çekirdeği 
1382 balya Pamuk 

36 

Para Borsası 

12 50 
9 75 

13 50 
12 25 
11 

Kokudan deva 
-*-

YAZAN: Dr. G. A. 

OPERArOR 
DOKTOR 

Cevdet Mustafa 
Gönenden 

Memleket hastanesi Baş Tabibi 
İkinci beyler sokak fınn karpsa 

No. 25 •.• Her gün öğleden sonra saat 
üçten itibaren basta kabul eder. 

TELEFON No. : 31.ZS 

Fransız lladanesl 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde, öğleden sonra Birinci Bey· 
ler sokağmda.... No. 42 .•• 

TELEFON : 2310 

DOK2'0R 

Behçet Uz 
Çocıılı hastaJllıları 

Hiitallassssı 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
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--· ~JJ/)' 
Birinci Sınıf Mütahassıs \ 

, ................................... ~~=----------·------P·"'· W.F.HenryVanderZee . SPERCOVAPUR 

S F A R S O L ve_şii:"kisı ACE~TASI 

AMERtCAN EXPORT LINES llNC, ADRIATİKA SOSYıETA ANONThtA 
N E V - Y O R K İÇİN: Dİ NA vtGAZYONE 
EXPORTER vapuru 10 son teşrinde BOL.SENA vapuru 30/ 11/ 939 tarihin· 

bekleniyor.. de Selunik, Burgaz, Varna ve Köstence 
EXCHESTER vnpuru 11 Son teşrin- limanlarma hnreket edecektir. 

de bekleniyor. CALDEA motörü !0/11/ 939 tarihin· 

Ur. Dem· r Ali 
F 

Kan Kuvvet Iştiha Şurubu 
KAMÇIOGLU 

Cilt ve Tenasül hastalıktan 
VE 

EXMİNISTER vapuru Son teştjn de Napoli, Cenova ve !.1:ax~1>'a limanla· 
FOSF ARSOL; kanm en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları taze• ikinci nısfında bekleniyor. nna hnreket edecektir. 
leyerek C ... onaltır. Tatlı bir •ctah temin eder. VÜCU a devanılı gençlik, D. T. R. T. BUDAPEST BRİONİ motörü 1/ 12/ 93!) tarihinde 

Elektrik tedavileri li ~ TUNA LİMANLARI içt~ saat 8 ele gelerek ayni gün saat 17 ele 
dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları' uykusuzluğu DUNA motörii 18 Sonteşı-ine doğru Pire, Brindlz.i, Vencdik ve Triye!;te li· Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 

İzmir - Elhariır~ Sineması arkasında \ 
S.bahtan akşama kadar hastalannı 

ve fena dücünceleri giderir. Muannid inkıbazlarda, BaJ'sak tenbelli • b kl . ınanlnrına hnreket edecektir. .,. e enıyor. CİTI'A Dl. BARI. .. .. 5 2 9 
ğinde, Tifo, Grip, Zatür.reye, Sıtma nekahetlerinde, Bel gevcekJilwi ve KASSA motörü İl.kkanun başlangıcın- . . motoru / l 39 ta· "I" fi d bckl . rıhınde sabah saat 8 de gelerek ayni 
ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret laideler temin eder. aTİSZ~ıyo~.: .. ilkkl'nun başlangıcın- glin ~aat 17 de İstanbul, Pire, apoli \"G 

FOBFARSOLU; Diğer bütün lıuvuet şuruplarından ayıran başlıca hm· da b~cni~~/ru a c~~~Aya ha.~;11~112ecektir1939· · ihlnd . 

kabul eder.. TELEFON : 3479 · 
~~IZZ~ZZil'iO"'.AYY/7.zT.cL/'Y~ 

Sası,• devamlı IJı·r surette an, Kuvvet, ·~tah temin etmesi VC iJJı JıuJfa• SERVİCE MA'.RİTİ;\fE ROUl\lAİN .c.u"'~n mo.oru ~ . .. tar e li· Y manıınıza gelerek ertesı gun saat 17 de 
nanlarda bile tesirini derhal göstermesidir. . BUCA REST Pire, Brindizi, Venedik ve Triyestcye 

KÖSTENCE - GALAS VE TUNA hareket edecektir. DOKTOR 
Süleyman Çoruh 

Sıhhat V.eııaıetinin resmi müsaadesini ha·zdir. Her Eczanede bulunur. LİMANLARI tçiN NOT - Bütün bu \>apurlar Triy~e 
~=~===~~~=~~~ ..aa..ıııı;;ım:ıı:C311F lll•:ıE:;ı&m11•!Ci:mEl~JmJ:mlE1!'alll9lliiiEl: .. _ımC1111!!'J!l .. 9!al P.EI.EŞ vapuru 18 Son teşrine doğru veya Cenovada ŞiınaU ve cenubi ;t\mc-

Çoculı hastalılıları 
mütalaassısı 

~ • nk 1 il k A u· ~ bekleniyor. rika limanlnı·ına hareket eden ttnlia 
Gayrı e u ma arın Açı rttırma canı-. SOCİE."fE CO:\fl\fERCİALE BULGARE Anonim seyriseiain şirketinin ve Afrika 

Londra ve Viyana hastanelerinde 
etiidünil ikmal etmiştir .. 
BastalarIDl her gün kabul edu. 
'Muayeıae airesi ; Birinci beyler so

lak Ne.·'42.. 
Bv ~ai : Gaztepe kara.kolu kar· 
pıı:w4a 834/,1 ... 

TEUEFON : 2310 
{2241) l - 13 

Asabi31e Müıahassısı 
DOKTOR 

Cahit Tuncr 
Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 

sokak (Vçüncil Beyler) No. 19 da 
hasta. kabul ve tedavi eder. Elek-
trik tedavileri tatbik eder. S 

TELEFON: 3559 

Burnava .Ziraat.McJ<tebi 
ğünden·: 

müdürlü-

Cinai 
S santim. kutrunda 
~lvanezli su borusu 

Metre 
.400 

Mullamrneıı bedeli 
Beher metresi 

Lira Ku. 
2 50 

iğr~ti 
Teminab 

Lira Ku. 
75 ·OO 

&rnova Ziraat mektebi meyve öahçeleri için mübayea olunacak yu
bnda cinsi yazılı su borusu 11 /'1 I /939 tarihind~n itibaren 15 gün 
müddetle açık eksiltm&ye konulmu~tur. Eksiltme 27/11 /939 tarihin
de pazartesi günü saat l 5 de Ziraat mektebinde mütccıekkil sahn alına 
komisyonunda yapılacaktır. · 

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

Bu i§e ait §8.ftna.meyi görmek istiyenlerin her gün mektep müdürlü-
ğüne müracaatları ilan olunur. 11 15 19 25 4167 (2282) 

Devlet Denizyolları 
Umum müdürlüğü: . 

isletme 
' 

1 - İşletmemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı muh
telif yağlarla mai mahruklar 

1 
kapalı zarf usulile münakasaya ko-

nulm.u§tur. ' 
• 2 - Ekiiltmesi 29/T. saıil/939 tarihine ımüsadif Çarşamba günü 

saat 15 de 'Tophane. Umum Müdürlük binasında müteşekkil Alım 
Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhanunen bedeli 39176,30 lira· olup muvakkat teminat 
2938,22 liradır. 

4 ~ isteklilerin yazıl& gün ve saatten bir saat evveline kadar 2490 
sayılı kanunun tarif ettiği vesaiki hamilen usulü veçhile mühürlen
Il'liş zarflarını makbuz mukabilinde komisyon Reisliğine tevdi etme
lori lazımdır. 

5 - Şartnameleri idare Malzeme Şubesinden alınabilir. 
Cins . 'Tahmin edilen vahit fiatı Miktarı (Kilo) 

Makine yağı (yağlama) 25 105 000 
ince ~akine yağı (,Dinamo) 28 1 O 000 
SiJindir yağı 26 1 O 000 
Caz yağı 14,75 13 000 
Benzin 20,80 ) 6 000 · 
Kompresöı: yağı 28 l 1 25 
Türbin yağı 30 5 250 
Transformatör yağı 30 50 
tF rigorifik yağı 32 170 
Dizel makineleri için motör yağı · 28 4 000 
Gresör için gres yağı 28 .525 
Mohiloil B. ~ B)o veya muadili 40 238 
Mobiloil A. F. < < 40 J 70 

Turgutlu 
den: 

18 20 2.S 27 4204 (2302) 

riyasetin-

1 - Turgutlu şeluinin elektrik. tesisatı ve yedek motör ve dinamo 
grubunun ( santtal binası ile iki adet muhavvile merkezi binası hariç 
olmak üzere) 134923 lira 40 kuruşluk kşfi üzerinden 8. 11. 939 tari
hinden itibaren 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme Turgutlu belediye binası dahilinde müteşekkil bele
diye daimi encümeninde 22. 12. 939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
15 de yapılaCaktır. 

3 - Bu işe ait evraklar: 
A - Eksiltme ~rtnamesi 
B - Mukavelename sureti 
C - Bayındırlık i§leri genel şartnamesi 
D - Nafıa vekileti yapı işleri umumi fenni şartnamesi 
E - Hususi şartname 
F - Fenni şartname 
G - · Ke~ifname 
H - ' Projeler 
:Bu evrak 675 kuruş mukabilinde. Turgutlu, Manisa belediye reis

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

.mektubunu ve bu İ§i yapabileceğine dair Manisa vilayetinden alacağı 
vesikayı ve istekli yüksek elektrik mühendisi olmadığı takdirde yük
sek elektrik mühendisinin mesuliyete iştiraki şartile işi yapacağına da
ir olan noter senedini dı~ zarfa koymaları lazımd;r. 

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

MENE
-..Elf 1·CRA ME.,.URırrJAUlfDANl\IAD.• DE: 126 DE NAVİGATİON A VAP.EUR ve HinPi;;tana hareket eden LLOYD 
l"ll PS a. V V A R N A TBİYESTİ,NO anonim seyriscfnin şir· 

: 43 parça V ARNA vapuru 28 son teşrinde bek- keti vapurlarına tesadüf ederler. 
leniyor. NEERLANDA6E ROYALE 
HAİFA - İSKfilıı'DERİYE VE POBT KUI\IPANYASI 
SAİT İÇİN MAL ALACAKTIR.. ORİON vapuru l0/11/939 tarihinde 

Vapurların isim ve tarihleri ba.kkmda beklenmekte olup Anvers. Rotterdam ve 
hiç bir taahhüt a1mnw. Amsterdam limanlanna hareket ede-

Vapurlann harek~ tarihleriyle nn- cektir. 

Açık arttırma ile paraya çevrilecek g~yri menkuliin ne olduğu 
tarla ve bir parça mer'awn 64 hissede 9 hisse.si". 

• :>.. 
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~ E 
Lira 
2500 

Lira· 
1 

15 
15 
l 
1 

20 

Dönümii Cinsi 
l\ler'a 
Tarla 

Kiyil 
Kesik 

lunlardald de~ikliklerden acenta me- ARİANDE :vapuru 11/12/939 tarihin· 
Mevkii ruliyet kabul et.me'.L de beklenmekte olup Burgaz. Varna ve 

Düden Boğazı Daha fazla tamllt için ATATf.JRK ~~ençe 1imanlarma hareket edecektir. 
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825 
50 
70 

1600 

2500 
50 
55 
50 
70 
80 
30 
30 
30 
60 
30 
40 

• Paıuu: p,....- caddesi 1.tS No.da W. F. Henry' Van Der SVENSKA OBIENT LİNiEN 
~ BARDALAND motörü 14/12/939 tari· 

• Kayıklar Zee ve Şsı. Vapur acentalıtuıa mQraca- hinde beklenmekte ol11p Goteborg, Ko-
• Çayır et ed.Jlmesi rlca olunur. · penhag ve HelmıgfO!'S llmanlarma hare-

• • 
• • 
• 1 • • Be,-ar """ ..nN .-• Maltepe .1..ı:..s...c.rv : •vvt/ZtOI ket edecektir. 

450 
450 

60 

15 
15 

• 
• • Mal~ SERVİCE l4A.RiTtME ROUMAİN 

• Maltepe UMDAL ABDEAL vapuru 27/111939 tarihin-

.. 

.. 
2 

• 10 

• 
" 

" Küçük Çağış --~--- de beklenmekte olup Malta, Cenova ve 
• Büyük Çağq UMUl\fİ D~1z A.CENTALJla LTD. Marsilya limanlarına hareket edecektir. 

• 
• 

600 
30 
4.0 
90 

t 
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• 
• ; Sıi' Amıak m:J.J.ENİC ı.Jıns LTD. N O T : 

• Kara suluk v ARV ARA vapuru 25 ikinci Teşrin- Ahvali hazıra. ~laymyle navlun ve 
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1 
l 
2 
1 

9 
80 
.ıo 

zo 
55 

. . 
• • Kara Bucak de beklenilmekte olup Anversa ve Rot- hareket tarihlennın kat'! Olmad.®m ve 

• Boyar terdam için yük alacaktır bunlaruı hiç bir ihbara lüzum olmaksı-
• 

• • lf,() 
40 
20 

110 

.. • KaTa Ba.cak ZE'l'SKA PLOVİDBA A·. O. KOTOB z:uı değişebilir old':ğunu ve. bu husustan 
• Maltepe LOVCEN vapuru 21 ikinci teşrinde dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 

• 
• • 

• Gen tarla gelip ayni gUn Pire Arnavutluk liman- etmiyeceğinl muhterem yükleyicilerin 
" Kayıklar arası lan _ Kotor _ Dubrovnik _ Split _ Trl- kayıt ve ~'!3ret etmeleri rica olunur. 

• • 
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400 
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20 
10 
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14 
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40 
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• 
• " Maltepe onnank apısı yeste ve Şuşak için hareket edecektir Daha fazla tafsilat için Cümhuriyet 

Giinerli T~lı tarla Yolcu ve ytik kabw edecektir. · oadde.,inde FRA TELLİ SPERCO vapur 
n 

Seyrek 
• Uzun tarla GOULANDRİS BROTHERS . LTD. 2cen~ müracaat edilmesi.. 
" Menemen yolu(Meh· PİRE TELEFON ; 20G4 - 2005 
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met aea T. 
.• • Küçli.k Azmak 

" 
• .. 
" .. 
" 

Büyük Azmak 
Uyuz Tarla 
Upız Tarla 
Ada irin (Gen tarla) 

n ~ukunı(Kumycr) 
Dutlu Tarla 

" ll"okat tarla .. Dolma Arap mezan .. , Smı Havlu .. Sını Havlu 
, ,. lUandallar 

• ;\Ti.sako 

" Runıika 
• Runiika 
• Rum ika 
.. ~ıkmJak 

" Çakallar(Ulncak altı 
• Cakallar (Ulucak altı 
n Cakallar(Ulum altı 
11 Kara yer 
• ı:ski Gedi7. 

rrarla) 

(*) Bu (arlanın içinde altüst iki odalı bir kule, bir dam '\."e (20) yemiş ağacı, 
(4) dut ağacı, bir kara ağaç ve bir u kuyusunu müştcmildir. 
Arttı~amn yapılacağı yer, saat : Menemen icra manurluğtında 27/ 12/1939 

ça~amba günü saat U de clir .. ' 
l - i'?btt gayri menkulün arttırma şartMmesi 8/ 121939 tarihinden itibaren 

3914() No. ile Mene'!1en icra dairesinin ınunyycn nuıuarnsında her kesin göre· 
bilmesi için açıktır. ilanda yazılı olanla~ılan fa7.Ia nıaliımat almak istiyenler, l§bu 
~artnaıncye '\."e 39/40 T. dosya numarasıyle ınemuriyQtimize miiracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukıında ~:azılı kıymetin :yüzde 7,5 nisbetlnde 
ı.ey vey!l ınllli bir Bımkanm teminat m~ktubu tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğ~r alak.adarlano ve irtifak hakkı sahiple
r.inin gayri menkü.l üzerindeki haklarını husu~yie faiz ve masrafa dair olan id
diahaıw işbu il.in tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerlylo 
Jıirlikte memuriyetimize bildimıeJcri itap eder. Aksi halde haklan tapu ~lciliyle 
5abit olmadıkça satış bedelinin paybşmli!ilndan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak c.dcnler arttırma şartnamesini oku· 
muş \e liizwnlu malumat alınış ve hun\nn taınaJMn kabul etm~ ad ,.e itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda cayri mtnlml üç de.fa h:ığmldıhtau sonra cıı çok 
arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli nıuhammen kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmaz veya satış ic;tiyenin alaca'l:-uıa ruçhauı olan diğer alacaklılar bu· 
lunup ta bedel bunJan o gayri ınenkul ile temin edilmi~ alacaklarııun mecmu-
1ından fazlaya çıkmazsa en çok arttıranm taahhi.idü haki kalmak üzere arttır
ma on beş gün daha temdit '\."e on beşİMİ günü ayni saatte yapılacak arttırma· 
da, bedeli sataş istiyenin alacağına rütham olan iliğcr alacaldıların o gayri •nen· 
imi ite temin edilmiş alacaklan mecD?nundan fazlaya <;ıkmak ~artiyle, en çok 
arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilcme7$e ihale yapılamaz ye satış 
talebi diişer .. 

6 - Gayri meılkul kendisine ihale olunan kim~ derJial n~a nrilen mühlet 
içinde parayı vermezse ihale karan feslielunarak kendisinden evvel en yiiksek 
teklifte bulunan kimse anctmiş olduğu bedeUe alınağa razi olursa ona, razi ol· 
maz '\.·eya bulunmaz.sa hemen on ~ gi.in miiddetk arttırmaya çıkanlıp en çok 
artbrana ihale edilir. İki ihale arasındıtki fark \e ge.::en giinler için ~·üzde beşten 
heı;ap olunacak faiz '\.e diğer zararlar• avrıc:ı hükme hacet kalmaksızın memu-
riyetimizce alıcıdan tah:.il olunur.. Madde (133) 

l\fe7kllr tarla ve l\ler'a yukarıda gösterilen 27/12/ 939 tarihinde Menemen 
icra memurluğu odasında işbu ilin \'e güsterilen arttırma ı;artnamesi dairesinde 
sahlacağı ilin olunur.. 4308 (2352) 

iz mir Yün Mensucatı 
T.ıA.· Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZl)UR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih 

Wh"h s A T 1 ş ' y E R 1 ~ 
~"' !tiDfDf 

edin 

-~ ~~- :·········································· 
Lüks transatlantik vapuru ile Pire E OLİVIER VE 

Ne?'/Ork batb... : ~VREKA ._.I LTD 
Pire - Nevyork seyahat müddeti ll ciiD • • .,.. • 

Pireden hareket tarihi VAPUR ACENTASI 
25/!l! D39 """''""' 

Gerek vapurlıırm muvasalAt tarihlerl, ATA ı un.K C AODESİ Rees mnası 
gerek vapur \simleri \•e navlunları hak· '.CELEFON~ 2443 : 
kuıda acentıl bir teahhilt altına giremez. Londra ve U~l h3Uaı:ı için : 
Daha fazla 1.aısilAt a1mnJc için Birinci piyasanın ihtiyacına göre \•apurla- : 
Kordonda 152 numarada rUMDAL• nmız sefer yapacaklardır. i 

umJ d . A 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: mn enız Cf'nta ığı Ltd. m\lracHt 
edilme~[ rlca olunur. 

Telefon : 4072..J.1:üdUriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

Messageries Maritimes 
· KUl\IPA.ı."'JYASI 

THEOPHİLE GA.UTİER \'apuru 

O ı •_ • J A . Her türlü izahat ve mal\ımat için Bi. 
8KİI O · ranıyor ırinci Kordonda 156 numarada LAU-

Doğru ve ~abuk yazabilen daktilograf RE?\"T R~BOUL \'e.ŞER!K! \'apur ncen· 
alınacaktır. İkinci..NotE:rliğe .rnilı·acnat.. tasına muracaat t'dılmeSJ rıc:ı olunur. 

1 - 2 (2352) TELEFON : Z 3 7 5 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTEIJI 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt~hassııı bay Ömer 

ütfü Berıgü'dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada soğitk ve sıcak akar s'uları, banyolan 

ve kaloriferi varclır. Dahili 'Ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokantası vardır. 
. Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve latanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. , 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur.'Çünliü bu otel Türkiye oteldlik mütehassısı, 
bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun İçin bütün Egeliler, kendinin tahtı isticarında~ 
bulunan otellerde buluıurlar. 

~8Sl'Bl~~r.2'!1'2fıl'Jl2'7!İİ21Rl•9•DmillBlim~~··nı•v-~r/.ZZ.f/J: 

!~ ·, ._ ' ~ .• • .. •\_, : ~.._ .·. • ... 

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

Kuralar : 1 Şubet. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylu.l, 1 tkinciteşrirı 
t a r i h 1 e r i n d e ç e k i l e c e k t i r. 
• 

#""'ZLJ lkramiyeleri:C7.".o:x/7'./////;':'7//7.///j' 
., ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
s 5 » 1000 liralık··· 5.000 Lira 

s u 500 liralık ·- 4-000 Lira 
16 n 250 liralık••• ~000 Lira 
60 » ıoo liralık ••• 6.000 Lira 
9S » 50 liralık ••• 4. 750 Lira 

250 n 2; liralık ••• 6.250 Lira 
• ••••• . ...... 
435 32.000 

0!2:ZZ:IZZZZ:D'J?Zl!l'.7Jl~:::!'7.:2!%l~ZZi~2l:ZZZZr.Jo::GCA'~f7~ 
T. it Bankaaına para yatırmakla, yalnız para biriktinniş olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemiı olursunuz. 



SAHiFE _. YENi ASl.R 25 sonıesrın cumartesi l9J9 

harbi d suya düşecektir 
Londra diyor ki: Almanya bu şekilde taarruzlarla ciddi bir netice alacağını 

aklına bile getirmez. Zira aksini düşünmek budalalık olur 

Almanların bütün zararları H ilanda b·taraf değilmiş 
lngiliz ticaret filosunu değil bitaraf- Çünkü Almanlara karşı aldığı müda
ların ticaret filosunu sarsmaktadır f aa tedbirlerini lngilizlere almamış 

Londrn, 24 (Ö.RJ - Mayn harbi mü
nasebetiyle şu beyanat neşredilmiştir : 
İngiltere zaferden hiç bir zamdn şimdiki 
derecede tam şekilde emin olmnmıştır .. 
İngiltereyi yere sermek için Almanlann 
baş vurdukları tahtelbahir ve mayn har
bi boştur. Almanların teşebbüsleri 18 
\ıuçuk milyon tonluk muazzam İngiliz 
ticaret filosu üzerinde pek az müessir 
olmuştur. Bu tonaj hep 500 tondan yük
ı;ek vapurlardan mürekkeptir. Almanya 
bu şekilde taarruzlarla her hangi bir ne-
tice istihsalini ciddi olarak hatırına bile 
getiremez. Aksini düşünmek budalalık 
olur. İngiliz ticaret filosunun yukarıda 
bildirilen yekundan başka kabotaja tnh
~is edilen veya nehirlerde işliyen daha 
küçük vapurları bu hesaba dahil değil
dir. Keza dünvanın en muazzam ve hay
rete şayan deniz imalathanelerinde gece 
gündi.iz yapılan y~ni vapurlaı· da bu ~-e
kfuldan hariçtir .. Ingiliz ticaret filosuna 
ağır zayiat verdirildiği hakkındaki Nazi 

• 
ayın 

İngiliz filaşundan bir ıörüniif 
beyanatı esassız bir propagandadan baş
ka bir şey değildir. Harbin iptidasından 
beri İngiliz. ticaret filosunun bütün za
yiatı yüzde 0.75 dcrrccsini bile bulma
mıştır. 

Bu znyiatın en mühim kısmı, Alınan 
tahtelbahirlcrinin en kuvvetli oldukları 
harbin iptidasına aittir. O vakitten beri 
İngiliz ve Fransız. donanmaları Alman 
Uıhtelbahirlcrine o kadar zayiat verdir
mişlerdir ki bunlar artık büyük vapµr
lara taarruza cesaret cdemiyerek kabo
taj veya balıkçı gemilerine hücum edi-
yorlar. • 

Geçen hafta 26 bin tonluk 12 İngiliz 
vapuru batırılmıştır. 1!'17 senesi nisan 
oyında tahtclbahirlerin batırdıkları va
purlarla mukayese edilirse görülür ki o 
zaman bir tek haftaqa Alman tahtelba
lıirleri 136 bin tonluk 52 İngiliz vapu
nınu batırmışlardır. Halbuki buna rağ
men diz çiiken İngiltere değil, Almanya 
olmuştur. 

Bitarnrıar tbıi ağır bir darbeye uğra-

maktadır. Geçen hafta maynlere çarpa
rak batan bitaraf vapurların yekı'.inu 

42234 tondur. Yani İngiliz zayiatından 
dalın mühimdir. İngiliz ithalaı eşyasının 
yüzde 99 u salimen 'limanlarına vasıl ol-
maktadır. F..sasen İngilteredeki stoklar o 
kadar muazzamdır ki Alınanlar İngiliz 
ticaret filosuna şimdikinin yüz misli za-
yiat bile verdirsclcr İngilterenin muka
vemetini yine kıraı~azlnr. 

Şıırası da dikkate şayandır ki ınayn 

kazalarının hcpsi İilgilterenin cenubu 
şarki sahilindedir. Halbuki Alman te
şebbüslerinden masun yüzlerce kilomet
relik diğer sahıller ve biiyük limanlar 
vardır. Bütün bu sebepler İngilizlerin 
tam emniyetini izah eder. Alman tahtcl
hahir!eri ve mıknatıslı bombaları İngi
lizlerin uykusunu kaçırınamaktudır. 

Londra, 24 (Ö.R) - Almanların dök
tUleri maynlcre rağmen bir İngiliz va
pur kafilesi ~nlimen •TemsD nehrine gi
rebilmiştir. 

ar·bı baş ad 
o kşir sa ·ıinde 20 

• • a ı araya 
--* -,,,,--~---------

- BAŞTARAFI l İNCİ SAHiFUlE - müsad rcsınc ruhsat vt:ıen kararname- ni ınnhfillercle ilave edilmektedir. Mayn 
tarnyıcı gemiler tahmin edildiğine göre 
ikişer ikişer çalı~acaktır. Ara1arınôa bu
lunacak ôlan elektıikli bir kablo mayn· 

ne ko:yan İngilız. ve Fran ız amlrallıkla
n, tnhtclbnhir harbinin nk?f11e1jnclt>n 
sonra ıruısn ru ı hının de -µel( yakınCia 
~kamc~c u a'ıyi.lc "'ıhı g.>st~receklerdir ... 
Deniı dıümd~ <'.u an 'ma rnler ,gjbi mık

nin alı günü ncşre<lileceğini haber ve-

rn:ıtıslı ınaynl ı 'e >topl cı ı' ıÇ1n 1 u- sUl il t ıl~ n.ol g0.>1crc.ı bcsnelmi1el 
uJık u u 1lcr t· vur ed lebiiir. M.aa- 1 hukuk r ren ı t 'nq n b·rı im ilerı sür-
ı afih buna in ız. ren, bitaraf dedc>Jc- mcı' t dır. . 

!eri çczp ve infilnk cttircceklit.. Ayn) 
zı:,n\rında pıayp tarayıcı gemHerin deni
zin dibine kadar iniş ftfotl~rl bulurt::ıcak-
tır. Bu fıletler bir mayne tesadüf eder 
etmez mayni infilak ettirecektir .. Diğer 
c;hettcn iyi haber nlan ,mahfillerde Al
ımmyanın her gün ~ <>ni bir şey icat 
c.d('rc0 i kanu .. ti me~·cuttur. Yüzlerce 
Alm .. n tayyaresinin <lcııizlcrdeki csra
rE:.n iz faaliyeti bu kruı&ati teyit etmek~ 
teı;Jir. Ayni mah!ıllerde, bu tayyarelerde 

r~n '· nuı "C'ri fcrlcnni ıniihim mik
~ asta az.ı 1tma1c mecburi\ e.ınde k.ıla
c:ıltları üoh ı dır. 

Ba lıcn lahri el vl t1e .. den olan İt ı,o 
,. j. "nı'l, han ı mıllete mm up 
l !\lr a o un, 1 ınul i ' ideceği ~ r 
her ıı olur n ol utı, bilfı ı tı mı bü ün 
\ nur'nn tnhı p ~ n mıl,na ıslı • .::ıyn 
i ımalıni pro to edecekleri t. h in 
c diliyor BC'rlincl • f\lman clchfısınnı. bu 
lle:rlı• hald.ınd._ 1 i m thh l .. pmtc to
l '"tn kım 1.-vcıhi i<lı:ım <'ldı~ hakkm-

a hiç bir c:-üpheye m ... hal bıra~mamak
t tdır 

Yeni Zurıh r,azett's:nin Berlııı muha
l t~i taraf•ndan hildirildigine göre, şimal 
d ni .. inde mnynlcr tarafından sebebiyet 
\ ~rilen dcnız { lal.etlerinin Alm<mların 
c "ri oldu-;unu gizlemek zahmetine ar
t k lüzum g3rülmemektedir .. Dün Al
man gazetelerinde intişar etlen yarı res-

nıayn kilmel ri mevcut olduğu, fakat bu 
<leni < '. o rl · i ra ıl avlamadı ına tnkdirde bu mayııleı·in büyük cesamette 
clnir S.r Jolın ~ır on t r~fından yapılarl (ılmıyacağı s··ylenmektedll-. İngiliz denl.Z 
bcynn .. t iyi hnb r alan mahfillerde ha~ eksperler~ bu deniz tayyarelerinin Al
t ·rl tı!ı-,,al f.."nır F}:snc ·lctin esasen 1ipt mnn tnhtclb:ıhirlcrine benzin vermiş ol
ınc cut olan 1 hta m. y;1 tarayıcı gemi- ımılı:ır.ı mümkün olduğunu söylemekte
leıin hullnnılm· nı ta\ iye ettikleri ay- dirler. 

J 
a 

ilizler piş
di yorlar 

mi beyanat ma~ n htırlJ~nin açıldığını --- , 
ilfin ctınistir. Roma, 2 4 ( ö. R) - Almanya mayin jstimaline salahiyetli olduğunu 190 7 

•Taymıs• gm~etesinin Rotterdaın mu- ı h k ı -a ey mu ave esine musteniden iddia etmektedir. 7.ira lngiliz ticaret vapur

___________ ,,,,,_*- -· 
Parjs 24 (ö.R) - Alman ordusu şef- da!aa tertibatının Alman hududunda 

lerinin Şansölyenin dairesinde Hitler ta- alınan tedh_irlerden mühim olmadığını 
rafından kabulü hakkında Berlinden iddia ederek bunu bitaraflığa uygun ~ö
alınan haberlerde böyle bir içtimaın her remiyorlar. 
sene yapıldığı ve Führcr tarafından or- Bunun Hollandaya karşı yen! bir ta
du reislerine umumi direktifler verildi- arruz tehdidini ihsas ettiği pek zannedi
ğl kaydediliyor. lemez. Evvelki tasavvurun suya düş-

mesi hakkında alınan haberler şunlar
Ba.z.ı ecnebi :mtişah1tlere göre şark dır: 

harbmdaki tecrübelere müsteniden Al-
manyanın garpte de kat'i bfr darbe in- Hiıler H.ollandayı lstirnya verml$1. 

Taarruz 12 Ikinciteşrinde sabah saat 
di.rmek btiyeceğini tahmin ediyor ise () da başlıyacaktı. 
de bu biraz mübalagalıdır. Bununla be- 8 Ikinciteşrin sabahı saat 9 da Hitler 
rabcr muhakkaktır ki Hitler. prestijinin askeri miişavirlerini toplıyarak onlara 
sönmesini .istemiyorsa, gittikçe artan kararını bildirdi. Gaı-iptir ki Hitlerin en 
milşküHHın bir çaresini bubuığ:ı. mec- cüretkarane projelerine her zaman mil
burdur. zaheret eden general Rayşeman bu defa 

Mayn hnrbına bağlanan parlak ümit- itiraz ederek Belçikalıların bitaraf kal
ler tahakkuk etmemiştir. Bitarafların maması ve Hollandayı mukavemete teş
vaziyett.en korkarak Almanyanın iste- vik etmesi ihtimalinden bahsetti 11 sa
diği istikameti alacakları ümit edilmiş- bahı yeni bir içtima oldu. Ordu ile Nazi 
ti. Alman gazeteleri Hollandaya karşı partisi arasındaki münasebet tarihinde 
ağır neşriyatta bulunuyor ve Ingiltere- ilk defa olarak fırtınalı denemezse de 
ye karşı olan Hollanda sahilindeki mü- dramatik münakaşalar cereyan etti. Ge-

Münib suikastı 

deral Rayşcman Belçikanın Hollandayı\ 
yardım edeceğini tcyid eden haberleri 
ileri sürdü. Hazırlıklar bitmek. üzere idi 
Fakat bunlar Belçikanın bHaraf kalaca .. 
ğı faraziyesine müstenit yUrUtülmüştü;'. 
Belçika bitaraf hlmayınca Almanya 
muhakkak bir hezimete doğru yüriiye ' 
cekti. General Bravçlç ilk defa olarali 
söz aldı. Kendisinin ve generallerin böy
le bir taarruz. mcsullyetinl Uzerlerine 
iılamıyacaklannı .söyledi. Bununla bera
ber Hitler emrini geri almadı. Ancak 
gece kimse ile istişare etmeden iaaPru-
zun başlamasına dört saat kala gönder
diği bir telgrafla taarruz hareketini bir
denbire durdurmuştur. 
Eğer bu taarruz olsaydı, Fransanın Is

viçrcyi 4gale hazırlandığı iddiasiyle 
Alman ordusu Isvlçreye de taarruz ı;ıde
cekti. Isviçre hududunda da bu ma,k~at
la tahşiilat yapılmıştı. Hollandaya karşı 
hareket tasavvurunun· terki tabii lsViç
re üzerine yüriiyüşü de durdurmuştur. 

esrarı 

Ik· lngiliz Almanyaya ne 'gibi bir 
I1iyle ile kaçırılmışlar? 

- BAŞTARf\Fl 1 iKCi SAHİFEDE - temas teklifleri münhasıran Almanlar kaç sivile ve gümrük memı,ıruna cFJler 

Roma, 24 (ö. R) - Alman siyasi 
mültecilerinden olup Münih suikasdinin 
mürettebi olduğu iddia edilen Oto Şt
raserin faaliyeti hakkında Almanyada 
neşredilen haberler üzerine Isviçre zabı
tasının diğer Alman mültecilerinin de 
suik2stte medhaldar olup olmadıkları
nı anlamak jçin tahkikata giriştiği Bern
den bildiriliyor. Oto Ştraserin faaliyei 
hakkında Almanların iddiaları teeyyüd 
etmemiştir. 

Parl~ 24 (Ö.R) - Gestaponun En
tclicens Servis aleyhindeki ithamları de
vam ediyor. iki Ingiliz zabitinin, Majo 
Stivens ile yüzbaşı Esetin Hollanda ara
zisinde Almanlar tarafından tevkifini 
müteakib bu zabitlerin ulh müzakerele
ri imkanlarını tedkik iç.in Almanlarla 
temaslar ealiıhiyetli olduklarını gösteren 
baz.ı vesikalar ibraz ettikleri iddia edil
mişti. Bu hususta bazı noktaların tasri
hi icap eder: 

Londrada beyan edildiğine göre bu 

tarafından gelmiştir. Hatta salahiyetli yukarı!> emrini verdikten sonra lngi· 
bir Alman kaynağından çıkmıştır. Hal· }izleri yokalamı;Jlardır. Alman taarruzu 
buki iki Ingiliz zabiti müzakereye sala- Hollandanın bitaraflığına bir tecavüz 
hiyettar olmayıb sadece Alman teklifle· mahiyetindedir. Lahcy hükumetinin bu 
rine ittılfi kesbctmeğe memur edilmiş- husustr. aeri sürdüğü noktai nazarın Ber
lerdi. Bunlar bu maksadla Hollanda ve linde el ernmiyetle tedkik edileceği be· 
Almanya hududu yakınına giderken yan edilmiştir. 
Gestaponun memurları tarafından Al- Londra, 24 (A.A) - Röyter ajans' 
man arazisine kaçırılmış ve tevkif edil- bildiriyor : 
mMerdir. Hududa takarrup ettikleri sı· Macar ~ Alman hududundan alınan 
ı·ada bir Hollanda zabitinin kendilerine bir habere göre Münib suikastının faili 
refakat etmiş olmasını Almanlar bita- olmakla maznun Jorj Elser 1937 sene
raflığa muhalif bir hareket diye gösteri- sinde geçen haftaya gelinceye kadar 
yorlarsa da Londra bu bitaraflık telak- Dachau karargfıhında mahpus bulunu~ 
kisinin yeni bir (ley olduğunu kaydet· yordu. Nasyonal Sosyalist bir menbadan 
mektedir. geldiği söylenen bu haber Elserin ve is-

Amsterdamda çıkan cTelgraf> ga- mi mücrimler listesinde dahil bulunan 
zetesl tarafından verilen malumata göre Kari Bucclz aduıda bir mahpusun ka
hadise hududun 30 metre içinde Hol- rargah muhafızları tarafından İsviçreye 
landa arazisinde cereyan etmi,tir. Hat- götürilldüği.inü ve orada yeniden te,•kif 
ta bir hadise değil, tamamile müretteb edildiğini ilave etmektedir. Maksat bun
bir tecavüzdür. Sekiz Alman karabinc- ları Münibe getirmek ve Burger Brau 
lerle müsellah olarak Hollanda arazisi- Keller birahanesinde yapılan suikastın 
ne girmişler ve o noktada bulunan bir faili olnrak göstermek idi . 

stonyadan ..Imanyaya icret et~iri
lecek Almanlara ait müzakereler 

Estonyadan hicret eden Almanlar 
Berlin, 24 (A.A.) - O. N. B. Ajan

sı bildiriyor: 
Eatonya iktisadi müzakerelerin birden

bire inkıtaa u~radığına dair yabancı 

Estonyadaki Almaı:ıların memlekete memleketlerde bir haber ıayi olmuı idi. 
iadeleri hakkında cereyan eden Alman· Alman komisyonunun Almanyaya av~ 

det etmek Üzere yola çıktığı da bu ha· 
ber cümlesindendi. Bu haber yanlıştır. 
Müzakereler lnkıtaa uğramıştır. Ve Al
man komisyonu halen Revalde bulun
maktadır. 

! ahirinin tahminine göre, ticaret vapur-
hınnı millet ve hamule farkı Qlnıaksızın ları teslim edildiğinden, ya harp gemileri himayesinde seyahat ettiğinden bun- soean şeklinde Lu·· bnanda Fransız topraklarına 
hatıran ma-.,;nl~ri ticaret yollarına bı- lar da h:ırp ~emisi ~ayılır. Bu sebeble bu gemilerin geçtikleri yollar askeri yol- Al 
ılıkmal- 1a Almunların takip ettikleri iki lar olmuştur. \'c buralara mayin dökmek caizdir. Bununla beraber Almanlar bombalar. 8tinıŞlar düşürülen bir man 
raye \'n •r'ır. Birincisi. !n rj)tercnin deniz 1 d Londrn, 24 (A.A) - Evenlng Neva Nazırların sayısı tayyaresi daha •.. - son gün er eki mayin l.nal:ırının meLiyetini kabul etmemekte, bu i,in lngi· b 
:. ırı ın1emlcetlerdı.'.'n inse ve harp malze- gazetesi de Times nehri mansa ına 80- azalıyor .. Temyiz Baume - Les - Cames, 24 (A.A) -

!izler lnrafında-ı Alman ihracat egyasını müsadere irin bir vesile olarak tertib k d bo 1 tıld h be mesi temin etmesini mümkün C'lduf°!U . .. ğan şe lin e mba ar a ığı a rlnl mahkemesi 1A1ır-uoıuyor (Fransa) Dornler tipinde iki motörlü bit 
ı adar fazla müc;külfıta maruz bırakmak. ed ld:<:-i-ıi idd~ ctmehcdirler. vermektedir. Bunları döken iki Alman 111i.,,. . Alman tayyaresi Baume - Les - Camet 
il-incisi de bitaraf ınemlel etleri bitaraf- Almarılıır dğcr taraftan ablokanın genişletilmesine kendilerinin de milnasib deniz tayyaresidir. Bu tayYareler su se- Kahire, !• (A.A) - Ehram gazetesi- mıntnkasında kovalanmış ve mltralyöa 
hktan çıkararak ticaret kalelerinden bir tedbirlerle mukabele edeceklerini ve lngilizlerin yaptıklarına pişman olacak- vlyesinden ancak 450 kadem yübekte nln Beyruttan aldığı mal<lınata g8re, ateşi altına alınnu§tır. Tayyare dün 6&o 

ı1:ısmını katybctılnemckbiçin Almka1: arzu- hırını iliıve edivorlar. Almanya lngilterenin tedbirlerine, tesiri lcarıı tarafın uçuyorlardı. Bombalardan biri suyun ne~dllmek üzere bulunan emimamc bah alevler içinde Aissey ve Cote kasa• 
:mna mu avca e mec ur etme tır. Ustünfle ~almış, tüfenkle patlatılnus. mucibl nezlll'Qtlerln adedi hPAA in~l.,.llı>- l-.sol•"• ·ll'"rc•.,~,.11JJ\""HrHI,. f,,ı ... .1 ... 
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