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Ciimhuriyetin va Cümhuriyet eserinin bekçisi, şabahlan çıkar şiyasi gazetedir 

Fransız - Lüksenburg 
hududu acıldı 

t 

Roma, 27 (Ö. R) - Fransız askeri ma
lan harbin iptidasında kapanmış olan 

Fransız • Lüksenburg hududunun bazı le.a
dlar dahilinde yeniden münakalata açıldı-

ğını bildirmişlerdir. _J 
·------Yeni Asır Matbaasında basılmıştır. 

• • 
imzaladı emırnameyı 

Bitarafların hukuku gözetilecek 
----,ı:-

Ingiliz ablokasının. hedefi 
sade Almanyaya münhasır 
Mayın 
ikiyilz 

tarama 
bal ıkçı 

işleri 
• • 

gemısı 

• • 
ıçı n 

ve 
yapıl an davete 
iki bin gönüllü 

ilk saa tte 
icabet etti 

--*-
Londra 27 (ö.R) - Büyük Britanya 

kralı majeste altıncı Corc bugün devlet 
şurasının 1oplnntısında hazır bulunduk
tan sonra deniz yolu ile yapılan Alman 
ihracat eşyasının Ingiltcre tarafından 
müsadere edileceği hakkındaki emirna
meyi imza etmiştir. Bu emirname, bitr
rafların, hukukunu gözeten ikinci hır 
irade ile birlikte yarın nesredilecekt:r. 

Bitarafların hazırlıklarını yapabilme
leri için emirname bir kaç gün 1atbik 
ıncvkiine konmıyacaktır. Ynrın bitaraf 
memleketlere bu hususta icap eden bü
tün izahat verilecektir. Ingilız abloknsı
nın Alman m::ıyn dokme sistemi gibi bi
taraflara zararı dokunmıyacağı, yalnız 
Almanyanın ecnebi dö\'İZ tedarikini 
men'e münhasır olacağı ısrarla beyan 
edilmektedir. 

lngiliz harp kabinesiııiıı grup halinde ~esmi 

Londra 27 (Ö.R) - Mayn tarama iş
lerinde kullanılmak üzere yapılan da
vete pe..k fazla bir icabet vukubulmuş
tur. Ilk davetten bir kaç saat sonra iki 
yüz balıkçı gemisi ve iki bin gönüllü 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE :_ 

fogiltere Kralı ve Kraliçcs1 

, . ............•..........••............... 

aponya 
Avrupa arbine 
katsayyen 
karışmıyacak.. 
Londra, 27 (Ö.R) - Japon bahriye 

nazırı mniral Yoshida Japonyanm 
Avrupa harbi dışında kalmak knro
nnın cok kat'i olduihınu sövlemistir. 

• • • •• ••••••• • •• •••••••İ' • •••••ı8ı • • •• l • nı • 

FenlandiYa lıiğiliz geliıil~rin~ karşı 
--'*- 1 

Kuvvetli bir taz- Al · · } --*.-=. t kJ •k• 
y ik karşısınd~dır man tayyare erının yap ı arı ı ı 

hücum· hiç bir semere vermedi --*--
ŞEVKET BİLGİN 

Sovyet Ru!>~ n ile Fcnlandiya arasın
daki müzakereler diinyanın büyük ala
kasını celbctmiştir. Diğer Balt memle
ketleriyle yapılan anlaşmalar Avı:upa
nın şarkında başgöstcrcn değişikliğin 
öniine gcçilnıez bir neticesi .snyıldıi:'l 
fıalde, Fenlnııdiynııın bitaraflığını ' '·c is
tiklalini me,·zımbahis ettiren Sov~ et is
tekleri, şimal memlel;etlerinde uyandır
dığı hüyiik Jıcyc<-nn ~ iiziindcn, biitiin 
bir Jniİ\'azene meselesini, kii~iik devlet
lerin başları iizerinde dolaşan tehlike
lerin ciddilii:rini daha kuvvetle canlan
dırmıştır. Bu ihtilfıfın ne kadar nazik 
l:nfhalar geçirdiğini biliyoruz. Vaziyeti 
dnlm iyi aıılıyabilmek için Fenlnndiya
nın kurtuluş mücadele ini gözden uzak 
tutmamak liızıındır. 

Fcnlnndiya hcş asır İsvcçin ha ·mi
:Yetindc, bir asır da ÇarJarm c7Jci es rc
fi nlbnda ~ aşnmıştır. Biiyük harbin n 
fienclerimle haşlıyan .Rus ihtilali Fcnlan
diynlılara 4 ilkknnun 1917 de bugünkli 
?1iistakil de' Jetin · ı;ekirdeğini teşkil eden 
dk muvakkat Jıiikümcti kurmak fırsatı
nı. ''ermiştir. Bundan dolayuhr ki. So\'
Yet rejiminin ;ı:iınnmdarlnrı Fenlnııdiyn
nın istiklalini her kesten cv,·cl Lenine 
Ve Stnlinc borçlu olduğu kanaatini bes
lerler. Halbuki 1!}17 <le kurulan Fcıılnn
diya muvakkat hüküıncti hakiki istikla
le kavuşmak i~in, Fenlnndiya komünist
lerine kunet ,·eren Sov~·etlcşıniş Rus 
ı:arnizonları ile müradcleyc mecbur 
olmuştu.. Bu mücadeleni~ ba~ı ve 
lı:albi general l\Ianncrha:-·mdi. 1918 ı-c
Jıesinin ilk nvlnnnda mücadele cetinlc
~incc murnkknt hükümet endi~cye dü~
ntiis, general l\Jıuıncrhymnı mııhalcf eti
ni hiç nazım dikkate almıyarak Alman
l"adan yardım istemişti. Bu talep üzerine 
Alnıanlar Helsinkiyi isgul etmh,lerdi. İs-ı 
tiklal sa,·a'!ında ;yabancı miidahalesinin 
nlc;yhtan olan l\~an~rhay:m vazi~·ctten 
fe<'ssiir duyarak lsve~e çekilmişti.. An· 
<'ak müttefiklerin kat'i galebesinden son
radır ki Almanlar Hcl inkiyi tahliye et
rtıi lcrdiı;. 

Uu ilk tccriibenin ııcılığımı rağmen, 
J.·eıılandi ·n Sovyet tazyikinden o kadar 
~?k endi e~·c dii~miiştür ki 19!15 senc-
5ındl' hizzat general l\lanncrhuym Al
tı:':ınya ile bir ittifak muahedesi yaımu~
'':· Muahede. lüzumu halinde, Fcnlan
dı~ anm hi.itiin scvkiilccys üslerini Al
llıan ordusunun emri a

0

lt~na koymustu . 
J\.lınanlarııı bu \·azivetten istifade C°de
tek Fenlandiyanın · miidafaa planlarını 
eller ine geçirdikleri ve hatta Sovyctle
te \·erdikleri bile iddia edilmiştir-· Bu 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

--*--Alman avcı tayyareler i 
tipini yaratmış olan 

l\~esser Smid 
.:J 

Almanya dan 
Ho landaya ka~mağa 
mecbur ol u ... 

-*--
Paris, 27 (Ö.R) - Röycr ajansının 

bildirdiğine göre şimal denizinde hir İn
giliz kruvazörü ile bir destroyere karşı 
havadan son ynpllan hücuındn 14 bom
ba atılmıştır. Birinci boınbardımamı üç, 
ıkincisine yedi Alman tayyaresi iştirak 
etmiştir. Bu hücumlnrın ne• biri, ne di
ğeri mu\affak o1mrunı.ştır. Londrada İn
giliz harp gcmilcnnc karşı düşmun tay
yarelerinın hücumları akamete mahkum 
ııddedilmektedir. 

Londrn, 27 (Ö.R) - ingilız amirallıgı 
Heligoland \'e Vilhclmslıafcn üzerindeki 
ı~cşif uçuşlarının Alm:ınlar için biı· siirp
riz mahiyetinde olduğunu, Alınan defi 
topları tarafmdm tayin edilmeden tay-

• yarelcrin çok mühim fotoğraflar aldık
larını bildiriyor. 

Bir lngiliz harp tııyyare ista~uoım 

Almanlar Yugoslavyada 
Pamuk yetiştirecekler 

Paris 27 (Ö.R) - Pöti Pariziyenin 
Belgrad muhabiri Alman sermayeli bir 
anonim şirketin Belgradda tescil edildi
ğini bildiriyor. P ek geniş faaliyet saha
sı olan bu şirket pamuk ziraati, zirai 
mahsulat ve ınaadin sahaları ile iştigal 
edecektir . 

nubi Sırbistanrn altı vilayetinde Yugos
lav pamuğu yetiştirmek için bir plan 
hazırlamıştır. Aynı gazete, geçen ilk ba
harda bir Alman heyetirun Belgradı zi
yaretinde hazırlanan plana göre yapıla
<-ak pamuk ziraatinin Almanya hesabı

olacağını, mahsulatın Almanyaya 

Lfıhey, 27 (Ö.R) - Alman avcı tay
ynrelerinin yapıcısı \"e ismi bugünkü 
tayyarelere ınnl olan meşhur Valtcr 
Messer Şınit Almanyadan Hollandaya 
firar etmiştir. 
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Italya 
--.--

300 bin askere kışlık 
iz in ver dL .. 
Roma, 27 (Ö.R) - Üç yüz bin as

kere cuma gününden başlamak üze
re gayri mahdut hususi bir kış izni 
verilmiştir. 

Roma, 27 (Ö.R) - İtalyanın 1913 
sınıfı \"e 1910 sınıfından evvelki ihti
yatlara mezuni\'et verıne!:>i ecnebi 

E memleketlerde -derin tesir yapmıştır. 
E Bundan başka nafıa Ye aczeye yar
: dıın işleri iı;in vHfıyetlerc 22 milyon 
E liret tevzü de İtalyanın gayri ınuha
: rip vaziyetinde devam etmek istedi
E ğine bir delil telfı.kki ediliyor .. Fakat 
E İtalya daima :;ilfıh elde dur0trak imar 
: faaliyetine devam· edecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fin hududunda 
Hadise Sovyctlerin kendi attıkları 

havan toplarından mı çıkmış? 

Helsinki Tekzip ediyor 
Finlandiya kabinesi toplandı . Sov yet notası
na verilecek cevabı hazırlamakla meşgul oldu 

Helsinki, 27 (Ö.R) - Finlandiya Jı.ariciyc nezareti sıkı t:ıhkikattnn sonr.l l')n· 
landiya topçusunun atış yaparak dört Sovyet askerini öldürdüğüııü tekzip et
miştir •. Ayni tekzipte Rus)ann kendi topraklannda Havan toplan ile talim yap· 
tıklan biJdirilmi tir. 

Helsinki, 27 (Ö.R) - Finlandiya ka
binesi toplanmış ,.e Sovyet notasını tet
kik etmiştir. Bu akşam hazırlanan ceva
bın Moskova Finlandiya elçisi vasıtasi
Jc Kremline tevdi edileceği talnnin edi
liyor. 

Hclsinki, 27 (A.A) - Dün akşam ne)j
ı edilmiş olan resmi bir tebliğde Finlan
diyalıların bu ayın 26 sında hiç bir top
çu ateşi açmamış oldukları beyan edil
mektedir. So\'yetlerin Finlandiya ordu
sunun hududun 25 kilometre gerisine 
çekilmesini istemeleri Helsinkide büyük 
bir heyecan tevlit etıni~tir. 

İyi malumat cılmakta olan mahafil 
Sovyetlerin talebi kabul edildiği takdir
de Finlandiyaııın büyük .şehirlerinden 
biri olan Viipuriyi himaye ciıen berzah
lar arasındaki "Einlandiya istihkfımları
r.m terki icap edeceğini ehemmiyetle 
.kavdetmektediıier. 

ı.Ay.ni mahafil Sovyet notasırun ült.ima
tom mahiyetinde cilinad.ığmı ve~ 
rata knpıyı açık bırakmakta olduğunu 

beyan etmektedirler. Finlandiya maha
fiJinde şimdiki tazyikin Finlandiyayı ge
çenlerde inkıtaa uğramış olan müzake
relere tekrar başlamağa icbar için yapıl
makta olduğu zannedilmektedir. 

Helsinki, 27 (A.A) - Finlandiya hü
kümet mahafili Sovyet mcnbaından bil
dirilen hudut hadisesi haberi ve bu ha
berin Finlandiya tarafından tekzibi do
layısiy le bir guna endişe izhar etmemek
tedirler. Bu mahafil Finlandiynnın Sov
yet hududu yakınında askeri tahşit et
memiş oldub'tlllU ,.e fazla olarak pazar 
{!Ünü Finlandiya kıtaatının istirahat ha
linde bulunduğunu ilave etmektedir. 

A~rni mahafil Finlandiya hükümetinin 
hakikati meydana çıkarmak için icrası 
addcdılen her tiirlü tahkikntın icrasını 
kabul etmesinin muhtemel bulunduğu
nu beyan etmektedirler. 

Helsinki, 27 (A.A) - Askeri maka
mat Rusya - Finlandiya hududunda bir 

Fi11landiya orduları başkıımmıclaııı 
hadise çıkmış olduğunu bildiren şayia
dan ademi malumat beyan etmektedir
ler .. 

Moskova, 27 (A.A) - Finlandiya or
ta elçisi kendisine SO\·yctlerin protesto
sunu tevdi etmiş olan B. Molotofa, key
fiyeti hükümetinc iblağ edeceğini ve 
talimat alır almaz cevap \'erecegını bil
dirmiştir. 

Londra, 27 (ö. R) - Finlnndi}a 
Hariciye nnzırı B. Erko hududda sÜ· 

kun hüküm sürdüğünü ve bunu ihlal 
için Finlandiyanın birşcy ) apmadığını 
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Donıinyonlar minncssillcri Dominyonlar nazırı Edenle bir arada 
Londra 27 (ö.R) - Kanada, Avusturalya, Cenubi Amerika, Yeni Zcland 

ve Hindistan mümessilleri devlet şurasının içtimaından ~nra Kralın huzuruna 
kabul edilmişler ve veda etmişlerdir. 

Mayin kurbanı 
Bir Transatlantik daha 

15 bin tonlu k "Speeandea u,, Hollan
da transatlantiği Taymis ağzında battı 

Londra, 2i (Ö.R) - Hollanda Ameri
kan Layin kumpanyasının 15 bin tonluk 
Spceandean tnnsatlantiği Taymis neh-
rine girerken bir Alman maynine çar
parak batmıştır. Yolcu \ c miirettebat 
l:urtarılnuştır. 

İngiliz bandıralı beş bin tonluk Gran-

Mürettebatından üç kişi nok))and.ır. 
Loodra, 27 (Ö.R) - Bir Danimarkı 

\'apuru bir mnyne çarparak batımştır. 
Londra, 27 (A.A) - Stangate adin· 

daki İngiliz vapuru bir müsademe neti· 
ccsinde hasara u[,<radıktan sonra dün 
gece şark sahilinde bir limanda kara:ra 



Atatiirkün == 
~son günler 

~- 1 

YAZAN : Rahmi Yağız ~ Dıaamdan nalııen : 

39-
Yavaş yavaş sarayın önünden geçen mavi, yeşil, kırmızı Tenklerle fışkırttı

vapurun içinde haykıran ve candan te- ğı 1şıklı slllıırı tfı uz.aklardan görülüyor
uıhürat yaparak Atasına tazimlerini su- du •.. Atılan .hava fü;enklcrinin gürültil
nan bu vakur ve yiğit gençliğe uz.un sü uzaktan uzağa akseden sevinç ses
bakışlarla baktı. Bu görüniiş, Ebedi Şe-" leri uğultusuna karışıyor, bu !ienlik 
fin yıllarca evvel, çocukluk ve gençlik uğultuları kül halinde saraya kadar do
çağında, mektep iıatıralarını canlandır- luyor, dairelere kadar nüfuz ediyordu. 
dı. Büyük Atatürk te yıllarca evvel böy- Atatürk nurlu bir ayine sathına dön
le Iaciverd üniformalı, rugan kemerli, ınüş olan denizden akseden ışık ve gii
ütülti ve tcrlcmiz pantalonlu bir Türk rültü ile yatağında istirahat ederken 
~·avrusu olarak aynı sıralarda okumuş, gözlerini açtı, s.otdu: 
aynı ocaktan yetişmiş, orduda hizmetini - Ne var, nedir bu sesler? 
gönn~, vatanı tehlikeye düştüğü gün Sonra elı-af.wdak.iler.in cev.ap vermesi-
yurt düşmanlarına karşı yalnız başına ne meydan bırakmadan tıpkı 30 Ağın:
mücade1eye giri:,"'IDiş, dehasına inanan tos gecesi hnstnlık arasında ibda ettiği 
Türk kalbinin başında o milleti zafere vecizeyi hatırlamış gibi devam etti: 
çıkaran savaşlardan sonra yurdu kur- - Bayram var.. Cümhurjyet bayra-
tarmış, bugünkü mesut Türk yurdunu mı .. Türkün en mutlu bayramı bu ... 
Türk Cümhuriyetini tesis etm~ti. Sustu .. Odada derin bir sükut vardı.. 

·.&Jll~JR 

R 
---:ı:;---

P«ı\'yen inşaatı 

ilerleCJi 
Dikilideki pavyonlann i~asına baş

lanmL" ve bir kısım binal nn çatıları 
örtillmilştiir.. İnşaat işleriyle. Kızılay 
müfetti!!lerinden bay Mazlı1m mesgul ol
maktadır .. 
Diğer taraftan Kızıby nıüfettişlcrin

den BB. Baha ve Cafer Dikili merkez.in
de ev inşa ettir.enlere para yar.dımı ve 
ınuhtacine iaşe yardımı yapmağa başla
mışlarD.ır. 

Paı:a tevziatı gayet iyi bir şekilde, ha
zırlanan formüle göre yapılmaktadır. 

-Y--
li~lii aJ)mdlı ı~ 

I 

ve birlikleri 

. Bugün ihr.a ca lçılar bir 
toplantıya davetlidirler 
Isianbul mıntaka ticaret müdürü B. 

Avni Sakman refakatinde Izmir ticaret 
müdürü B.M. Ali Eten bulunduğu halde 
dün sabah vapurla Istanbuldan .,.chrimi
ze gelıni§tir. Ticaret vekaleti teşkilat
landmna umum müdürlüğünden B. 
Necdet te Ankaradan gelmiştir. 

B. Avni Sakman ve B. Necdet, Istan
bulda ve Izmirde kurulmakta olan ihra
cat birlikleri mevzuu üzerinde sehri
mizde çalışacaklardır. lzmir ticaret 

" alemini yakından tanıyan ve her ihracat 
maddesinin hususiyetlerine vakıf bulu
nan B. Avni Sakman ilk is olarak Iz
rnirde kurulacak ·pamuk ve 'Zeytinyağı 
ihracat birliklerini etüd edecektir. Pa
muk ve zeytinyağı birliklerinin derhal, 
bu hafta içinde tesisi için çalışılacakttr. 

Bugün öğleden sonra saat on beşte 
pamuk ve zeytinyağı tüccarlarının işti
rakiyle ticaret odası salonunda bir top-; 
Jantı yapılacaktır. 

Js kanununda 
:> 

yapılacek . tadilat 

•. 
-Yf--

K: u v ve t L i bir taz-
yık kar,şısıntladtı 

---*---
ŞEVKET BİLGİN 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA,-
' ' 

iddia doğru "llluaur, yoksa yalan mı bil· 
miyoruz. Bununla beraber şurası :mu· 
hakkaldır ki, Fcnlandiyn bir Alman yar· 
dıımna kıynıet Tcrntekle feci snrcttc al· 
d andığını nnlaınoktn gecikıımniştir .. 

Şimdi So\'yctlerJe Feıılandiya arasın
daki ihtilaf had devreye girmiştir. Krem· 
linde baftıll:uca siiren gör~melerin aka· 
metinden sonra ihillafı :macw olan nıe· 
selelerden hiç birinin hiilledihnediği ma· 
himdur.. Fenlandi;\·a Sovyet müddeiya
tım kendi emniyetu·le telif edilmez ma
hiyette g(;rdiiğünden l'OOÜetmiştir. 

Bazı yabancı t ~ete muhabirleri 
SOVJrıCt Rusyanm i!F,cnlnudiyat'J tçy.ik 
için, daha müsait bir vaziycUihdasma 
çaltşacağmdan balısetmişlcııdir. 

Acaba; Rus - Fin hududunda vukubııl· 
Ve .. şu anda Atasına sevgi ve bağlılı- Dairede Ebedi Sefin hususi hi7.metiyle 

ğını göstererek ona tazimlerini sunan meşgul bulunanlar oldukları yerde dur
şu Kuleli talebeleri arasında memleke- muşlar. başluını önlerine eğmişler, bü
tln müstakbel kahramari.ları, harp deha- vük Atatürkün insanın için<' i<:liyen ha
ları, hatta daha geniş bir milli görüş ve kim sesini dinliyorlardı. Atatürk tek

Dikıli kaymakamı .:B. :Abdurrahman 
Yüksel '.Aksaray kaymakamlığına, De
mirköy kaymakamı bay Murat Dikili 
kaymakamlığına ta;:in edilmişlerdir. 

iş saat eri ~ı 1 !] _ tluğultiildiı'ilen hadiseyi bu l;eşit &e;leb-
ar t: iri aC'aK IDI ~!!.5ic•den biri olarak mı ~'Jllak ınzım. 

gi.ivenişle daha yüzlerce Mustafa Kema1 rarladı: Iş kanunwıcla mühiııı tadilat yapmak 
tizere alak:ıdarlaı-ca tetkiklere başlan
mıştır. Ankarada mütehassıs kimseler
den milte~ekkil bir komisyon toplanarak 
bu yoTdaki çalışmalara başlamıştır. 

Tas ajansının tebliğine göre Sovyet 
saatlerinin fazlala~tırılması di.işüniilii- Rusya Fcnlandiya el.sisine bir nota ve· 

-s rerek Eenlandiya a&ker1erinin1budiıttan 
namzetleri rmevcut bulunuyordu. - Evet .. 15 senclik Cürnhuriyct .. Bu 

Ebedi Şefin kendi gözlerinde kend' az saadet değil!. A"il millet. sevin, eğ
mektep hatıralarını, çocukluk zamanla- len .. Ne ımutlu sana! .. 15 senelik Cüm
rını canlandıran bu sahne hassasiyetini huriyet bu .•. 
de fevkalade tahrik etmişti. Atatürk. Cümhuriyctin 15 inci yıldünümü ge
vapur u7..akla~mcaya kadar arkasından cesi 15 yıllık Cümhurivetin 15 hin fc
haktı, göz1erinCle haz ve elemin muc;te., yiziyle gelişerek ımesut:hir tarih devresi 
rek ifadesi olan bu lfüzntin manası be- ')'aşı~ .Türk milleti hu Cümhuriyetin 
Jirirken tekrar yatağına döndü. kurucusu ile birlikte kııtlulndığmı .san-

a acak 
Kanunur. bilhassa mesai saatleri kıs

mında tadiliit yapılması muhtemeldir. 
Bugünkü ~atUar içinde kanunda mev
cut esai..saatteri ıaz görülmektedir. 

yo~undan b~ka kanunun tefsiı:e muh- ~~ ~~ ~i~~mctre geriye c;ekilme
taç bazı:r ı:ıoktala:ruıa yeni thazıdanaaak le~:"" ı.ı;tem.~tir. ..Bu taley • 1\1.osko~a 
bir proje eklenecektir. '.Ayrıca buğüne "tD~~l'el~.rı .. ·e~ında, ba~ . kil
kadar tatbikinde mahz.urlar ve noksan- de ılen surulmuştu.. Fen1andıya 170 

Romanya ile akt ve imza edilen tica
ı et anlaşması muhitimizde büyük bir 
memnuniyetle karsl1anmıştır. Bu anlaş
n:ıaclki memleket ticar~tini bir kaç mio;-

lar görülen bazı hükümler üzerinde de ~~·~~k ~'USya ~~a e r 
tadilat yapılacaktır. kuçuk :ve zaıf oldu~n bıhneklc be.ra-

Gene bu arada kanunun henüz tatbik ber senelerden heri .Jumrlm:ımış olan 
edilmiy~n bazı hükümleri gözden geçi- müdafaa sistemini :tcrkcttiği takdirde 
rilecektir. ÇckosJova~'.BDlll Ukibctine ~cnğmŞu ufacık hüznü, fazla hassasiyet do- <lığı bayrama kendini kaptırmış kuru

layısiyle Ebedi Şefe çok fazla üz.üntil cuya arLetliği taziınlecle coşkun bir e~
verlyordu. lence ve bay.ram havasında uçnyor, fa. 

Vapur gittikten sonra Atatürk bu kat o büyük kurut::u buna ve bütün eğ
ilzütüü tesifiyle rahatsıilığı atarak ya· lencelere rağmen hasta döşeğinde hain 
takta Jtlıld.ı. ::Hekiriı.ler öğle vakti yap- sirozun katil pençesinde:ımuıtarip bulu
tıkları muayenede hararetin bir derce~ nuyordu. 

li:ne cıkarmağa matuftur. , 
Romanyadan satın alacağımız biı: ınad

&yc mukabil Türkiyeden Romanyaya 
pamuk ihraç edilecektir. Geçen seneler
de ancak iki milyon lirayı bulan ihraca
tımızın bu sene vasatı sekiz milyon lira· 
~ balığ .olacağı üınidi izhar edilmekte
dir. -·Hat:ı.y v lavet1 

faz.la.Iık gösterdiğini, Atatürkün .ince ve Ebedi .Şef sözlerine nihayet verdiği 
yarım bas ağr.ısiyle 'SUyun verdiği iziı- zaman durdukları köşelerôe taş kesiJ
raptnn şikayet ettiğini gördüler. Illlç mişçesine bir sükutla baslarını yer~ 
verildi ve "Ebedi Şefe .üzüntü ve teessü- eğen hususi hizmet.karlar, iclerinin bur
rün hastalığm seyri üzeriıide vukua ge- .kulduğunu, göğüsler.inin iç kısmında'. 
tireooği seri ..illkişaf bir defa daha an:- bir alevin koparak boğazlarına aoğru ıKlavland pamıılı 

Bıınun için fılbfika ve sanayi mües
seselerinde amelelerin haftalık mesai 

-Bir h!rsızlık iaCJiası -
~000 liralık hazır elbise

.leri "kim çaldı? 
d'ld' ilerlediğini, sonra yumrulaşarak bo_ğaz- .. e .. res·ne aı ndJ 

e ı ı. Janna tıkandığmı hissettiler. Beyinleri 'Y .,. 1 1 ... ·s· ahi d h ıh· t' gönderilmek üzere çuvallar içinde ve MüdavUıcyet, asabi ve hamil hazla Hatay vilayetinin klavland pam~ .-
1
.1P. . alçarşdısın ba :!~rı..._: tıseüı• ,;.~aı:~· 

beliren 6 ı:.nkte~ l.ki:iiden :fena :zonklıyor. kulaklarında bo~uk . seslerin . 1 d v • t:•ı . d . "'y e .iştıg e en ay J.m:muıU KUnun bir araba ile bazı hazır elbiselerin depo-
h tükl . ikin b. k akisleri duy.iıluyorau. Gö1Jerinde can- ~vresıne a ın ıg: zıraat'veKa etın en vı- Sili h diık' 5 ·ıı lb. ô dan alıridıgvı ~-1~~1-ıştır .. 

aldc endişe e · eri jçnı · ci ır ri- ~fıyete bildifilın~tir. 'Buudan sonra Ha- u 8:1 ı sayı .e ~se e~SU?un ~ ..... .,. 
zin ne vahim bir netice -vere<::ei,<lııi he-. lanan sımsıcak yas katreleri birbiri ar- " .1• t• ..:ı d 2903 . . 1 u1' SOJ)lldugu, beş, · altı bın lira degerınde 3 - Depoda ücretle çalışan Vitalinin 

ı k k db .. 1· h k t d' kasına yanaklarında yuvatlanarak ayak- Aay ıvt aye ınuc e sayt ı pam h . · lb' ı d v b t , ihb dil ·r d · a depodan ancak on on sap ıyara ço te ır.ıı are e e ıyor- ı.ı"'-h _1_ h··ı .. 1 __ • '"'tb'k 1 az.ıı e ıse ca m ıgı za ı a~ a ar e - ı a esme nazar n , 
lardı. larınm ucuna diiştLiJer. Hahları 1.Sfattı- iı;t~ ""·~murıu u mmren .... ı 0 una- mi~tir. · iki kat elbise eksilmiş veya bunların 

Atatürk uzun müddettir yalnız çor- lar. Bu. yürekten kopan hislerin hım~- 00 
· + İhbaı·ı yapan mağazanın ve deponun yerleri tebdil edilmiştir. 

ba, meyva suyu ve siltle besleniyordu .kete getirdiği r,öz yaşları, büyük Ata- • sahibi B. Mahmut ihki.idür .. İddiaya gö- 4 - Davacı B. Mahmut Ulkilnün Şük-
Halhulti son kriz.i müteakip çorb:ıva arn iiirke knrşı milletin he )ediği sevgiyi Balda çeşııtlerJ.. ıc depo, anahtar uydurulmak suretiyle rü ve Tevfik adlnndn iki kard~l var-
vermiş, portakal suyu ve sütle iklilaya hiltün açıldığı iki belirten asil bir his Jc- Vilayetimiz dahilinde yetiştirilen bil- açılarak hazır elbiseler çalınmıştır. dır. 
başlamıştı. Seyrek olarak çor.baya Tağ- zahürü idi. umum hakla çeşitlerinden nümuneler Bu ilihar üzerine zabıta ve adliye fa- B. Mahmut Hadise akşamı depoyu 
bet ı:tüsteriyordu. •• Bl'rMEDI •• morfolojik vasıflariyle ticari kıymetleri- aliyete girişerek hırsızlık yapılan depo- kendisinin kilitlediğini söylemiştir. Hal-

BfihI!SSa ya me§guliyet sebebiyle yor- ---------------- nin tetkik için yüksek ziraat enstitüsi'-· da tetkikata başlamıştır. Tetkikatın ilk buki ayni akşam depoyu B. Tevfiğin ki-
gımluk veya ani bir teessür sebebiyle acA : ne gönderilecektir. r•eticesine göre : litıediği anlaşılmaktaclır. 
meyva suyu ve süte dahi iştiha bırak- • • • • • • • • ---~-- ı - Kapı üzerinde Amerikan sistemi 5 - Depodan haricen bir lursıilık ol-
mıyor, o zamanlıır Ebedi Şef hiç bir -şey Bal k cı l:.a r asma ve aynca bir dıe frerik kilidi mev- maaığı aılJaşılmış gibidir •• Şu ııaıae de-
almadan gün geçiriyordu. CAPKJN P.A:PA.2'.YE - c.:ullur. Haricen açılması imkansızdır. Ki- podan eksilen eşya mevcut ise, bunları 
öğleden ~onra oeğişen hararet dere- · --t. __ İçin bir a~hane !itler üzerinde en ufak bir tazyik eseri dahilen aıakaıı birinin alması imkan da-

ce.si Atatürkün zayıf bünyesinde de ta- ~ yoktur. hilindedir. 
1-ıavvliller mey.dana getirmişti. Hekim- YAZAN: Eczacı K Kamil Aktaş yapılacak- ~ - Vak'a akşamı, Tepecik pazarına 'Tahkikat derinleşmekteilir. 
ler -tıbbi müdnhalclcrle yeni bir krize Size papatyadan bahsedeceğim, ilaç- Balıkçılar cemiyeti, Bostanlıda çalışan 
mani olmıya Ievkalade mesai ile ve bin tan değil.. Pcu>atya ile çiçek kelimeleri- balıkçıların ayni çatı altında toplanma
güçlükle muvaffak oldular. n.in kulakta bıraktıRları tesirlere bic Jarı için :mühim bir teşebbüse gırişmi:r 

Ak.<pım üzeri, kriz başlangıçlarmdakf' dikkat ettiniz mi? Papatya, yanyana iki tir. Bostalı tleresinin ·den.i.ı.e döküldü~ 
vaziyeti andırır bazı araz belirdivse de yumuşc k! pa! pa ile bnŞlıyarak sonu yi- yerde. bir yatakhane ve aşevi inşa edi
uzamadılar. :Yalnız Ebedi Şef, Cümhu- ~ yumuşak ve 'dolgun biten bir kelime- lecektir. Belediye bu hususu muvafık 
riyct Türkiyesinin bu en büyük milli dir. Ciçekte dantel. kıvırcık bir ses var- görmüştür. 
bayramını, kendi kurduğu, rnevdana dır. Papatya çiçeğine gelince: Bu hem 
getirdiği. inkılaplarla geliştirerek bir papatyadan ve hem ~e çiçekten almıs 
çok ktılkınma prensipleriyle yükseltti- ortaya sarışın dartt?!l bir çiçek çtkarmıs
ği yeni Türkiyenin bu en coslrun. <'n ~e- tır. 

- --fr
OtofJüs sef .erler.i.. 

Hususi eşhasa ait üc <ıtobü..; Halil .fü
fatpaşa caddesinde otobii<> seferleri tesis 
&lecek1ir. Belediye lm i~i tetkike başla
rnı~iır. 

vinçli gününii 18 milyonluk küth•nin Bu mevsimde papatya, cayırların oy
eğlenmesinc karsılık yatağında rahat- nak, hoppa bir k12ıdır. Aşka. sevdnyn 
sız olarak mutlak istirahat halinde ge- açan beyaz yapraklarını, yumuk ve .sev
çiriyordu. Fazla olarak, sabahleyin vn- dalı eller: ekseriya seviyor, ~eviyor, sev-
purla Kuleli tale.beleri de .kendi cocuk- miyor, sevmiyor diye tali ve afiyet bek- ı İİPRİİN7!Ü 
Iuğunu ve mektep sıralarındaki hayatı- lıyerek koparırken papatyanın seviyor 'J'ENEKELER.i ••• 
nı hatırlatan bir ne.tice ile Ebedi ~ef diye müjde ver.di,ği kadar sevmiyor di
mtiteessir etmi.s. işte bu yüzden bay- ye de mu~plik yaptığı da vakidir. Pa
ram ;günii hastalık vaziyetindeki tebed- patya, eczac:ılikta yumuşatıcılık yapar
d ii l maiyet halkını iizen bir bavrrım gü- ken his ve sevda fılerı'llerinde de müla
nü geçirtiyordu... ye.met ve uysallık ifade etmistir. Ladam 

Gece, Istanbulda bin bir ısık oyunu Okamclva da Kamelyayı sc'ven Mara
ışıklı süsler göi!ü ve her tarafı nur yağ- rittiı-. Bu sarı aşk çiçeğinde hiç te fö., 
murlariyle ışıldalırken atılan mclıtan- sunkar bir koku yoktur. Ondaki sarı
lar. .fener alaylarının coşkun ilerliyen sın baş ve beyaz yapraklar tıpkı etekle
kala bahk heye.tini sevinç sayhalariylc> rini kaldırım~ kırık hamlelerle hazıru
gectik1eri güzernfilıı inletiyorlar.nı. na'.'reverans yapan çapkın bir sahne ar-

A tatür.kün ıztırabı iniltileriyle geçjr- tisti gibidir. Ecz4hancde ne v.akıt pa
diği bu llüyiik bayram gecesinde Jstan4 patyayı ,görsen1, o bruıa .ilaç wbi göciin
bulda yapılan bir lcııer alayı sarayın: ınez, onda yanındaki hatmi ile ıhlamu
önüne kadar gelmiş. iri ağaçların iki tı:ı- ru baştar. çıkaracak bir çapkın hali var
raftan ~ölgclediği yarı loş caddeyi dol- dır. Haşlanarak içilince insan sinirlerini 
durmuş, saray kapısı önünde tN.ahüra- teskin etmesi bu çapkınlığına hiç yaraş
tn baslamıstı. Şemsipaşndaki havuzun mıyor -değil mi?! 

Şehirde bir tip süprüntü tenekesi 
kullanılması için beledjye sıhhat mü
dürlüğü tetkikata ba$lam!§in-. Sineğe 
ve sari hastalıklara yol açan süprüntü
ler aynı ııevfden, üstü kilitli tenekelere 
konulacaktır. Bu L~ için belediye daimi 
encümeni bir karar verecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Gelenler, rGi8enler.a 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Muğla mebusu B. Hüsnü KitaP.Çı An4 

karadan, Manisa vali.si .B. Fuat Türef 
Manisadan, Akhisar .k<}ymakanu B_Bed
ri Özer Akhisardan, Torbalı ~ymakamı 
B. Hiiseyin Kalkay Torbalıdan, Manisa 
su işleri mühendisi Doğan 'Tanol.Mani
sadan gelmişlerdir. 

Riy.asada Bir evlatlık 
aıiliyet artıyor... Çdlıştığı e11i ateııeiJL 

üzüm sa4Şları hararetlennıiştir. Pa- Medine sokağında garip bir hadise ol-
ınwdiailcri üzerinde iki kuruş bir yük- muştur. Avukat bay Hasan Ccmalctti
seliş vardır. Fransızlar piyasamızdan nin evinde evlatlık olarak bulunan 16 
mühim ölçüde kuru sebze veJruru mey- ya.şlannda Vicdan adında bir kız, kendJ.. 
va üzerinde mübayaatta bulunacaklar- sine nasihat edilmesinden hiddetlenıniş
dır. Ticaret vekaletinden gclen bir ta- tir. Gece ym-.ısına doğru Bn. Vicdan hid
min1de rIUrk ihracatçılarının Fransız detle eline geçirdiği benzini ev halkının 
ithalatçıları He temasa geçmeleri ehem- uykuda bulundukları sırada yntnk odası 
miyetlc tav~iy:c edilmektedir. önüm? dökmüş ve yangın çıkmıştır. 

--~-- Yangın derhal söndürülmüştür.. Bn. 
'!K.dbancı melriJeJıetlere Vicdan hakkında adlivece -tahkiknt ya-

pılınaktadır. · 
gidecelı talebeler.... --.tr-
:M.aarif vekaleti yüksek öğretim ge- BİR.TAYİN 

nel direktörlüğ~ ~il için yaban_cı Bomov.a mücadele ista..~onu idare 
memleketlere go~derilece~ talebelerın -müdürü 13. Galip Ankaradan gelerek 
yol paralannı goı:der.n:ege hMlamıştır: yeni vaz.ifesine başlamıştır. B. Galip Er-

Almanyaya tahsıle gıdecclt B. Neca~ı zincan ziraat müdürü idi. 
Osman Acuna yol parası olarak 150 ]ı
ra. Macaristana ziraat iahsiline gidecek 
B. Vecdet Erkwıa 150 lira yol parası 
havalesi gelmiştir. 

fflRİ 2'~'1NLall 'İCJN 
ME:ZAIWIK ERİ .... 
Hıristiyanla.r için Karşıywda 

meıatlık yeri :tYTılması hususunda 
lediycye -müracaat edilmistir. Müracaat 
tetkik edilmektedir. , 

---·/_ 
BİR HIRSIZLIK .. 

Ikiçeşmelik caddesinde Musa oğlu 
Mehmet, Bn. Müzeyyen, adında bir ka
dının mantosu cebinaen 7,5 lira çalmış 
ve tutulmuştur. -------

ESRAR Y4LILXNDJ 
Peştamalcılar başında Safi oğlu Ah· 

met, esrar sattığı sırada görülerek 3,38 
gram e.~arla birlikle tutulmustur. 

dan 'Cll.dişcde'dir. Knl'i 3Jir nmknvmneti 
tercih etmesinin biricik sebel>idm.dıır. 

Siniili ''aziyet :il.iiıMlen ..Jlahıı • iilir. 
Ziı:a ortada bir :temvüzJiilliaeSi 'Valihr .. 

lliCliae, .ne..;şckilile :1Cfsir cClll-
sin, Sovyct usymım!lıu vazjyettmı · 
tüadcyc t cbbüs i :ınıllhtmnaldir 
Her::ne ..kadar :verilen:notn oltimatom 
'l'Dahiyetinde.dcgilsc de:'tıihrik ıililenımii
ukerclcrin sert bir.Jmvn içiııilc curcy.an 
edeceği şliphesi2dir. unun • ~ • · .lü 
salahiyettar So'\JY'cbnahJillerinin:ilüŞün
ceJ.erini aksettinıı mepiyat · 
bir tehlike işanti ohırik lıeyecaDla 
şıl:mmıştır. 

.......................................... 

Evlenme 
Izıııir havagazı Iabrikıısı teknik 

şefi d3. Hiist'}\in ffiluldQnlı le ııner
h.um 'B. Qsmaıı.m eriırıelari :4>ayen 
Senihanın nikahları dün saat beş
te lzmir evlenme dairesinde her iki 
tarafın yakın .akraoa ve dostları 
huzuru ile y.,ihnıştır. 

Tören,i danslı çay takip etmiş ve 
quk neşeli .. bir hav..a içinde Jmırwa.n •• 
bu -yeni -yuva 1 k-Cıtlanmıştır." Tara- : 
feyne saadetler ..dilrriz. : 

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

Keklik av.tarı 
hararetılendi 

..,,.,.,,_*_ 
:famir .Javcılar ceınjyt?tinin tnrnn.mış 

nvcılarmdan•mü.rekke.P-::Yİrmi •bşŞ"~ 
ıhir grup• Pazar gü.oii reisleri .Mustafa 
Barıt.ÇlPğlunun .idaresinde Germiyarurı 
Ildırımevkiinde muvaffakıyeı.li ıkeklik 
.avı teı:tip clınişleı-.dir. On saat devam 
eden yorucu avlanma nc.ticesinde avcı
larunı.z...95 keklik ve. beş tav§311 ~ 
s.ure.1,iyle muvalliıkıyeili bir netice elde 
ıetmjşlerdir. Havnnm • sert rilıgtınlı ve 
kısmen de :ı.;a~lı geçıne.iine rii,ğmen av
cuarımız yürijyüşlcı;inden geri. kalma
mışlardır. Avdan sonra Ildırdan" Germi
yana .a'.!det edilıniş ve burada.bir, müd
det istirahat edildikten sonra gece .iz. 
ınire a\!dCt edilmiştir. 

Kar§ıynka .avcıları '(]a .ı·eislcri Efe 
Fahri beyle birlikte Aliağa nahiyesi ci· 
varm'da avlannnşlaı'<hr. 

-:.tr-
Lise ve oma· okullarda 
~ömestr·tatiff-
0rata teôrisat müesseselerin<le birin 

ci sömester imt.ihaıilanna önUnifrMield 
'Knnunuevvelden itibaren başlanaooktır, 

:.Birinci ı.sömestcr ıhniihaıiları yeni ta
limatname hükümlerine göre yapılacak· 
:tır. Öjretmcnler Jnıtihanlar.uu ı;ii:rıith 
tamamlıyaraknclicoler nym sonuua'doğ. 

Annemin 
--- - --- nı okul idaresine 'tevdi etmiş buluna· 

- O halde perhizi bugün benim ha gelmek tabiatiıiiz de var.. te biraz alay etmek fırsatı varken bun- caklarôır. 

~ IC"iA 
Y'O%mr: ·Ür; Y.ıldcz 

4~-
- m 

tırım için bouırsın. Henıen .,geliyorsun Dedi. .. Zarnanc:..kıiları .. c.kadar da kur- .ilim sarfı nazar ettim. öğre11.digimize göre, Maarif ıvck.i.ruii 
değil mi? naz oluyorhn·. O bu söilerle seıiki bana Suratımı astm1. bu tvıl sömester tatilini uzııtnu~ır. Av· 

- Şinıôi çıkoyorum. benim haberim yokken arasını o<lama -~c münasebet, dedim, seninfo otu- nıpa.kültür müesseseleıinde oldı.ığu gi-
On dakika. nihayet on beş dakika uğra da beni korkutuver .. Demek isti- rnp rakı mı içeceğim sanıyorsun.. Bir bi "EÖnrester tatili ,tedr,isatın ınısfı 15Mıl

sorıra sizdeyim .. Ha ... yine aynı aparlı- yordu.. misafirim gelccok.. Onun için haZITlat- d.ığuıdan .öğı~tmen ve tale~ye .biııaz 
mandasınız değil mi? Cevap vermeden te~iye bir göz gez- tım .. Haydi, git kadehi getiı· ve sonra diıilenme ve mev.simden istifade etme-

- Evel... fünni.. Bugün, Süleym.anın şerefine, ôa- kapı yanından ayrılma. Zil çalar çal- leri ıimkanı da temin edilecektir. Bu ~ 
Telefonu kapadım. Yüreğimde sanki ha doğrusu yaptığını ha.re.ketin şerefine ma kapıyı aç... söuıester tatili on günden az olm,ıyaı:Ü-

bir ferahlık vaidı. theriniilen iliiiyiik ben de Süleymanla beraber bir tek ralo Benden hiç .beklemediği bu mukabe- tır. Bu husustaki .tamim Vekillik •tara-
biı' yük kalkmış gibi ıbir hafiflik hisse- içmek istiyordum. leyi 'gören \'C hazırlıkların kendisi için .fınaan hazırlanmaktadır. 

- Bize... di,yordum. Hele .Süleymanın bana karşı Hizmetçiye : olaugunu sanarak ilkönce sevince aüşen *-
-Size mi? dargın ve kırgın değil de eski samirn1- - Tepside bir noksan var.. hizmetçi birden bire hayal sukutu için- HaJkevleri resim 

- Bendenizim efendim ... 
- Süleyınttn .. Ben Muzafferim .. 
Telefondan cevap gelmedi.. · 
Tekrar e.ttim. 

yctlc hittıbı hana bü.~bütün cesaret ver- D diı B kınd . d · ·ı d. d.ı 
- Evet... Sana sevdiğin mezelerden mi~tir. e u.. a ı.. e pısı e ı, şa~ır .. . . , 'Sel'gilerine ehemtftiyel 

- Süleyman .. Sesimi tanımadın 
Ben Muzaffer ... 

de Jıazırlattım.. - Ha .. Dedi, tuzluğu ınıutmuşum..... - Hayır .. Şey .. Hanı .. Onu demek ıs- .-.ı. .. 
mı? Hem tavla atarız hem de sen yavaş Apartmana çıktım.. Giderken kapıyı Onu da .şimdi getiririm.. teınedim küçük bey ... Peki.. Baş üstüne.. V'eRCcın.-

yavaş atarsın.. knpamaöığım için aralık buldum. - Tuzluk değil.. Gelecek misafir bu sabahki genç kız..... Parti .,genel sekrotediği Halkevleriruı 
- Bir emriniz mi var? 
- Ne diye resmi konu~uyoı:sun .. Ya-

hu ben 1\.Iuzaffcrim .. I~in var mı? .. Bu
giin scnin1C' basbaşa ve y.ine eskisi gibi 
bir tavla cıtmak istiyorum. 

- '1\luzrrffor .. Benimle alay mı ediyor-
sun? 

- Vallahi ciddi söyliyorunı. 
- O ıhnldc, gel oynıynlım .. 
- Hayır .• Sen gel.. 
- Nereye? 

- Muzaffer .. Kulaklarıma inanmıya- Hizmetçi, neşeli bir .şarkı mırıldana- - Ya nedir? Galiba ... Diye kekeledi.. ·bir tamim göndeı:mi.ş, re.c;im cxgilcrj 
cağım ,geliyor. Yoksa beni tecrübe mi rak misafir odasında rakı tepsi.sini düz- - Kadehi noksan koymuşsun... Bir _Hayır .. o değil.. Gelecek olan misa- açılınasının birinci plana alınmasını bil-
etmek istiyorsun.. mekle me~ğuldu.. kadeh daha getir.. fir bir erkektir .. Dikkat et.. Sakın onun dirmiştir. 

- Süleyman .. Seni tecrübe ettiğim Büfede misafirler icin aldığımız likör Yüzünü elleri ile kapıyarak ve belin- .yanınaa patavatsız ge~zeliklerde 'bu- Bu seı,:gilerin ileriki sanat faaliyetiniA 
kadar ettim. "Bekliyorum. gelecek mi- t:ıkımı surahisine rakıyı koymuş ve bir Öen a.'iağısma bir jki yalpa hareketi ve- lunmak.... bir zeminini teşkil etmesine çalışılacak-
sin, çabuk ol da -mezelerin soğumasm.. kadehle birlikte meze tepsisinin ortası- rerek kırıttı :. .. .. . Şimdi ben misafir odasında bir aşağı tır. . 

- Muzaffer ... Ben artık rakı içmiyo- na oturtmuştu.. - A .. Deaı. kuçuk bey ben rakı ıç- bir yukarı aolasarak Silleymanın gel-' Bu faalıyet, .y~ılmış tnWoları topla-
rum. . _ .. Ben oda~a -~irine~ yapmacık bir kor- mem .. Hem içersem hanımefendi a'ğzı- ınesini hekliyord~m.. ' Y.1P öir ,ı;er?i. halind~ teş~den .~ade 

- Ya ne ıçıyoı·sun .. Soyle ele onu ala- ku harekctı gosterdı. mm kokusundan anlar.. Onu nasıl karşıhyacaktıın?.. her Halkevının kendı muhıtındekı resme 
yım.. - A.. Küçük bey .. Demek sizin bQy- Süleyınamn nerede ise geleceğini tah- iı:ticlatlı genqleııi bulup onlara çalışma 

- Hiç bir sev icmiV'Ol'u.\!l- ,,_ı .. ;.,~~"ır h'?ı-.. ,": ~· .. J·\.,,..- ı.:-.ı - • ı,.:-- · ... ~. · • '· · · ·• ' · 'pg· · ·ı -•-·.--• 
• ' - • ~ t> gırdı ou Uiuıım ı-ıeıerc u<t;;ı v•u-ac~nn. 1 ~Jf Rn -- - . 

fe1fıketin e51rı artında ag1a-ı -. iJık~at, aıye ntm. · k 0 bana _Ben de size nam~um i.izerine ~ ·-~·~ı~"""=·~~~· •••••••• 
<;,..,1, H:-ı:ın mnnc:Pnvör Lui- Wıoerın kımse ateş e ıyece .. ~ 1 : ~ICC:llt:lll':.'~~ .. - -~--.................... ~ .. 

l 1 Bu ilti atmazel ?;> Vrin~cs .knybo - . 
1
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Fin - Sovyet gerginliği: 
Rus matbuatı ateş püskürüyor 

''Finla.ndiya taleplerimizi kabul etmeğe mecburdur 
etmezse sonunu kendi düşünsün,, diyorlar 

Patis, 27 (Ö.R) - Finlandiya - Sov- taleplerine gösterilmiş olan mukaveme- imkanlarından mahrum edecek ve ihti- dere şiddetle hücum etmektedir 
yet gerginliği vehamet kesbet~ir ... B. ti kırmaktır. liıfların kat'i olarak halli için yeniden Gazete, Finlandiya başvekilinin Rus 
Molotof Finlandiya hükilmetine gönder- Bununla beraber Helsinkide bu va~- müzakerata girişildiği zaman Finlandiya çarlığına taraftar bir şahsiyet olduğunu, 
diği notada hudutta bulunan ve Rusya- yetin Fin milletinin maneviyatını asla her talep olunan şeyi kabul mecbıuiye- Finlandiyanın isti.klfilini Lenin gibi Sta
yı tehdit eden Fin kıtalarının geri alın- boznuyacağı ve Sovyetler tarafından tinde kalacaktır. !ine m~dyun olduğunu kaydettikten son-
ınasını talep etmiştir. Gazetelerin bildir- taktiği karşısında istikHllini müdafaa az- Londra. 27 {Ö.R) - Rusya fabrikala- ra eliyor ki : Umulur ki, Finlandiya roil-
diklerine göre Fin - Sovyet münasebet- mini kırmıyacağı ı~ınin ediliyor. ı.,nda .Finlanclira tahrikatına. karşı !eti Kazender nevinden kuklaların şu-
lerl meselesinde vaziyet almak üzere bir Karelya hududundaki h5.di>e Fin!an- eiddetli mitingler devam ehnc;;tedir .. ursu• harek~tlerini daha ileri götürme
çok mitingler yapılmaktadır .. Muhtelif diya gazeteleri tarafından bu sabah bir Finlandiya hükümctinin hudut hndisesi- lc:rinP meydan vermiyccektir. 
:;ehirlerde böylece söylenen nutuklar ne- tahrik eseri olarak gösterilıni~tir. Prav- ni kafi olarak tekzip etmesine ı-ai:men Loodra, 27 (Ö.R) _ Sovyetler Finlan
ticesinde ittihaz edilen kararların hillll- da gazetesinin Finlandiya ba.şvekili Sovyet gazete ve radyolarının Finlandi· diya aleyhinde büyük bir propagandaya 
ıası şudur : Finlandiya Sovyet Rusyanın aleyhindeki siddetli neşı·iyatıııdan !;Onra ya alc~hindc siddetli hücumları devam ba'lamışlardır. Moskova radyosu fabri
emoiyetini tehdit ehnektedir. ciat edilen hadise hayret uyandırmamı.•- ediyor. katarda çalısan ameleleri Finlandiya 

Finlandiya aleyhinde neşriyatına de- br. Fin hüküınelinin hudut civarında Kabul ~diluı karar sw·etleruıdc Fin- aleyhinde mitingler yapmağa davet et-
vam eden Moskova radyosu saat 18.30 talu;idat yapmadığı maliimdur. Bu sc- ı~ndiyo kıtakrının derhal Karelya bcr- mistir, Bütiin büyük Rus şehirlerinde 
da albay Grigoryanın bir nutkunu yay- heple hududun diğer tarafına na,'11 top uhını tahliye etmeleri talep edilmekte- daha şimdiden isçi toplantıları Finlandi
mıştır. Bu zat ihtilaf karşısında Kızılor- atesi açılnuş olabileceği görülemiyor. dir. Bu içtimalarda Hitlerin kullandığı yayı< karşı geniş husumet tezahüratı 
ılunun noktai nazarını tesrih ederek de- Hariciye nezareti Sovyet notasını tet- ayni li<a.'l kabul edilerek •Sabrımız tU- nıahiye:ini almı~tır. 
miştir ki : Sovyet Rusyanm askerleri ve kik etmekte ve Fiıı cevabını hazırlamak- kenmistir: • deniliyor. Moskova radyosu Snvyet notası Finlandiya ordusunun 
kumandanları ile bütün milletleri Mo- tadır. Finlandiva müteaddit defalar bü- şunları bildiriyor ; ana i•tihkiimlar arkasına çekilınesini is-
!otof arkadaşın teşebbüsünü tasvip et- yük komşusu Üe dostane münasebet ar- •Bir hiddet dalgası ~iınşek •üı-atiy le !emektedir. Bu notada hlldisenin Fin 
mektedir. Finfandiya hükümeti taleple- zuswıu C.ı>at etıni~tır. Ru.s - Fin müza- memlekete ya~~lınıştır. Fiıılaudiya as- askeri makamlarının idareizlikleri yü
rimlzi kabul etmeğe mecburdur .. Bunu kerelerinin Finlandiyanın arzusu ile kcri SPflcrinin Rusyaya k:ırşı tahriki bu- zünden çıktığı ve Sovyetlerin carp$na
~apmadığı takdirde, manasız hareketinin açılınadıi(ı ve Finlandiyanın bas göste- na sebeptir .. • yı büyütmek istemedikleri bildirilmek-
neticelerinden dofayı ancak kendi ken- ren güçlükleri tahrik edecek bir scy Finl:ındiyanın Rusyaya kar~ı harp talı- tedir. 
disini mesul tutmalıdır. yapmadığı kaydedilmekk><lir. riki maksadiyle hareket ettiği bu neşri- Almsn gazeteleri .. Pravda• nın Fin-

fyi haber alan mahfillerin filufocc Şunu da knydetmek lazım gelir ki ptta iddia ediliyor. landira başwkili aleyhindeki şiddetli 
.ı.nlandiya aleyhindeki bu şiddet bir si- Sovyctler tarafından talep edildiği se- Mnskova, 27 (Ö.R) - Pravda gazete- hücumlarını naklehnekle beraber sala
nir harbinin mukaddemesi olup maksa- kilde kıtaat r:eri alınacak olursa. bu tah· si ı•Soytari> başlığı altında nesrettiği bir hiyctli menbclar Alruanyanın bu ihtilM
dı Finlandiya hükümeti tarafından Rus !iye Finlandiyayı en ciddi mukave;nct IT'akrıl~de Finlandiya başvekili Kazen- tn alakadar olmadığını beyan ediyorlar. .............. F.iil'ii .......... z ................................................................. T~h!iğt~; ... .. 

FRANSIZ 'I'EBLIGI : 

Bizden 100 • 
ı yo ~r n 

_,, • Tütün a acagı 1 i dir ı 

de lngilizlerin 
almak • • 

ıçın 

Ankaı-a, 27 (A.A) Ticaret vekili 
Nazmi Topçuoğlu 22 son teşrin tarihin
de Anadolu ajansına yapmış olduğu bc
~anatta Ege nuntakasında tütün piyasa
iının kanunuevvelin birinci cumartesi 
günü açılacağı ve şimdiye kadar ınalısu
iün müstahsile kazanç bırakacak ~el<llde 
-atılmasının icap ettirdiği tedbirleri al
nuıdan piyasanın a"11msına müsaade 
~dilmesinin bizzat müstahsilin de men
faatine aykm olacağı tebarüz ettirilmis 

Varşova elçimiz 
---*---

tstanbula geldi ve 
Ankar aya hareket etti 
İstanbul, 27 (Hususi) - Polonyanın 

i:,galinden beri Romanyada bulunan 
Varşova elçimız bay Cemal Hüsnü bu 
•abah Konvansiyonelle İstanbula gelmış
ıir. B. Cemal Hfünü akşam Ankaraya 
hareketinden evvel gazetecilerin muhte
lıf sualleıfoe hükümetle temas etmeden 
heyıı.natta bulunanuyacağını, Fransada 
kurulan Polonya hükümeti nezdine el
~i olarak gidip giclemiyeccğini hılınedi
vini 1;öylem.iştir. 

Bu cihet, sefirin An.karadaki t~masla
ıı neticesinde belli olacaktır. 

-*-
lsveç - Alman 

Ticaret görüşmeleri 
güçleşti •• 
Bcrlin, 27 (Ö.R) - İsveçla Almanya 

.. rasında devam eden ticari müzakereler 
Alınan mayin hatlarının İsveç kara sula
rına doğl'U genişlemesi yüzünden yeni
den lıliyük müşküliıtla karsılaşmıştır 

-*-
Arnavutluğun 

yenı bayrağı 
Roma 27 (ö.R) - 28 ikinci Teşrin ta

rib1nde, kral ve hnparator naınına, Ti
ran hükUmetine yeni Arnavut bayrağı 
resmen tevdi edilecek ve bundan böyle 
~8 Ikinciteşrin Arnavutlukta cbayrak 
bayramı> olacaktır. Bu bayrak kırmızı 
çuhadan bir müstafl olup merkezinde 
.+yah renkte iki başlı Arnavut kartalı, 
bunun ustünde Iskender beyin miğferi, 
ıki tarafında fasist baltaları tersim edil
miş olacak, hepsinin üstünde Savoya ha-
1ed:.ın1n1,ı +arı bulu11Pr"11 • 

~*~ 

Hollandada kara;, ... 
oturan Alman vapuru 
Londra. 27 (Ö.R) - Hollanda sahilin-

le karaya oturan Grif Frikson Alman 
\7lpurunu yüzdürmek i~in yapılan te
;ebbli. !er neticesiz knlınıştır. Şiddetli 

b biyl<> ' purun ter i ic p ·t--· 

daha F ransıztaroan 
hazırlık } aptık ları 

fazla tütün 

ve istihsal iileminin menfaatlerini siya
net için esaı;lı tedbirlere tevessül olun
duğu da iliive edilmişti. 

Haber aldığımıza göre bu esaslı ted
birler cümlesinden olarak Fransa rejisi 
tarafından şimdiye kadar senede dört 
buçuk milyon frank gibi cüz'! bir ınik
darda satın alınan Türk tütününe muka
bil bu sene 100 milyon franklık Türk 
tütiinü ınübayaasına karar verildiği ti
caret vekiiletine bildirilmiştir. Tüı·k tü-

b ildiri liyor 
tününün istikbaldeki satı~ı için de bir 
emniyet ve i'tinat teşkil edecek olan bu 
karnr alakadar mahafilde memnuniyet
h• kan;ılanıruştır. 

Diğ_er taraftan bize verilen malumata 
göre Ingili71er tarafından da Fransız 
mübayaasmdan çok daha yüksek mik
darda tütün satın alınması için karar 
\'erilınek üzere olduğu da ve bıınun da 
yakında tahakkuk etmesi ihtimali bu
iunduğu anlaşılmaktadır. 

Büyük Millet Meclisinde 
Sabık bir mebusun takriri Mec-

liste n1üzakere edilir mi? 
Teşkilatı esasiye encüm ~ni bir !tarar verecek-· 
ANKARA, 27 (A.A) - B. M. Mecli!;i Rcisicüınhur ve Il. M. Meclisi butçele

bugün Dr. Mazhar Gerınarun ba~kanlı- rine munzam tahsisat verilmesi hakkın
ğında toplanmış ve cel•cnin açılı~ını mü- daki kanun layiha•ını kabul etmiş ve 
teakip söz alan Ticaret vekili B. Nazmi arzuhal encümeninin 25 haziran 938 ta
Topçuoğlu şu beyanatta bulunmuştur : rihli haftalık karar cetvelindeki bir ka-

Istanbul mebusu Rana Tarhan arka- rnrın umumi heyetçe tetkik edilmesine 
daşunızm pazarlıksız satış kanunu hak- dair sabık Yozgat mebusu Emin Dra
kında Dahiliye vekili ile Ticaret vekale- man tarafından verilen takriri müzake
tine tevcih edilıniş şifahl bir sual takriri re eylemiştir. Sabık bir mebusa ait tak
vardır. Dahiliye vekili arkadaşımız se- ririn mecli.sçe müzak<re edilip edilemi
yahatte bulunuyorlar. Bendeniz de çok yeceğine ait usul meselesi üzerinde ge
müstacel işler karı;ısında henüz bu ka- çen müzakereden sonra bu cihetin tayi
nunn tetkik etıneğe imkan bulamadım.,. ni için takrir Teşkilatı esasiye encüme-
15 gün tehirini rica ederim. nine tevdi edilmiş ve çarşamba gUnü 

Ticaret vekilinin bu talebi tasvip edil- toplanmak \izcre mti?.akereye nihayet 
ıni.ş ve ruznameye geçilmiştir .. Meclis, wrilıni.ştir. 

İstanbul Halkevinde 
edebi toplantı-

BURDURDA 
c. H. P. Kongresi 

1stanhuı, 27 (Hususi) - Bugün Hal
kevinde edebi bir toplantı yapılm:ı.ş ve 
bu toplantıda Halide Edip t<' bulunmuş
tur. 

Burdur, 27 (Hususi) - C. H. P. kaza 
~ongresi toplanmıştır. Halkın dilekleri 
gözden geçirilmiştir. 

Toplantıyı müteakip davetliler büfede 
izaz edilmişlerdir. 

Kongre n1csaLiini bitirmesi münasebe
tiyle büyiiklerimize tazim telgrafları çe
ldlmi>tir. 

, ..................... ._._ ... a:ıı:ı=ı:::mııl(llmııııaill'lll .. =:ıı• 

BU AKSAM 

Kültürpark Sınemast TF.LEFON : :ıı:;ı 

Birbirinden gÜ,PI iki filim takdim edecektir 

1 - Beş Kuruşla Devrialenı 
KO!\IİKLER KRALI F E R N A N D E L 

Tarafından tenısil edilmiş kahkaha ... Zeık ... Ne!i<' ve heyecan filmi 

2 - KIRKLIK KADlf\J 
FACİA ARTİSTİ 

BUT CHATERTON 
Tarahııdan temsil edilmiş - içtimai - ahlaki ı·e hissi dram._ 

AYIUCA : Mfo.'TRO JURNAL - l\IİKI 
SF.A 'Si.AR : Her gün KIRKLO{ KADIN 14.30 - 17.00 ""··· BF.!? K 

İLE DEVRİALEM •• 16.30 ve 21 DE .. 
JtUŞ 

Paris, 27 (Ö.R) - Sabah tebliği : 
Gece cephede şayanı dikkat bir ljey 

olmadı .. 
Pari>, 27 ( Ö.R) - Fran.sız tebliği ; 
Hafif topçu atcsinden baru bir faali

yet yoktur .. 

i!LMAN 'l'EBLİGİ: 
Roma, 27 (Ö.R) - Alman tebliğı ayın 

25 inde ~imal denizindeki hava hücu
munda en modern tipte 5200 tonluk bir 
İngiliz kruvazörüne dört bomba isabet 
ettiğini bildiriyor. 

---'f..--

Belçikada 
Otobüsler müsadere 
edildi.. Askeri 
izinler it ldaraldı 
Londra, 27 (Ö. R) - Brükselden 

bildirildiğine göre a.."keri makamlar 
dün akşam bütün otobüsleri müsadere 
etmiş ve ordudaki mezuniyetleri ilga 
etmiştir. 

--*--
Fin hududunda 

- BASTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE -
ıöylemi,tir. Sözde Finlandiya top ate· 
ıile bazı Rus askerlerinin telef olduğu 
ve diğerlerinin yaralandığı saatte Rus 
kıtaları havan toplarile maneVTalar ya
pıyorlardı. Bunlardan birisinin kazaen 
9albyarak askerlerin ölmesine ve yara .. 
lanmasına &ebcb olması mümkündür. 

Hükumete yakın mahfillerde beyan 
edildiğine göre Sovyetlerin bu hildiseyi 
icad etmeleri ya kuvvet istimaline bir 
vesile yaratmak veya Fin - Sovyet mü
zakerelerinin yeniden açtlmasını zaru· 
ri kılmak maksadiledir. 

Moskoya radyosuna göre Moskova 
hüklımcti Karelya yarım adasında Fin 
kuvvetlerinin hududdan 20 kilometTe 
~eri çekilmesini taleb etmektedir. Fin
landiyanın nuıl cevap vereceği hakkın
da resmi bir haber yoktuT. 

Bununla beraber Hariciye nezareti
nin bir mümessili tarafından beyan 
edildiğine göre hududdan kuvvetlerin 
bir tarafh olarak geri çekilmesi mevzuu 
bahis olamaz. Umumi intiba vaziyetin 
çok vahim olduğu merkezindedir. Fin 
hüklimeti sükUnetle hareket etmektedir. 
(yi haber alan mahfillerin fikrince Fin 
cevabı Rus tekliflerini reddedecektir. 

Jngiliz gemilerine 
karşı 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
Fransız ve İngiliz avcı tayyarelerinin 

czi<'İ üstünlüklerinden sonra Me.sser 
Şmit prestijlerini kaybetmişti .. Hollanda 
tabiiyetine girmeğe çalıştığı söyleniyor .. 

Roma, 27 (Ö.R) - İngiliz hava neza
retinin bildirdiğine göre iki Alman tay
rare•i İskoçyanın ~imali ı;arki sahilinde, 
Fort körfezinden altmıs kilometre mesa
fede Klayd körfezi üzerinde uçma~a te
cbbüs etıni•lerse de İngiliz avcı tayya

releri tarafından tardcdilmislerdir. 
Londra 25 (ö.R) - Harbın ilk ı.iç 

ayında Ingiliz harp gemilerine karşı ınü
kerrc-ren yapılan hava hücumlarına rağ
nıen bunların zaviatı düsmanı sukutu 
hayale uğratacak- kadaı· azdır. Geçen 
hofta bir Ingiliz kruvazörü ve destroye
rine karşı 7 Alman tayyaresi tarafından 
yapılan hücumda Ingiliz .~emile<inin 
müdafaa ateşi o kadar şiddetli idi ki 
düşmanın boınba atışlarında hf'r isabeti 
~üçl<!§lırmiştir. Alman radyo;u bir çok 
nıPr~ilerin hedefe :~abet f"t•i":?'tı •-t·a 

"il ·r 

$A.HJJ!B J 

SON I-1,.ABE~ . 

Istanbulda yangın 
Bir han 
olmak 

tamamen yandı! 3 Ü ağır 
kişi yaralandı altı •• uz ere 

Jatanbul. 2 7 {Telgrafla) - Bu ak
ııam saat altıya doğnı Taht.kalede 
Baltacı hanında bir yangın çılı:ınıt ve 
ban atmamile yamnlfbr. Yangın ban· 
da bulunan Davudun boyacı dükk&.
nından çıktığı anlatılıruştır. Boyacı 
düillnında çalıtan iıçi Donna ismin· 
deki kız bir kibrit çakarken boyalar 
ateş almıf ve atet birtfenbire genişle
miştir. Yangın yerine latanbul ve Bey .. 
oğlu itfaiyeleri yetişmiştir. Derhal faa
liyete geçmişlerdir. Yangının teveseüüne 
mani olmak için hanın alt kısmının yı· 
kılması mecburiyeti hasıl olmuş ve çö~ 
küntü esnasında üç kişinin ağır ve üç 

kitinin de hafif yaralanmuile netice! .. 
nen bir kaza olmUftur. 

Yaralananlar itfaiye müdür muavıru 
Hamdi, latanbul grup lmiri lıımail ve 
Üç itfaiye neferidir. Bir hamal da ba
tından ağır ıurette yaral&rutUftır. itfai
ye neferlerinden Y uauf ve Mastafanın 
yaralan ağır olduğundan Cerrahp""' 
hastahanesine kaldınlm11lardır. 

Müddeiumumi thlc.ikata vaziyed et· 
miştir. 

Yangına -sebebiyet verdiği söylenen 
Donna nezaret altına ahnmıştır. Han 
eigortalıdır. 

D hlllye Vekili 
Hataylıların tazim Milli 

Şef in önü' ne 
hislerini 

arzetti 
Ankara, 27 (Hus119i) Dahiliye 

Vekili B. Faik öztrak, Antakya ve ls
kenderunu ziyareti münasehetile Milli 
Sef e ve Başvekile gönderdiği telgraf
larda halkın gösterdiği umumi ve COf"' 

kun tezahüratı ve Mjlli Şefe olan deTİn 
bağ!Jığı bildirmiştir. Milli Şef cevapla
rında bu telgTaftan mütehassıs olduk· 
larını ve Hatayda yapılan tedkik.lerin 
bütün Hatay için çok faydalı olacağına 

emin bulunduklarını bildinnişlerdir 

Antakya, 27 {Hususi) - Dahılıy• 
Vekilimiz Hataydalı:i ıedkiklerini ikmal 
ederek bugün /\danaya hareket etmiş 
lerd.i.r-

Adana, 2 7 (Hususi) Hata)'d,. 
ve Adanada tedkilı:lerini ikmal eden B. 
Faik Öztrak akşam Mersine hareket et· 
miştir 

Soğuklar başla 
Bal anlarda kar fırtınası var Bo uya 

da devamlı kar yağmaktadır 
İstanbul, 27 (Hususi) - Balkanlarda kar fırtınaları vardır. Bu 

yüzden ekspres bugün iki buçuk saat rotarla gelmiştir. 
Bolu, 27 (Hususi) - Bir kaç gündenberi yağan yağmurdan oon

ra gece ba§hyan kar devam ediyor. Karın kalınlığı ) santimetreyi 
bulmuştur. 

Tokat, 27 (Husuıi) - Burada kar yağmağa başladı. Bütün Tokat 
havalisi karla örtülüdür. 

İstanbul, 27 (Hususi) - Bugün Ankarada en yüksek sıcaklık 
derecesi 5, lstanbulda en yüksek 11cakhk derecesi 9 dur. Yann (bu
gün) Trakya, Kocaeli, Ege bölgeleri ile orta Anadoluda hava bulutlu. 
diğer bölgelerde yağışlı geçecektir. 

Polonyadaki Türkler 
işleri bo:ıulanların memlekete 
avdet edebilmeleri temin edildi 

lıtanbul 27 (Hususl) - Harp esnasında Polonyada bulunan 500 Türke 
bir şey olmamıştır. Bunlardan işleri bozulanların memlekete dönmeleri di
ğerle-rinin iş ve güçleri He m~gul olmaları lemin edilmiştir Gelen haberler
de Polonyada tabil hayatın henüz teessüs etmediği, buhran ve sıkıntının 
devam ettiği anlaşılmaktadır. 

Belçika ve I-iollanda hududunda 
Alman tahşidatı yeniden başladı 
Paris, 27 (Ö. R) - Fransız askeri münekkidlerinden Şarl Moris 

Almanlann Belçika ve Hollanda hududlarında yeniden büyük tah,i
dat yaptıklarını, bu hareketin her iki bitaraf memlekete karşı daha bü • 
yük bir tehdid teşkil ettiğini yazıyor. 

Amerikadaki Almanlar 
Almanyanın San Fransisko g-ene
ra) konsolosunun yaptığı tavsiyeler 

Portland, 27 (A. A.) - Almanyanın San Fransiskodakı general 
konsolosu yüzbaşı Frtiz Viedman gazete muhabirine vaki beyanatın
da Amerikan tabiiyetindeki Almanlara iyi bir Amerikan vatandaşı 
olarak hareket etmelerini ve Alman Amerikance cemiyeti haricinde 
kalmalarını tevsiye etmi~tir. Mumaileyh bu cemiyetin Almanyaya 
yakışır olduğunu; fakat demokrat bir memlekete yakışmamakta bu
lunduğunu söyliyerek bu cemiyeti yeniden takbih etmiştir 

Amerika - Japonya münasebet
leri vehamct kesbetti 

Roma, 27 (Ö. R) - Vaşingtondan bildirildiğine göre Amerıka 
Ayan meclisi harici münasebetler komisyonu reisi B. Viltman Ame
rika ve japonya arasında münasebetlerin vehamet kesbettiğinı ve 
Amerikanın Tokyo ile bir mukarenete teşebbüs etmesi içın hıç bir ıe
beb mevcud olmadığını söylemiştir. 
Diğer taraftan Tokyoda hariciye nezaretıııin mümessilı Amerikanın 

japonyaya yapılacak ihracatı ambargoya tabi tutacak bır kanunun 
ne ri ihtimalinden bahsederek iki memleket arasında mlinase~tlerın 
böyle vahim bır ekil olma,ının jaoor~' k rl:ır A ika icin de bir 
felaket ola "mı öyl miştir 
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1 Milyon ton hayvan yemi Ankara 'V'Radyosu 

Vagonsuzluk yüzünden Rusyadan 
Almanyaya gönderilemiyor 

gon yenilemesi İcab ettiği holde 19 32 
senesinden beri yalnız 13.000 vagon 
sipariş verdiğini kaydetmektedir. Ayni 
şekilde lokomotif nokeanı da mevcud
dur. 1929 da hizmette bulunan 24.000 
lokomotif sayısı 19 38 de 2 1. 000 e 
düşmüş ve 19 39 senesi başında hurda
ya çıkarılan 500.000 makinanın yerine 

DALGA VZVNl.Vt'iV 
BUGCIN 

12,30 program ve memleket saat aya
rı, 12,35 ajans ve meteoroloji haberleri, 
12.50 türk müziği. 

ÇALANLAR: Vecihe, Cevdet Kozan, 
Kemal Niyazi Seyhun, Cevdet Çağla. 

OKUYAN: Müzeyyen Scnar. l -
Hüseyni peşrevi, 2 - Sükrü - Hföcyni 
şarkı: (Baygın suların), 3 - Lemi -
Hüseyni şarkı: (OgUzel gözlerle bak
masını bil), 4 - Lemi - Hüseyni şarkı: 
(Zaman olur ki), 5 - Cevdet Çağla: 

GAYR! MENKUL MALLARIN 1ZM1R 1CRA HAK1MLlölNDEN: 
AÇIK ARTIRMA tLANI: Izmirde gazi bulvarı 21 numarada br-

tzMtR 4 üncü lCRA DA1R.ES1N- siklet ve otomobil lastikleri ticaretiyle 
DEN: D.No. 939-371 meşgul Derviş Timuroğlu ve Kauki şir-
Açık artırma ile paraya çevrilecek keti alacaklıları ile kongordato aktet

gayri menkulün ne olduğu: Hayvan mek üzere icra ve ifills kanununun 288-
ahırını müştemil arsa. inci maddesi mucibince 23-9-939 tarihin

Gayri menkulün bulunduğu mevki, den itibaren muteber olmak üzere Iz
mahallcsi, sokağı, numarası: 10 cu ada mir icra tetkik merciince 39-2778 sayılı 
22, 23 ve 24 No. da ve 29-9-939 tnrihJi kararile iki ay müh

Takdir olun.an kıymet: 1850 (bin se- let verildiği ve I.Zmir avukatlarından 
kiz yüz elli lira). Hüsnü Germanın komiser tayinine kn-
Artırma yapılacağı yer, gün, saat: rar verildiği ilan edil.mi§ ise de bu müd-

2i-12-939 çarşamba günii saat 14 te det zarfında işin mahiyeti itibariyle ınu-
4 ünc:.i icrada. amelenin tPkc-mmül ettirilmediği komi-

1 -Işbu gayri ınenkuliin artırma şart- serin 20-11-939 tarihli raporiyle anla~ıl
namesi 15-12-939 arihinden iibaren 939- dığından icra ve ifl5s kanununun 287-
371 No. ile 4 ünl'ii icra dairesinin muay- inci maddesi mucibince müddetin iki ay 
yen numarasında herkesin görebilmesi müddetle daha U7.atılmasına karar \'e
için açıktır. Ilanda yazılı olanlardan faz- rildiği ilan olunur. 4349 (2368) 

!GA YRt MENKUL MALLARIN 
AÇIK ARTIRMA lLANI: 

i'ZMJR 4 üncü 1CRA DA1RES1N-
DEN: D.No. 939-3049 
Açık artırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkulün ne olduğu: Kargir ev 
Gayri menkulün bulunduğu mevki, 

mahallesi, sokağı, numarası: Kahra
manlar mahallesinin 4 üncü So. 90 No
lu ev. 

Takdir olunan kıymet: 600 lira. 
Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat: 

27-12-39 çarşamba ~aat 11,30 da 4 üncü 
icrada. • 

Londra - (istihbarat nezareti bi1-
C:liriyor.) Zürihte neşrolunan Neue Zei
turıg gazetesi Rusyadan Almanyaya 
gönderilen bir milyon ton hayvan ye
minin her iki memlekette de İcab eden 
100.000 vagonun bulunamaması yü
zünden teslim edilemediğini yazıyor. 
3 haziran tarihli E.conomist gazetesi de 
neşrettiği bir makalede Alman Devlet 
Denıiryollarının Reichsbahn 70.000 
yük vagonu noksanı olduğunu tahmin 
ediyordu. Rcvue des Deux Mondes teş
rinievvel nüshasında bunu teyid etmek
te ve Reichsbahn'ın senede 10.000 va-

yenileri konulmamıştır. Buna yolların 
daimi aşınma ve bozulması dolayisile 
meydana çıkan ve pazar günü Silezya
da vukua gelen tren kazasının da gös
terdiği müşkilleri ilave etmek lazımdır. 

Keman taksimi, 6 - Sadettin Kaynak
Hüseyni şı:u·kı: (Ayrılık yıl dönümü). 
7 - Halk türküsü: (Benim yarim pen
cereden bakıyor), 8 ,.... Halk türkiisü: 
(Iki karpuz bir koltuğa sığar mı), 9 -
Halk türküsü: (Meşeli meşeli), 1~.30-
14.00 müzik (karışık hafif müzik - Pl.) 
18.00 program, 18.05 memleket saat aya
rı, ajans ve meteoroloji haberleri, 18.25 
müzik (cazband - Pl.), 18.55 konuşma 
(ulusal ekonomi ve artırma kuru~u), 
19.10 ti.irk ıniiziği: Şerif Muhittinin saz 
semaileri, 

la malumat almak istiyenler, işbu şart
nameye ve 939-371 dosya numarasiyle 
memuriyctimize müracaat etmelidir. 

1 - !§bu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 15-12-39 tarihinden itibaren 
939-3049 No. ile 4 üncü icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin göre
bilınesi için nçıktır. llfuıda yazılı olan
lardan fazla malfunat almak istivenler 
işbu şartnameye ve 939-3049 dos~·a nu~ 

Cllr.l::l!l!llllasmaı12emam- marasiyle memuriyctimize mürac~t et

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda 
yazılı kıymetin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankanın teminat mek- ' 

norcroa 
Behçet Uz 

melidir. 
2 - Artırmaya iştirak için yukarıda 

yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde pey 
veya miIJi bir bruıkanın teminat mek-

Serseri Mayolar 
tubu tevdi edilecektir. (124) 

3 - Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ~ . OCUJı hastalıJılCll'I 
• tubu tevdi edilecektir. (124) 

Hollanda 
Danimarka 

plajlarında karaya oturuyor 
tayyareleri de Mayn pefinde 

Amsterdam, 27 { ö. R) - Men~ei malum olmıyan iki mayin Hol
landa sahilinde bir plaja oturmuştur. Birisi sökülmüş, diğeri patlatıl
mıştır. Salobora plajına da iki mayin oturmuştur. Bu büyük tehlike 
HoHanda vapurlarmı mayin dafii gemilerinin himayesinde seyrisefe
re mecbur etmektedir. 

Paris. 27 {Ö. R) - Danimarka tayyareleri büyük Belt boğazında 
araştırmalar yapmaktadırlar. Burada serseri bir mayin görülmüştür. 
Bu tehlike sebebile Danimarka adaları arasındaki Fribot nakliyatı bü
yük ihtiyatla idame ediliyor. F ribotlar daima çifte olarak hareket et
mekte ve birincisi kılağuz vazifesini görmektedir. 

Almanlar, lsveçe mahsus olan dört millik karasuları hududlarına 
tecavüz ederek 3 milden itibaren yeni mayin tarlaları tesis etmişlerdir. 

Büyük F asist konseyi 

ÇALANLAR: V ccihe, Ruşen Ka:n, 
Mesut Cemil. 19.25 türk müziği. Çalan
lar Vecihe, Mesut Cemil, Ruşen Kam. 

1 - Okuyan: Necmi Riza Ahıskan. 
1 - Ferahnak şarkı: (Avare gönül), 

2 - Kanuni Reşat - Ferahnak şarkı: 
(Ağyare ile dalmış zevki safaya}. 3 -
Kanuni Rc§at - Ferahnak şarkı: (Hoş 
yaratmış), 

2 - Mefharet Sağnak. 
1 - Hüseyru şarkı - {Çektim elimi 

gayri bu dünya hevesinden), 2 - Hü
seyin Fahir - Hüseyni şarkı: (Vaslınla 
cana), 3 - Şemsettin Ziya - Hüseyni 
şarkı: (Yaslanıp yatm~), 4 - Hüseyni 
saz semai.si. 19.50 konuşma (Aile ziraat!
Tavukçul uk), 20.05 türk müziği: Kl§
sik program, AnknrS radyosu küme ses 
ve saz heyeti. idare eden: Mesut Cemil. 
21.00 konser takdimi: Halil Bedii Yö
netken, 21.15 müzik {radyo orkestrası
Şef Hasan Ferit Alnar), 1 - R. Schu
rnann: 4 üncii Senfoni, Re Minör. 2 -
M. Mous.sorgski: Gopak Rus dansı, 3-
F. Smetaruı: ıntava, 22,00 memleket sa
at ayarı, ajans haberleri, ziraat, esham
tahvilat, kambiyo - nukut borsası (fiat) 
22.20 serbest- saat, 22.30 müzik (Mozart: 

alakadarların ve irtüak lıakkı sahipleri- N Mütahassısı 
nin gayri menkul üzerindeki haklarını llastalannı her ~n saat 11.30 danX 
h~susiylc .faiz ı.:e. masr~f~ dair ?l~n id- ı e kndar Beyler sokağında Ahenk:\ 
dıalarını ışbu ilan tarıhınden ıtibarcn matbaası yanındaki hususi kıliniğ .• ~ 
yirmi gün içinde evrakı müsbiteleriyle de kabul eder 

01 ~ 
birlikte mcmuriyctimize bildirmeleri · 
icap eder. Aksi halde hakları tapu sici- C7YY0/..7/..:CL.7././Z7/YLLYAN?-._ı -· 
lile sabit olmadıkça satl.'? bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya işti
rak edenler artırma şartnamesini oku
muş ve lüzumlu malfunatı ve bunları ta
m:ımen kabul etmiş ad ve itibar olunur
lar. 

tZMtR BELEDlYESINDEN: 
Umur bey mahallesinde 1243 sayılı 

sokakta 298 metre murabbaındaki yol 
fazlasının satışı, yazı işleri müdürlüğün
deki şartnamesi vcçhile açık artırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 596 li
ra olup ihale.si 4-XII-939 pazartesi günü 
saat 16 dadır. iştirak edecekler 44 lira 
70 kurU§luk teminatı iş bankasına ya
tırarak mf\kbuzu ile encümene gelirler. 

19--24-28-2 (2316) 

a:l&lRa» 2 ll&Jti&Wl'fCW"..IJbilliAD~ 

Birinci Sınıf Mütahassıs ~ 

Ur. Demir Ali~ 
KAMCIOGLV 

3 - Ipotck sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hnkkı sahip1cri
nin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan id
dialarını işbu ilfuı tarihinden itibar<'n 
y·irmi gün içinde evrakı müsbiteleriyle 
birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları tapu sici
liyle sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasınd<l{I hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen giindc artırmaya işti
rak edenler artırma şartnamesini oku
muş ve lüzumlu ınal\hnatı almış ve bun
ları tamamen kabul etmic; ad ve itibar 
olunurlar. -

ltalyanın bugün tak•p ettiği politi .. 
kada bir değişiklik yapmıyacakmış 

Kuartet fa majör - Obua ile), 22.45 mü
zik (cazband - Pl.), 23.25-23.30 yarınki 
program ve kapanış. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri men
kul üç defa bağırıldıktan sonra en çok 
artırana ihale edilir. Ancak artırma be
deli muhammen kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmaz veya satış istiyenin ala
cağına ruchanı olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bede>! bunların o gayri men
kul ile temin edilmiş alacaklarının mec
muundan fazlnya çıkmazsa en çok artı
ranın taahhüdü baki kalmak üzere ar
tırma on beş gün daha temdit ve ikinci 
artırması 11-1-940 perşembe günü aynı 
saatta yapılacak artırmada, bedeli satış 
istiyenin alacağına ruchanı olan diğer 
alacak1ı1ann o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartiyle, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

5 - Gayri menkul kendisine ihale 

Cilt ve Te;asül hastalıkları 
VE 

Elektrik tedavileri . 

5 - Tayin edilen Z<'Unanda gayri men
kul üç de!a bağırıldıktan sonra en ~ok 
artırana ihale edilir. Ancak artırma be
deli muhammen kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmaz veya satış istiyenin alaca
ğına ruchanı olan diğer alacaklılar bu
lunup ta bedel bunların o gayri menkul 
ile temin edilmi.~ alacaklarının mecmu
undan faz.laya çıkmaz.sa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma 
on b~ gün daha temdit ve on besinci 
yani 11-1-940 perşembe günü aynı ~t
ta yapılacak artırmada. bedeli satış i~
tiyenin alacağına nıchanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkul ile temin edi?
-ni§ alacakları mecmuundan fazlaya çıl·
mak şartiyle en çok artırana ihale ed·

r lir. Böyle bir bedel elde edilemezse iha
le yapılmaz. Ve satış talebi dli§er. Sa
tış 2280 No.lu kanuna göredir. 

. Birinci Beyler Sokağı No. 55... ~ Paris, 27 ( Ö. R) - Bayan Tırbuinin ÖVr gazetesinde yazdığına 
göre 7 kanunuevvelde toplanacak olan büyük Faşİ$t konseyi İtalya
nın hattı hareketini yeniden gözden geçirecektir. Manmafih bugüne 
kadar takib edilen politikada bir değişiklik mütesavver değildir. Mus
solininin basiret ve işten ibaret olan pzırolası devam edecektir. 

Konsey bilhassa Sovyetlerin Balkanlara hulülünü, yakın şarktaki 
vaziyeti büyük alaka ile tadkik edecektir. Bu mevzular üzerinde çok 
manidar müzakereler olması muhtemeldir. 

GORVNMEZ KAZA •• 
Karantinada Hamam sokağında Bay

ram oğlu Hüseyin, odunları istif ettiği 
sırada bu odunlardan biri 13 yasındaki 
Sevime isabet edc.rck yaralanmasına se
bebiyet vermiş ve tutulmuoı:tur. 

-*-
KIZ KAÇIRMA •• 

Torbalının Hortuna köyünde oturan 
Romanya göçmenler.inden 18 ya:;:ında 
Bn. Emineyi, Bulgaristan göçmenlerin
den Mahmut adında bir genç kaçırmış
tır. Zabıta hadiseye el koymuştur. 

--tr
İTALYA ·HOLLANDA 
Ticaret anlaşması 

BİR GASP VAK'ASL 
Adagidc nahiyesinin Mescitli köyü 

civarında bir bahçede yalnız başına otu
ran 70 y~larında Bn. Hanife taarruza 
uğram~tır. Akif ve Kadir adlarında iki 
~ahıs zavallı kadını döğmüşler ve teh
dit suretiyle 70 lira parasını gaspctmiş
lerdir. Tahkikata başlanmıştır. 

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

Yazıhane koltuğu 
Satın alınacaktır 
Avrupa mamulatı dönerli bir ya
zıhane koltuğu meraklı bir zat tara-. 
fından satın nlınmak isteniyor. : 
Nadide ve kıymetli bir şekilde bir E 

yazıhane koltuğu olup ta satmak is-: 
tiycnlerin idarehanemizde A. S. rü-: 
muzuna mektupla müracaatlcri. : . 

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

BENSIYON GABA Y TiCARETHA

(BORSA] 
olunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde parayı vermezse ilıale kararı 
Icslıolunarnk kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse arzetıniŞ ol
duğu bedelle alnıağa razı olursa ona, 

lzmir - Elhanıra Sineması arkasında 

Sabahtan ak~ama kadar hastalarını~ 
kabul eder.. TELEFON : 3479 ~ 
~J'OCiPCFUZ:U"Y:r..6C.C/".;:iOQ"MICK6*iB>~ ÜZÜM 

1581 Santo is. G. 
1473 Üzüm tarım 
1056 İnhisar idaresi 

110 A. Papagno 
41 D. Arditi 
23 Hilmi Uyar 
24 Mustafa Gür 
14 j. Kohen 
13 Talat Taner 

8..j. Taranto Ma. 
80 S. Paterson 
41 Öztürk şirketi 

4464 Yekun 
321031 Dünkü yekun 
325495 Umumi yekUn 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

İNCİR 
434 Ş. Remzi 
338 M. H. Nazlı 

16 M. j. Taranto 
788 Yekun 

156526 Dünkü yekun 
157314 Umumi yekun 

9 25 
9 25 
7 
9 25 

;ıı 50 

8 75 
11 
10 50 
14 25 
9 

11 25 

razı olmaz veya buhınmazsa hemen on 
10 25 beş gün mtiddctle artırmaya çıkarılıp 
14 en çok artırana ihale edilir. iki ihale 
9 50 arasındaki fark ve geçen günler için 

12 25 yüzde 5 ten hesap olunacak faiz ve di-
11 50 ğer zararlar ayrıca hilkme hacet kal-
18 maksızın memuriyetimizce alıcıdan tah-
8 75 sil olunur. Madde (133) 

11 Yukarıda gösterilen 27-12-939, 11-1-
10 50 940 tarihinde 17.mir 4 üncü icra memur-
14 25 luğu odasında işbu Han ve gösterilen ar-
10 50 tırma şırtnamesi <lairesindc satılacağı 
ıı 25 ilan olunur. 4330 (2364) 

GAYRl MENKUL MALLARIN 
AÇIK ART.IR.llAA iLANI: 

fZMtR 4 i.indi İCRA DAtRESlN-
DEN: D.No. 939-264 
Açık artırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkulün n e olduğu: ev. 
Gayri menkulün bulunduğu mevki, 

mahallesi, sokağı, numarası: Kahramnn
lar mahallesi 5 inci soluık No. 83 

Takdir olunan kıymet: 700 (Yedi yüz 
lira). 
Artırmanın yapıhıcağı yer, gün saat: 

~Gll-Ml!Rallllll!l&D~S'll&•Z•&•t l9lt•s111oe'-'s•-ota. 27-12-939 çarşamba günü saat 13, 30 da 
OPERArOR 4 üncü icrada. 

8 50 
9 50 

10 50 ' 
12 25 
14 50 

D A A ı M k b · ı 1 - işbu gayri menkulün artırma r. s ı u 1 şartnamesi 15-12-939 tarihinden itibarrn 
939-264 No. ile 4 üncü icra dairesinin 

A tak muayyen numarasında herke.sin görc-
3 m bilinesi için açıktır. !landa yazılı olan-

6 50 14 
5 50 12 

MEMLEKEr HASr A· 
NESİOPERArORV 

Hastalarını her gün üçten sonra 
Alsancakta Birinci Kordon 312 nu
maralı Jakinyon apartmanında ka
bul eder .. 

lardan fazla malumat almak istiyenler, 
işbu şartnameye ve 939-264 dosya nu
marasiy le memuriyctimizc müracaat et
melidir. 6 75 6 75 

Para Borsası 
TELEFON : 3537 

~f,/~~.J'?<~/.V~ 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda 
yazılı kıymetin yüzde 7 ,5 nisbetinde 
pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir. (124) 

Roma, 27 (Ö.R) - İtalya - Hollanda 
yeni ticaret anlaşması imza edilmi~ir .. 
Jki taraf eşya mübadelesi kontenjanları
nı f. zlalaştırmışlardır. İtalya Hollanda
ya dahn fazla sun'i ipek sevkedecektir .. 

NESt KONCORDATO KOMtSERLt- CÜMHURİYET MERKEZ BANKASI 
ölNDEN: KLEARİNG KURLARI 

3 - ipotek sahibi alacaklılnrla ·diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı sahipleri

tZMtR 2 inci HUKUK MAHKEME- nin gayri menkul üzerindeki haklarını 
StNDEN: hususiyle faiz ve masrafa dair olan id

I
Wl!'X:8LZ.;ir,~VJ...it'7'..:Z;;r/.A/"'1~..0:::a 

Asab·ye Miitahassısı :-.; 
DOKTOR 

Cahit Tuncr 
Her gtin saat 3 ten sonra Şamlı 

sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek- • ., 
trik tedavileri tatbik eder. ~ 

TELEFON: 3559 

lt : CAIJ( 1 1 "" 

Alacaklılnriyle koııgorclato yapmak 
üzere kendisine iki ay mühlet verilmiş 
o1an Arasında :n8-320 numaralı mağa
zada hazır elbise ve manifatura ticare
tiyle meşgul Bensiyon Gabaydan ala
caklı olanların işbu iHinın ertesi günün
den itibaren yirmi gtin nihayetine ka
dar biiyük kardıçalı han 12-13 numaralı 
yazıhaneme müracaatları alacaklarını 
kayıt ettirmeleı·i, alacaklarını bu müd
det zarfında kayıt ettirmiyenlerin bila
hara ynpılacak olan Kongordato müza
keresine kabul edilmiyecekleri, ilun olu-
nur. 4352 (2366) 

Sterlinıten ıayrisi bir Tiirk lirasının 
mukabiJidir •. 

Satış Alış 
Sterlin 524 521 
Dolar 76.71 77.16 
Belga 4.62 4.65 
Frnsız Frangı 33.59 33.80 
Pezetas 7.6577 7.6993 
Florin 1.444 1.453 
!svcç frangı 3.4184 3.4385 
Isveç kronu 3.2190 3.2379 
Norveç kronu 3.3740 3.3950 
Çekoslovak kronu 23.09 23.20 
Dinar 35.22 35.40 

ödemiş icra men•urluğundan: t:;a :::96 :i:22 

J 93 
Rayşmar k 1.97 1.98 

- 1 6 yılı mahsullerinden mamul 1900 kilo muhammen kıy- Liret 15.20 15.29 

Bucada mukim Mustafa kızı Fatma 
tarafından kocası Bucada aşağı mahal
lede No. 19 evde Buldanlı Halil oğlu 
Hasan aleyhine açılan boşanma davası 
üzerine berayı tebliğ gönderilen daveti
ye ve arzuhal sureti ikametgahı meçhul 
bulunması hasebiyle tebliğsiz geri çev
rilmiş ve zabıtaca yapılan tahkikatta da
hi ikametgfihı meçhul bulunduğu bildi
rilmiş olduğundan bu baptaki tebligatın 
iltınen icrasına- ve muhakemenin 22-12-
939 cuma gününe talikine karar veril
miş olduğundan müddeaaleyh Hasanın 
mezkOr günde saat 10 raddelerinde asa
leten veya vekaleten mahkemede hazır 
bulunması aksi takdirde aleyhinde gı
yap kararı ittihaz edileceği tebliğ maka
mına kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. 

metli beher kilosu 25 kuruş yine ayni yıl mahsulü mamul 7900 kilo Drahmi 103.97 104.50 
r2 k il. Zloti 4.2159 4.2373 1ZM1R 4 üncü lCRA MEMURLU-

uruş e ı santim muhammen kıymetli tütünler açık artırma su- ""UNDAN 939-2848 
Fengü 3.6807 3.6984 Lr : • 

retile ödemiş icrn dairesinde 5-12-939 Salı günü saat 1 O da satıla- FF s bt> I · de A kl · h d 
CaktlT. 

. er st 34.51 34.72 zrnır yavu a yenı an için e 
ANKARA BORSASI araba trun!-rcisi ve Tepecik Kağıthane 

2 - Muhammen kıymetlerinin % 75 ini bulmadığı takdirde 12/ Kapanış F. caddesi 149 eski ve 141 yeni numarada 

dialarını işbu ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müsbiteleriyle 
birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Ak'ıi halde hakları tapu sici
lile sabit olmadıkça sat~ bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen giinde artırmaya işti
rak edenler artırma ş:ııi.namesini oku
mu~ ve lüzumlu malOmatı almış ve bun
ları tamamen kabul etmis ad ve itibar 
olunurlar. • 

5 - Gay.ri menkul kendisine ih<> le 
olunan kimse derhal veyn verilen mi h
let içinrle parayı verme7se iha!e kararı 
fesholunarak kendisinden evvel en yü ı -
sek teklifte bulunan kimse arzetmi.c; ,.,_ 
duğu bedelle almağa razı olursa ona~ r " 
z1 olmnz veya bulurunazsa hemen on b{'s 
gün müddetle artırmaya çıkarılıp en 
çok artırana ihale edilir. iki ihale ara
sındaki fark ve geçen günler için yüz·le 
5 ten hesap olunac:\k faiz ve diğer za
rarlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizcc alıcıdan tahsil olunur. 

Madde (133) 
Yukarıda gösterilen 27-12-39, 11-1-910 

tarihinde 4 cü icra memurluğu odasında 
işbu ilan ve gösterilen artırma şartna
mesi dairesinde satılacağı ilfuı olunur. 

(2362) 

, ... Ô o=i< T"ô Rw .... 
Süleyman Çoruh' 

Çocıılı laastaJılıları 
miitalaassuı 

Londra ve Viyana hastanelerinde 
etiidiinii ikmal etmiştir .. 
Hastalannı her giin kabul eder. 
Muayene adresi : Birinci beyler so

kak No. 42 .• 
Ev adresi : Göztepe karakolu kar

şı!'\ında 834/1 ... 
TELEFON : 2310 

(2241-) ..... ~ı ... 13 ... 1 a~~auaua & 

ıım::ıı .... -.ıı.......... =-· 
OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cerrıil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde, öğleden ~oııra Birinci Bey
ler sokağ'ında.... No. 42 ..• 

TELEFON : 2310 .... 11111............. zszz 

DOKTOR 

Celal Yartm 
12/939 Salı günü saat 1 O da ikinci artırma )'apılacaktır. Bu artırma- Londra - Sterlin 1 5.24 mb ulkim iklbenahinhalen ikametgahı meçhul 
d Ncvyork - Dolar 100 130.36 u unan r · 1 Kayır tarafına: 

a teklif edilen bedel her ne olursa olsun satış yapılır. • Faris _ Fransız fra. 100 2.9775 Hnzinei mnliyeye 939-2848 dosya ile 

5 - Tayin edilen :tam.anda gnyri men
kul üç defa bağırıldıktan sonra en çok 
artırana ihale edilir. Ancak artırma be
deli muhammen kıymetin yüzde yetmi§ 
beşini bulmaz veya satış istiyenin ala
cağına ruchanı olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o gayri men
kul ile temin edilmiş alacaklarının mec
muundan fazlaya çıkmazsa en çok artı
ranın taahhtidü baki kalmak üzere ar
tırma on beş gün daha temdit ve ikinci 
artırması 11-1-940 perşembe günü aynı 
saatta yapılacak artırmada, bedeli sa
tış istiyenin alacağına ruchanı olan di
ğer alacaklıların o gayri menkul ile te
min cdilmi§ alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartiyle en çok artırana İZMİR MEMLEKEr 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde edile- HASTANE~ı· DAHl.l.IY. ., 3 - Satış peşin para ile yapılır. Ancak kafi teminat alınmak ve Milano - Liret 100 6.8275 borçlu bulunduğunuz 46 liranın maa 

mal teslim edilmemek şartile alıcıya 7 günü geçmemek Üzere mü- Cenevre - İsviçre fran. 100 29.4375 masraf, faiz ve ücreti vekfılet tediyesi 
nasip bir mehil verilebilir. Amstcrdam - Florin 100 69.2825 için çıkarılan ödeme emri bila tebliğ ia-

T ı Berlin _ Rayşmark lOO de edilm~tir. lşbu ilanın ncşıi tarihin-
iitün eri görmek veya daha fazla tafsila"t olmc""k ı·ı:ıtı·yenlerı·n öde- den ı"tibar" ... 10 g·· · · d b "d 

n - Brüksel _ Belga 100 2ı,52 "-'• un ıçın e orcu o e-
miş icra dairesinin 1939/ 1 23 7 sayılı dosyasına her İş günü mü raca- Atina _ Drahmi 100 0 meniz ve borcun tamnmına veya bir kıs-
at edebilecekleri ilan olunur. 4341 (2367) Sofya _ Leva 100 ·

97 mına veya alacaklının takibat icrası 
1.6125 hakkında bir itirazınız varsa yine bu on 

Prag - Çekoslovak kr. 100 gün içinde istida ile veya şifahen icra 
Madrid - Peçcta 100 13.61 dairesine bildirmeniz bUdinnediğiniz 

lzmır Del terdarlıg., ından.· Varşova - Zloti lOO takdirde bu müddet içinde 74 üncü m:ıd-
Bud:ıpeştc - Pengü 100 23.8175 de mucibince mal beynnında bulunma-

Başturak şubesine emlak sntış bedelinden 6245 lirn 06 kuruş borçlu kundu- Eükreş - Ley 100 0.92 nız lazımdır. 
Belgrnd - Dinar 100 2.495 B d b l h · il racı Kazım mezkur borcunun kanuni müddet zarfında ödemedi~inden mutasar- eyan a u urunazsanız apıs . e taz-

f 1 " Yokohama - Yen 100 31.64 yik olunacağınız ve hakikate muhalü 
rı · o duğu Ahmet ağa m:ıhnllesinin Kemeraltı caddesinde 5 sayılı ve 5000 lira Stokholm - İsveç kr. 100 3L3775 beyanda bulunduğunuz takdirde hap.is 
kıymetindeki dükkunı tahsili emval kanunu hükümleri dairesinde haciz edilerek Moskova - Ruble 100 ile cezalandırılacağınız borcu ödemez 
• 1 t!Ün müddl'tle müzayedeye çıkarılmı!lltır. NOT : HizaJannda rakkam buJunmı- veya itiraz etmezseniz haltkınızda cebri 

liplerin 11 12 919 pn7.'lrtesi güni" ., t 15 el •• 1 • . t h . .. yan dövizler için fiat tescil edilmemiştir. icraya devam edileceği malumunuz ol-
1 il"ın olunur. (' ~ 1 nye cyetın(' murn- ESHAM VE TAHVİLAT mak üzere keyiiyct ilunen tebliğ ve ih-

21 28 5 4255 (2324.) l933iJq-;n:r\\vr.}ı$•<rııni ... _wuı.:ş.~,.Jnn•.r. . ~.,,., '""""' 
1 \ Bu İKİ feltıketin tesırı altında ng1a-ı - Uıkkat, cııye -1mg1ı:u1. tlU zaonm I rl!ı~<rı:B· "Un d~u~~e ~~ um uz rinc aw- 1 • 

Vlatmazel dh Vrinyes knybo - - .. ind iken monsen ör Lui- u.ar>n kimse ateş etmı,;:~_:!~·· O bana - • e : uc.ırt::tH ... u ... ~~ .......................... ı 

ınczsc ihale yapılamaz ve sat~ talebi dü- _. Eı 
şer. Mtlr AHASSISI 

6 - Gayri menkul kendisine ihale Muayenehane: İkinci Beyler sokak 
olunan kimse derhal veya verilen rnüh- No. 25 TELEFON: 3956 
!et içinde parayı vermezse ihale kararı 
fesholunarak kendisinden evvel en yük
sek tckflitc bulunan kimse arzctm~ ol
duğu bedelle ahnağa razı olursa ona, ra-
zı olmaı veya bulunmazsa hemen on 
beş gün müddetle artırmaya çıkarılıp 

OPERArOR 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 

en çok artırana ihale edilir. iki üıale 
arasındaki fark ve geçen günler için 
yüzde 5 ten hesap olunacak faiz ve di- ~ 
ğer zararlar ayrıca hükme hacet kal
makswn memuriyetimizce alıeıdmı tah Memleket hastanesi Baş Tabibi 

İkinci beyler sokak fmn karşısı 
No. 25 ... Der giin öğleden sonra saat 

, üçten itibaren hasta kabul eder. 

sil olunur. Madde (133) 
Yukanda gösterilen 27-12-939, n-1-

910 tarihinde 4 üncü icra memurluğu 
odasında işbu ilfın ve gösterilen artırma 
Fartnarnesi dairesinde satı]acaw. ilan TELEFON No. : 3125 

ni• .. Rnt .... - . 1 
,,. ... f"'tJl'"' ı .rr:" 



-
Turgutlu 

Clen: 
rBeledıye riyasetin-

1 - Turgutlu şehrinin elektrik tesisatı ve yedek motör ve dinamo 
grubunun {santral binası ile iki adet muhavvile -merkezi binası hariç 
olmak üzere) 134923 lira 40 kuruşluk kşfi üzerin ler> 8 1 1. 939 tari
hinden itibaren 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulit ile eksiltmeye 
konulmuŞ'tur. 

2 - Eksiltme Turgutlu belediye binası dahilinde müteşekkil bele-
diye daimi encümeninde 22. 12. 939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
'5 aeı yapılacakbr. 

3 - Bu işe ait evraklar: 
A - Eksiltme sartnam~İ 
B - Mukavele~ame sureti 
C - Bayındırlık işleri genel §artnamesi 
D - afıa vekaleti yapı i~leri umumi fenni şartımmesi 
E - Hususi şartname 
F - F enn? şartname 
G - Keşifname 
H - Rrojder 
Bu evrc\k 675 kuruş mukabilinde Turgutlu, Manisa belediye reis-

liklerinden tedarik edilebilir. 
:4 -Bu i~ ait-muvakkat :teminat miktarı 7997 lira_i:lır. . • 
5 - isteklilerin 939 senesine ait ficaret oC:lası v.:.-s1kası ıle temmat 

mektubunu ve bu işi yapabileceğine. dair Manisa vilavetinden alaca~ı 
veekayı ve..Dtdcli jü]uek elektrik mühendisi olmcidıih takdirde yük-
8*lc: eıektnk müheôdisininmesuliyeteiştiraki şartile işi yapacağına da
İt: olan:-.n0ter:-senC:lini dış- zarfa k.oymAları lazımdır. 

6---Hste.Hilerin teklif rnektuplannı 22. [2. 939 tarihine rastlıyan 
CWJlA. günü saat t 4 de k.a&r Turgutlu belediye reisliğine makbuz mu
kıılfilirlde; ermClcri ~yahut ayni gün ve ayni saate kadar varacak şe
kildeı posta ile. göıidermeleri lazımdır. Postada va~i teahhür kabul 
ddilmez. 

4084 (2253) 7. tO. 14, l6, 19. 22, 25, 28, J, 3, 6. 9 

lzmir Deft~rdariığı dan· 
Sabş 
No. 

357 

358 

3S9 

360 

361 

362 

364 

365 

366 

367 

368 

369 

370 

371 

Muhammen B. 
Lira Kr. 

2 inci Karataş M. 
marhlı ~ıa 

taret 80kak 22 Taj 

K~Mımlı cad. J 737 dda 61 R_arsel 1001 
• .M. M .. 269 .Tısıjlı ~ 

(3 'Üncü-K--arataş' M. Islahane arkası sokak 667 
(Ada 22 Parael sayılı 53,75™. M. bila No. lu 
(A.rsa 
(2 inci :Kar.aııtina~ Köprü M. Kayatwe Bayır 
(çıkmazı sokak 1737 Ada 97 Parsel 11 O M. M. 
( Bila No. Arsa 

100 

19 

11 
_(3 üncü Karat~§ M. lslah.ane arkası sokak 666 
(Ada 1Opmsel'J66.ımetre:ı.M}71 yeni-No. lu ~sa 49 
( 3 üncü Karataş lslahane Cad. 667 Ada 9 Parsel 
(sayılı 93 M. M. 45 Taj No. lu Arsa 

(2 inci Karantina Köprü M. Kayatepe sokak 
( 1737 Ada 78 parsel sayılı l 50 M. M. Bila 
'(No. lu 'Ana 
{3 üncü Karataş' M. ISlahane Cad . .666 Ada '6 

t.°('Rarsel sayılı 90rmeıtre nn.ırli>baı eslı:I 5, 6 1 yeui 
(No. lu Arsa 
( 2 inci Karantina Köprü M.1 Kaya tepe sokak 
( l 737 dda·82 Par!el satılı "786 M. M. hila 'o. lu 
(Arsa 
( 3 rüncü 1'.ara~ lslahane Caö. 666 ada 9 parsel 
~ay.ılı 4Q2 M. M. 15 :yeni, ı55 Taj No. lu Arsa 

(2 inci Kaıaııtiııa Köprü M. Kayatepe ebkak 
( 17.37 '.Ada 108 parsel sayılı 21 S M. M. t;iJa 

23 

ıs 

22 

73 

40 

21 ı ( o. [u :Arsa 
( Gi.izelyalı M. Metreatepe zeytinlik sokak 9 J 7 
(Ada 5 parsel sayılı 105 M . .M. 6 taj No. lu Hane 25 
( Güzelyalı. M. Reşadiye sokak 894 Ma 8 pareel 
{;sayılı 1 tajlı 253 M. M. Hane 125 
<2 inci Tepecik M. l 143 No. Nizam Sokak 
(94,35 M. M. 33 Tajlı Arsa 47 
( 1 inci Tepecik 1 21 .3 No. lu meydan sokak 5 1 ,88 
(M.M. 44/ 1 taj No. lu Arsa 36 

20 

10 

89 

00 

; .80 

25 

00 

.so 

60 

50 

00 

00 

18 

32 

Yultarida yazalı emvalin peşin para ile mülkiyetleri 25/.11 /.939 ta
rihinden itibaren 17 gün müddetle, açık artırma usulile müzayedeye 
konulmuştur. ihaleleri 11 /12/939 tarihinde pazartesi günü saat l 4 
tle)MiHi Eriilalc müdürlüğünde yapılacaktır. Talipler.in muhammen 
bCdelleri üzerinden r~ 7,)0 depozito akçesi yatırılarak yevmi mez
kurda Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak satış komisyonuna mü-
racaatları ilan olunur. 4318 (2365) 

ilin 
,311 .sayılı A sızca Z. koope
r-a iff \tasfiye 'heyetinden: 
Hali latfiye\le blı.lunan '341 sayıla :.Ansızca :zirai kredi .kooperatifi- ı 

nin 9/ J 2/ 939 tarihine müsadif perşembe günü saat ( 1.0) da , Ansız
caa.ıiki, kooperatif binasında son defa fevkalade olarak umumi•:heyct 
toplantuı ıyapıılamktır. Mevcud ve mukayy~t 'Ortaklarm roznamede 
.yaz.tlılbeş maHde hakknıt:la karar VC'l'ITtek ve -r~y;lcrini istimal eylemek 
üzere ımuarren g\inde ı kooperatif !;inasınC:la hazır bulımıruiJarı ilfuı 
olunur. 16/l l / 939 

T. -ş BANKASl'aın 
1939 K. Tasarruf lkra "ye Planı 
32,000 LlRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylfıl, 1 tkincite4rin 
t a r i b l e r i n d e ç ek i l e c e k t i r. . 

/Ş rx/.xJ l k ramiye le ri: r7.//./L7./.zxz/..Jr7./.Lr././L. 

ı Adet 2000 lira ilk ••• 2.000 Lira 
5 n ıooo liralık··· s.o o Lira 
8 n 50 liralt?' ••• 00 Lira 

16 n 2$0 liralık ••• 4.oco Lira 
60 n ıon liralık ••• 6.000 Lira 
95 n 50. lir.alık ••• ~750 Lira 

z;o n 25 liralık··· ~.250 .. a 
• ••••• •a••••• 

435 
r/YX~L7F/."L'Yl"L'.r.E/IZT,/,!/7!7X:Z7.YX/.Y.L7JJ.fl~ ///Z1 

T, l l• BAnkasına para' yabnnaRla, ı yalnız; para biriktirmi, olmaz, 

w. P. Henry Van der Zee 
e~kASI . 

SPERCO VAPUR 
ACEH'J'ASI 

. 
ADBİA.TİKA SOSYETA ANONİMA 

AMERICAN EXPORT UNES tNC, ot NA vtGAZYONE 
NE V ·YOR K İÇİN: . BOLSENA vapuru 30/11/939 tarihin· 
EXP.O"RTER vapuru 10 son teşrınde de Sclunik, Burgaz, Vamn ve Köstence 

beklenıyo!'·· limaıilarma hareket edecektir. 
EXCHF.STER vapmu 11 Son ~·in- CALDEA motörü 301:11 rn39 tarihin-

de bekl~niyor. de Nnpoli, Cenova ve 1\llrırsilya limanla-
EXMINİSTER vapuru Son teşrin rına hareket edecektir. 

ilıinci ıusfında bekleniyor. BRİONİ ınotörü 1/12/939 tarihinde 
D. T. R. T. BUDAP.EST at 8 de gelerek nyni gün saat 17 de 

TUNJ\ cmI.4'.NLARI İÇİN Pire, Brinfüzi, Vcncdik ve Triyeste li-
DUNA motörü 18 Sontcşrinc doğru m~larına h.areket. edecektir. 

bekleniyor. CI'ITA Dl BARI motörü 5/12/939 ta-
KASS" t•· ·· Ilk. ı.r..- baş1 _ rihinde sabah saat 8 de gelerek ayni 

u mo oru r>aüUU angıcın .. t 17 d 1st bul p· N r 
da bekleniyor.. gcun -s:ıa h e ı __ aned ' ki~ ı apo ı ve 

· . cnovnyn areıu:ıt ece ır. 
TISZA :motörü Ilkkfinun başlan.:,~ın- ZARA motörü 13/12 939 tarihinde li-

da bcklenıyor. manımıza gelerek ertesi gün saat 17 de 

SEP.VİCE l\ll\RİTiME UOUMAİN Pire, Brindizi, Venedik ve Triyestcye 
hareket edecektir. 

B U C A ' R E ~ «' 'OT - 'Bütün bu :vapui:lar [l'riyeste 
KÖSTENCE - GAUlS VE'TUNA veya Cenovaöa "'Şimali ve cenu'öi Ame-

IJMANLARI İÇİN rika limanlarma hareket eden İtalia 
<'PELEŞ vapuru JS &n teşrine Qğı:u ~nonim ı;eyrise:C:ıin şirketinin ve Afrika 

bekleniyor. ~eı:Hindistana hareket eflen LE..OYD 
TRİYESTİNO anonim seyriscfain şir

SOCİl!."'TE COl\lMERCİALE BULGARE ~ti vapurlarm.a tesadüf ederler. 
DE NAVİGATİON,:ı\ ,'V'A.l'EUR NIIBRLA'NDAİSE Rf>YAı..E 

'$) 
y ~ R N 'A KUMPAN:l' .§Si 

1""~ml~~flj . d bek ORİON vapuru 30/11/939 tarihinde 
~.ı: ':'ARNA vapuru 28 son tçşrın e - 'Qckl~ltte-ô!up Anvers,.ftottcmam ve 

ayni .zamanCla, talihinizi de :'de.nem~ olurlUllaz. 
~ ... ""' .......... "':ı. .. er . . . ~ ... ,. 

1JevJet Den~yo 
Umum müdürlüğü: 

ı'sletme lemyoı. . A~am limm Janmı hareket ·ecte-
HAİFA - İSKENDERİY.E VE YORT ...ıu.:_ , Cc.11.ur. 

1 - İşletmemizin ihtiyacı -olan atağıda cins ve milttarı yazilı muh
telif yağlarla mai . mahruklar kapalı zarf ıusulile münakasaya k<r 
nulmuştur. 

• 2 - Eksiltmesi 29/ T. saıii;'.939ıtanhine müsıldif Çarşaıiıba günü 
saat 1 5 de Tophane Umum Müdirlük binasında -teşeklCl Alım 
Satım Komisyonunda yap•lacakhr. 

3 - Muhammen bedeli 39176,30 aira olup muvakkat teminat 
2938,22 liradır. 

4 - lsteltlilerin yaZ1lı gön ve saatten bir saatı evveline ~r 2490 
sayılı kanunun ' 1:8rif elliği vesa'ilii hamilen usulü !Yeçnile mühüHen
miş zarflarını makbuz -mukahi.lindel komişyon Rei81,iiine tevdi etmc

l leri lazımdır . 
S - Şmtnameleri ltlare Ma.1zeme ~siride:n a 
Cins Tahmin edilen vtth'itı EiMı 

Makine y41ğı (yağlama) 25 
lnce makine yağı (Dinamo) 28 
SiJindir yağı 26 
Gaz yağı r4,75 
Benzin 20,80 
K:cmpre8Ör :yllğı 28 
T-iirbin yağı -30 
Transformatör yağı 30 
Frigorifik yağt 32 
Dizel makineleri için motör yağı ~ 

Gresör iı;in gres yağı 18 
Mo'biloil B. B. veya muadili 40 
MobiloiJ A. F. c c 40 

b'i 'r. 

Miktari ( K!ilo) 
105 000 

tO 000 
10 000 

ll3 000 
l6 000 
· ı 125 
5 250 

50 
no 

4 000 
'"525 
238 

18 20 25 27 4204 
170 
(2.302) 

Vakıllar umum miidür.lüğün

Clen: 
Kapalı zarf usolü ile 1ilavei in~aat ıeksiltme9ine ait• ilandır. 
1 - EkSiltmey.e konulan iş: 
Aiıkaracla Osmanlı' Bankası ittisalinde Borsa, Vakıf paralar Müdür

Jüğü ve .apartman binası olarak in~ ettirilmi~ .olan binada yapılacak 
1ilavei ünşaattır. 

2 - l3u ilavei inşaatın keşif bedeli ( 1 23 24) lira ( 6h) kuruştur. 
3 - Bu inşaata ait fenni evrak şunlarchr: 
a - Mukavde. projesi ve bu projeye bağlı vlıhidi fiat cedveli, 
b - Fenni ve hususi şartname, 
c - Eksiltme şartnamesi, 

4 -Yukarıda yazılı evrak İstanbulda lstanbul Vakıflar Başmüdür
lüğü ile İzmir Vabflar Müdürlüğünde _görülür ve ~nkarada Vakıflar 
U.n:ıum Müdürlüğü inşaat Müdürlüğünden alınabilir. 

5 - Eksiltme 6/ 1 2/ 19 39 tarihine rastlıyan Çarşamba ,günü saat on 
beşte Ankarada ikinci Vakıf apartmanda Vakıflar Umum Müdürlü
ğünde toplanacak ihale., komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektupları 
rnukarrer saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komis~ 
yon reisliğine verilmiş olacaktır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 924 lira 35 kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve aşağıda-yazılı vesikalan.haiz olmaları şarttır. Bu vesika
ları ibraz edemiyenlere (A' B, C) fıkralarmda yazılı evrak verilemez. 

a - 939 yılına ait ticaret odasından alınmış vesika, 
b - Vakıflar Umum Mildürlüğü inşaat müdürlüğünden hu iş iç.in 

alınnuş müteahbidlik ves·kası, 
c - En aşazı on bin liralık tek bir inşaat i~i yapmış ve muvaffak 

olmuş bulunduğuna dair vesika, 
7 -l Eksiltmeye gireceklerin kapalı zarfm ihzarında ve teklif mek

tu[llarının yazıh~ında ve bu zarflann tevCliinde ve posta ile gönderil
mt--~İndc 2490 savılı kanunun 32, 3'-l Vt> 31 iin::ti maddderine. harfiyen 
riayet etmeleri l~ımdır. 17 22 28 4 (5'8S2/4203) 2300 

• · r-mır 
ısr. •• 
.ıl~Ur. 

Tr.amvay ve Elekt~ik 
1\nonım şirketinden: 

SAİT içtN IAL ALACAKTIR.. ARİANDE vapuru 11/12 39•tarihin-
Vapurlann i im ,.c tarihleri lıa.kkmd de bt!Idenmckte .oll!P Burgnz,'Vama \'c 

hiç bir taahhüt .nhmnaz. KQstcnc.c limanlru:nıa'hareket .edecektir. 
Vaporlarm .hareket tarlhleriYle nav.. ' SVfı:NSK'A • OR.İl<-;NT LİNİEN 

luiılardak.i dgğjşikHfd~en acenta m.+ BARDALitND môtörü 14!12'939 tari
suHyet kabül etrr.ez.. hinôc' beklenmekte ôlı,rp GGteborg, 'Ko· 

Daha fazla t.af;ı At için A;TAT'CJRK ke~~~!~iqgfo•s'limruilanna berc

caddesi 148 No.da W~F, Hemy VJU1 Del". SERVİCE.MARtT1ME.ROTJMAİN 
Zee ve Şsı. V•pur acent&liğrna milraca~ "ARDEAI~·vapuru .277111930.tıarihin
•t edilmal rica olunur. de bcfilcmne.k.te.ohıp:Maıı.., Cexıova ve 

TELEl'ON ~ zot77ZMS MrwsiJya i.iroanWınıa hareket edecektir. 
N o ~T .: 

VMD:AL r.Ah~ı bazım layıi;ijie aırHan m 
lıankot·~dsdn bt'iı&na:dt~ı ve 

-,;;:-- b..uilmm•liiç :bir ihbara'iüru:rn ıôkuabı-
tJMUMİ DENİZ ACENT4l.ıİCI LTD. zın ddğişebillrıOlduğuıru .vc bu +msustan 

DEJ,J,ENİC rJNES LTD. dolayı .ncenteyc bir mesU1lyet terettüp 
VARVARA vapuru 25 1ikinci Teşrin· ctıiriyace~i mııhtere:n. ı:yfjlüeyiciierin 

de bcldcriilmektc olup Anve:ı-sa ve. Rot- kayıt ışaret etme)en rıca 6iomır. 
terdnm... için yük a1acilktır DAiın 'faila > taf.sil!t için ı Ciiınhuriyet 
ZETSKA PLOVİDBA ;.. D. K<YIOR caddes~de ~A'IlEEf..İ _SP.E~CO vapur 
LOV:CEN vapuru 21 lürinci teşrinde ::ıcentesıne .muracaat. edılmcsı .. 

;.;.ı~ • •. T'l.!- A.---'-~:•-'-1- 2,___ 'TEL'EF0N . etl84 - 2065 
g~1" ~ gun .r-u:C n.ı;aav~ :w.INIU• 

ları -• Kotor· - DubJ'pvnik - Split - Tri- . ................... •••••-•••11•••u••••11:: 
ye~te ve Şuşa~ için .hareket e~ecektir. 1 :O.tiVtEB YE • E 

Yolcu ve yilk kabi.ıl edecektir. ·~vnE'l'K '.4·aı .. ,..D : 
1 coın .AKDRİS DROTIIERS L'tD. • au::.. n.• , .,a: ı • : ... 

PİRE VAP.UR ACEIR'ıASI :: . ·11NEA IUıLAS• 
, Lüks transatl tik ıvapuru ile P.ir~ 

N cvyork hnttı ... 

A"TATÜRK CADDESİ.Ree.s binası ~ 

eire • Nevyork seyilhat .. uddeti 12 ten 
Pireden .hare:Kct tarihi 

25111/939 

T.EbEEON: 244'3 . . 
Lotidr::ı ve Li\•er_pôl hfl lan JQ.in ! 

piyasanın htjy.ncına ,göre vapurJ.o. : 
rımız sefer yapacaklardır. ' : . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Gerek vapurların muvasalAt tarlhleri, 

gerek vnpur isimleri ve na :hmları bak· --------------
kında ncenta bir teahhnt altına giremez. ..essageries Maritiınes 

KU IPANYASI 
Daha faZln lafsiltt almak için Birinci THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Kordonda 152 ntıınUada • UMDAL• Her türlü izlıhat ve mhlfımat ıi~ Bi· 
umumt deniz Acrntaljğı Ud. mUracaat rinci .Kor:cfonda lSG numarada llAU· 
edilmesi rica Olunur. RJIJNT REBOUL ve ŞERİKİ ~ acen· 

Telefon ~ 4072 Mildilriyet :tasımı mürnc:ıat edilmesi r:ica Olunur. 
Telefon : :nn Acenta TELEFON : 2 3 7 !5 

ileyoğlunaa 

BRiSrnIDL IDmELli 
Sirkecide 

QSM~NJYE C>rfıEUI 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcı1ik miitehassısı bay ömer 

Lütfü Bengü'Ctir. 
Bri&tol oteli elli odalı her oöa\ıa quk ve sıcak akar ıulan, banyolari 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olclt.Nu gibi 
asansörü ve hwuıi .tökantuı vardır. ' 

Bütün asri konforu haiz olan .bu otelin Haliç ve Mannara (lenizine 
ve lstatıbul .cihetine deınezneti fevkaladeye mafilttir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar reka'bet kabul etmi
yecek ~erecede UC!lZ'dar. Çünkü, bu otel Türkiye otf',ki1ik mütehassııJN 
bay ömer Lütfü Bengiinün idaresinı:ledir. ıBir defa ziyaret bakikaü 
meydana koyar. Bunun için bütün G,ge!'ler, lren<:tinin tahtı isticannda 
bulunan otellerde .. ulU§urlar. 
~~ •• -~~..zr.a 

~~--------------~~----~--~-----~~~ 
,ı•• ... ~H .... ~saaa- .. ._ .. ._~ ... _.mli .. lllliilS.:.. ........... ~ 

341 sayılı Anaız.ca Z. K. lonopcratif i tasfiye heyeti ı Ş~bckeCle •yapılma:oı icap eden ameliyat dolayısile ilk kanun ı 1939 
imzalartokunamntlı r (\yındo: 

Kan, ~Kuvvet, •lştah Şurubudur 1 

FOSFARSOL; d aima Jıa• temizleyJJJ ·çoğaltır, 
tatiı Jıir iştah temin ~er, vücuda gençlifı ve 
din~Hlı verir ... Her eeza11ederlndmlar .. 

Rnzname 
Madde l ·- Kapanış l:iilBnçosunun ve lkfrr ve zarar hesabının tkabul 1 

rve• tasdil<i. 

2 C._ıf• L h• l • , b , d ' il) •• ( 
- .:J11 ı ıx:azancm, ' ıssc erı nıs etın e ortaK. ara tevzııne 

d:lair karar verilmesi. t 

~ ·- lEsas r:mukavelennmenin iJ9 uncu •meCidesi •mucibince 
ı taifiye 1 heyetine veiilmi~ olan ÜcrcHin kabul ve tasdiki. 

~ - 11 ~70 sayılı kanunun 1'4 üncü maddesi mucibince ·ma
helJinae 2836 sayılı::kanuna uygun olarak t<.·~ekkül eden 
693 sayılı Unlüansızca :farım kredi koqperatifine (lh
tiJ;at sermaye) nin :verilmesine .dair karar ittihazı. 

1 ~·) 6 - 1 7 ve ~ 1 tll<.k'anun 1939 tarihinde .saat 9 dan 15 e kadar: 
1 ' f>a raga~ 
II Tepecik 

lII Alaancak 
IV Basmahane 
IX E§re~p<+.qa 

C. Bayraklı 
D. Turan 

IE.F. Karşıyaka 
Bornova 

:XV Kült~parlc 

Ruc:a 
Kızılçullu 

11 .ı) lO ve 24 i&kô.nun 1939 pazar günleri saat 9 dan l S e ka· 
Clar: 

'V • Çarşı Ki Gazi Bulvarı 
VI Bahribaba ;x11 Mezarlık başı 

Mil Karantina '.X!III Asansör 
YHI rGüz lyah ~I Gazi Bulvarı 

'X onak XVI Gümrük, 
SelctöılexinHe cıeıeyanın ltesilece8i sayın halkımızca bilinmek 

Sıhhat vekaletinin 26/ 111932 tarih ve 3126 numaralı 'ruhsatını h'fiizfilr .. 

~ ~ - ı 
D. D. Y ofları 19 .cu işlet e 
ı oınisyouuodan: 
Sirkeci gnn meydanı ile planda göatarilen yolların topeka sistemi asfaltlan

ması :i i 28819,20 lirıı muhammen bedelle ve kapalı zarf usdlile münakasaya 
konmuştur. Bu i İn muvakkat teminatı 2161 ,44 liradır. 

Münakasa 1 1/1 2/ 9 39 'Pazartesi "günü saat 15 te Smcccide 9 iŞletme bin_. 
sınöa A. E komisyonu tarafm<lan yapılacaktır. isteklilerin aynı gün saııt 1-'4 Cl-e 
kadar kanuni vesaik teminat ve 'Chl~yet vesikalarını ihtiva edecek olan lı;apalı 
zarflannı .kanun .tarifatı tlaircsintle komi yona vermeleri lazımdır. Şartnamder 

4-4 kuTl~ mukabilinde Sirkeci vezne.inden verilmektedir. 



SAHiFE ,_ rENlASIR 28 SON TEŞRiN SALI 1939 

B. çemberlayn'ın radyodaki hitabı 
lngiliz milletinin sükunet ve azmini ayni zamanda zafere olan sarsılmaz 

göstermiştir. Dünya matbuatı bu nutkun tefsirleri ile doludur • 
ımanını 

İngiliz Başvekilinin nutku lngiliz -Fransız nezareti 
------------ *- - *-w-----------

ka t'i darbenin indirileceği anın Hitler Müttefikler arasındaki işbirliği ko-
tarafından değil Müttefikler tarafın
dan tayin edileceğini göstermektedir 

Paris 2i (ö.R) - lngiliz başvekili diin 
a)sc;am radyoda soylediği nutkunda In
giltr.renin harp maksatlarını şöylece 
1asrih etmiştir: 

.-Benim kanaatimce, harp hedefleri ve 
sulh hedefleri arac;ında bir fark gözet
mek lazımdır. Harp hedefleri iki kelime 
ile hiilasa edilebilir: Dü.5nıanı yenmek. 
Yenmek sbziyle yalnız askeri kuvvetini 
yenmeği değil, fakat aynı uımanda, da
ima diğer milletlere kuvvetle tahakküm 
<'tmeğc ç.-ılışan tecavüzkar şaki zihniye
tini hezimete uğratmağı kastediyorum. 

Sulh hedeflerine gelince: Bizim mak
rndımız ~u gayeye erişmektir: Yeni bir 
Avrupa l aratmak. Mesele eski hudutla
rı silmek ve Avrupanın coğrafi harita
sını galiplerin fikirlerine göre yeniden 
Tesmetmek değildir. Fakat milletlere ye
ni bir ruh vererek ı··· 11ü niyet ve mü-
1 kabil müsamaha i1 "tün meselelerin 
lıallini temin etmektir. Bu teşkilat için
cle. alakadar milletler arasında geniş 
mikyasta ve daimi mübadeleler olma
dıkça devamlı sulh tesis edilemez. Bu 
teşkilat içinde. nihayet, silahlar tedri
l'en azaltılmalıdır. Yeni A vrupanın in
kışaf ına hiz.met edecek ve ona rehber
lık edecek her hangi bir teşekküle ihti
yaç olacaktır. Bu tşekkülün mahiyetini 
tasrih etmcğe lüzum görmiyorum. Za
ten şimdiki halde bu imkansızdır. Sade
ce kanaatimi ifade için, şunu söyliyece
i!im: Bu mahiyette te.kil edilecek teşek
kiilde, yeni bir ruh kazanan Almanya 
ifa, diğer milletler arasında mesaiye iş
tirak edebilecektir.> 

i:Muzaffer olaeağunıza katiyetle emi
nim. Almanlar gibi size ne kaybettik
lerimizi saklıyacak ne de mevcut olmı
yan düsman zayiatı icat edeceğiz. 

General Gamleıı ordu generalleri ile goruşüyor 

Britanya Nazilerin bilmediği müthiş bir Londra 27 (Ö.R) - Dcyli Telgraf ga
silaha maliktir. O da hakikat silahıdır.> zetesi Çemberlaynın nutku hakkında şu 

Deyli Herald şunları yazıyor: Bitaraf- satırları yazıyor: 
!arın protestosu karşısında lngiltere ve Bazı kelimeler yalnız kcliml' olarak 
Fransa siyasetlerini değiştirmiyecekler- kalmayıp kati bir iş ve azim ve kararı 
dir. Zanneclemeyiz ki katil ve barbar bir ifade ederler. Mister Çemberlaynın dün 
'mayn harbı karşısında bltarafJar harp geceki söylediği nutukta zafere olan 
gemilerimizin müdahale etmemesini sarsılmaz imanını belirtmiştir. Bu nu
beklesinler. tuk, bütün dünya tarafından alkışlan-
Ç.emberlaynın nutku Amerika matbu- maktadır. 

Roma 27 ( Ö.R) - Ingilterenın c;ulh 
gayelerinin A\<rupada eski hudutları si
lerek muznffor tllraf ın arzusunu g~rc 
yeni hudutlar çizmekten ziya<l~ bütün 
mü.şkülatın milletler c:r~sında hü<:nii ni-
yet.le halline mntuf yeni bir ruh•ı A \•ru
pada yaratmak olduğu hakkıncl:ı cliin 
akşam bay Çemberleyn tarafından rad
yoda yapılan ~ynnat ı.~niş mik;ı.•astn 
tefsir edilmektedir, 

«Deyli Tclgr:?fıı ~azdesine göre mlit
tefıklcrin nıus1il.anc ni)' etleri hakkında 
B. Çemberla)'nın yaptı~• tarif F; 'd:yc 
kadar ynpılan bütün bey analı &C!çmck-
tcdir. Başvekil F'nız ınu .. nfferlerd .. n ve 
mağlfıplnrd"n 0rzil, 2::,-r.ı ;::, 'lland:ı cl':tc
Avrupa miUetlcrindcn mi.irdJ~cp bir 
konferanstan ha:.setm: · ·. Öyl~ ki hu
dutl~r, mu'ıacaınata i.,t:~ak etmf'mis 
olanların cl..ı r,}:)!r t"' b 0 t da!in. 

. .ı\merikan C z tderi b~ \;>cy:ın~t In
gUtercnin y ':lİ ı: bl.>ka t db 0..rle ı in ' 1 c
mas cdilmcd :ini müşab d~ e<li) orlar. 

mitesine gazeteler bu ismi veriyor 
Faris 27 (Ö.R) - Fransız - lngiliz 

ekonomik iş birliği koordinasyon anlaş
masının tatbiki büyük alaka uyandır
mı,ştır. Almanlar lngiliz - Fransız iktı
sadi tesanütlerinin tahakkuk edemiye
ceğini iddia ediyorlardı. Bu yalan neşri
yata karşı Parisin tebliği kat'i: bir tek
ziptir. lki demokrasi, azimlerini göste
ren bir sürat ve metodla tatbikata gcç
mi§ bulunuyorlar. Daladiye - Çember
luyn tarafından ayın 18 zinde imza edil
mişti. Ayın 23 ünde yani imzadan bir 
hafta sonra koordinasyon komite.9inin 
teşekkül ettiği bildiriliyor. 

Bu komitenin riyasetine Fransız Jan 
Money geçirilmiştir. 

övr, komiteye ccl•'ransız - Ingiliz ne
reti> ismini veriyor. 

Londrn 27 (Ö.R) - Ingiliz levazım 
nazırı Orgin hükümetin günde 2,5 mil
yon sterling sipariş yaptığını, yakında 
günlük siparişlerin beş milyonu geçece
ğini söylemiştir. Nazır malzeme temi
ninde bütün dünyanın elbirliğine tam 
bir itimatln intizardayız, demiştir. Ingiliz ordcutınıda geneTal rütbeırini haiz Vi?~dsür Diikii garp cep!ıesini tefti.§tı 

Deniz harbı kurbanları 
Mayo ve tahtelbahirle batırılan ge
milerin .nıürettebatı kısmen kurtarıldı 

~-----~~~~-~*-ı~~~--~---~-

Londra, 2 7 ( ö. R) - lngili:z harp rağ edilmiştir. Yalnız b ir zahit ile l 6 Mürettebat ve yo]cular sandallara ve 
Kemileri 3 700 tonluk Burkon ve 4400 bahriyeli kurtarılabilmiştir. iallara binmişlerdir. Kaptan müteaki· 
tonluk Fisher adlı iki Alman gemisini Londra, 2 7 (AA.) - Gustaf Reu- ben bir sala binmiştir. Biraz sonra kap· 
esir etmiştir. ter adındaki Norveç gemisine mensup tan bir lngiliz muhribi tarafından alın-

Bu sonuncu ki lsland adası açıkların· 1 1 bahriyelinin bir balıkçı gemisi ta· mış ise de bir kaç dakika sonra ölmüş
tla esir edilen gemi ile karı,tırılmamalı- rafından alınıp kurtarılmış oldukları tür. 140 kişi tahJisiye sandallarına bin
dır. Burkon ~·aputu esir edildikten son· bildirilmektedir. Custaf Reuter maki- mişlerdir. Diğerleri ellerine ne geçmiş 
ra bir Alman tahtelbahiri tarafından nelerin~ bir sakatlık arız olmuş idi. ise ona yapışmışlnrdır. infilak neticesin· 
tecn-. üu uğrıynrak bntırılınıştır. Gemi· Mensup olduğu limana göt\irülmek Üze- de bir kaç kişi telef olmu~tur. 
deki lneiliz mürettebatı kamil en kurta- re romorkör tarafından cer edilirken Bern, 2 7 (AA.) - Adolf Woer· 
rılmış, dört Alman kurtorılmıştır. bir mayinc çarpmış ve batmıştır. mann adındaki ve 8,5 77 ton hacminde· 

L:on.cho, 27 (A. A.) ·- öğren:Jdiği- . Londro, 27 (AA.) - Pilsudeıki ki Alman vapuru bir Ingiliz gemisi lnra• 
ne göre Rnwalpindi vapurunda 300 za· adındaki Polonya tranaatlandiğinde 1 4 fından aranılmaktan kurtulmak için At
bit ve bahriyeli bulunuyordu. Harpten lngiliz bahriyelisi bulunuyordu. Bu ge- las Okyanusunun cenubunda kendisini 
evvel bu vapur ln:;iltere ile japonya mi iki ınayine çarpmış, kaptan yaralan· batırmı tır. 12 7 kişiden ibaret olan bü· 
arasında irıibntı temin ediyordu. Fakat mı:itır. Fakat gemi tamamile tahliye tün mürettebat ile 18 i kadın olmok 
muhasemr.tın b:l~langıcı.nda kül 'rengine eCJilmeden evvel gemiden ayrılmaktan Üzere 35 kişiden müteşekkil bulunan 
boyanarak muavin ·huva7.Ör haline if- imtina etmiştir. yolcuları kurtarılmıştır. 

f rı hukuku gözetilecek 
-*-

Si h 
Bcyahntın tıüJfum .. ı Avrup nın yeni t s- A •• 

Almanya fark gözetmeksizin Ingiliz atında çok müsmt karşılanmıştır. ıni.ı~amahahırdır: cNn·l ork Tribun, ga-
A mırallık Lordu Vmst01ı Çar çil general Gortla güriişiiyor kilfıh için 11üsnü ·niyet v<> mütekabil a yaya m n 

gemileri ile beraber bitaraflara da taar- Nevyork Herald Tı-ibun bu nutukta zctesi bu beyanata göre yeni Avrupanın ,.. .. ,.. . . . a 
ruz ediyor. Alman mayn harbı, harpte zafere inanmış yılmaz bir' iradenin te- teşekküJü icin açılacak milınk,crel~l'e .,_-----~""'7----*--~-------<f--
olmıyan kimselerin ölümlerine ve ya- celliyatını görüyor. ' muhasımlardan ha ·ka. Amerika da da-
ı alanmalarınn sebep olmaktadır. Al- NeV:) ork Taymis, Ingilterenin c1 niz hil, bülün bıtaraf devlet' rin işfaak et- - CAŞ'l'ARAl<'I 1 İNCi SAHİFEDE - nin ablo'kayı tevsi :karıtr)nın bitnrafJar kat bıtnraflar Imt'ıyyen bunu yapmıya-
n1anların teşebbiisi.i akim kalacak, tah- sevkulccyşini medhediyor. melcrı icap edeceğini kaydediyor. derhal emre fımade olduklarını bildir- için-mucip- olabileceği 7-atarları telMt caklardır, • 
tdbahirlcrine hfıkim oldugumuz gibi ml"Şlerdir. makSadiylf.> clindeQ- gE:lenl yapacnğını Almanya beynelmilel hukuku istih-
manyc•ik maynlarına da çnrc bulaca- R k • • J'.,fıhey 2i (Ö.R) - Gazeteleı· Italya yazıyoı·. kar fıdetinc sadık kalarak doğrudan 
ğız. Tic .... ret gemilerimiz seferlerine ele- O t • h:ıriciye n::ızm kont Cianonun Roma Pariste çıkan cTc<n> gazetesi aynı fi- doğruyn ingiltere ile ticaret yapan bita-
~·;ırn ediyorlar. Bunu bilhasc:a ticaret ge- m an .. vayı az y ı. /('\ l Fransız \'C Ingiliz büyilk elçileriyle gö- kirdedir. lngiltere Ye Frımsanın muha- rak vnpurlarla muhasım vnpurlnr ara-
mill'rimizrll'ki miirettt'batın cesaret \'C ~ ri.ı .. ml'sinde ablokanın şiddetlendirilmc- sım oln1ıyan memlekC'tlerin hak ve men- sında hiç bir fark tanırnıyor. Sebebi de, 
ı;ayrctlc-rine medyunuz.> .,,; karşısında bitarafların duçar olacak- faatlerine karşı itinakfır bulunacakları- bitaraflnrın İngiliz kontrolüne mutave-

cSizi hf'r hadi.,cden haberdar edece- A / / M / 't K .ı/ ı l, rı biiyük zararlara nazarı dikkati celb- nı tC"min ediyor. atının kabul edilir bir şey olmaması 
i• z. Hattfı aleyhimize olanlardan da... • matı ar acar ara Of arpr:1. ar Ot tı etmiş olmasını ehemmiyetle kaydedi- imiş .• 
Bugi.in bizzat k"ndi hürriyetlerimizin • · · / ı k R / l yurlar. Aynı zamanda bu teşebbüsün ta- Londra, 27 (Ö.R) - Alınan ihracatı-
mcvzuubahs oldugunu biliyoruz. On iki araz( yı ışga eaere umen er e mamen hususi bir mahiyetle yapıldığı- nın, tah, •lbahir Ve mayin harbine mu-
hafta Sİ.İren harpten sonra sıhhatın VC hem hudut almak mı istiy or! ar? na işaret ediyorlar. kabcle Ye ceza olarak müsaderesi emir-
kuvvetin knt'i zafere imanım gibi sar- namesi yarın sabah London Gazette neş· 
sılmamıştır.> Roma 27 (Ö.R) - Kral Corc Bukin- redilecektir. 

Londra 27 (Ö.R) - Bu sabahki gazc- Lvndra 2i (Ö.R) - Bratislavadan Taymise bildirıliyor: Şarki S!o\·aky~- gam Mrayında bir meclisi has ~kurmuş- Ayni zamanda bitarafların müttefik-
1cler basmakalelcrini Çembeı:laynın mıt- da Alınanların her zamnıırian daha çok tahsidalı kaydedUmckteclir. Karpat- tur. Hazır bulunan Lord llnlifaks ve B. Itrinin vikaye edileceğini gösterir bir 
kuna tahsis etmişlerdir. Başvekilin harp lar:ıJtı arazisine doğru y<ıpılan bu tahşidatın Macarlar tarafından i5gal edi- Vinston Çörçil ekonomik mukabelei bil- izahnanıe de neşreöilccek ve bitaraf hü-
\'e slılh gayesini izah eden sö7Jeri mcm- len hu toprnk parçasını yeniden Slovakya) a iade ettirmek maksadiy1e vu- misil emirnam<:!Sini kralın imzasına arz- kümetlere tebliğ olunacaktır. 
nuniyetle tahlil Pdiliyor. D 0 yli Telgrafa kubulduğu tahmin ediliyor. Bu takdirde Almanya - Romanya hudutlarına etmişlerdir. Emirname yarın ne-şroluna- Almanların tahtelbıillır ve mayin har-
görc Cemberlaynın diinkü nutku har- sokulmak cnresini hulmus olacak \'e daha müsait b:r ticaret muahedesi im- caktır. Alman ihracat mallarının mtisa- binde bitaraf vapurlarla İngiliz vapur-

Roma, 2i (Ö.R) - Berlin ~azelelcri 
ablokanın teşdidi meselesinde Italyn ve 
J aponyanın aldıkları vaziyeti ehemmi
yetle kaydediyorlar. • Volkişc Bcobah
ter • diyor ki : Londra ve Faris büti.in 
olanların Berlinin kabahati olduğunu 
iddia ediyorlar ve tedbirlerini bütün 
devletlere tatbik etmek istiyorlar. Fakat 
bitaraflar, bilhassa İtoJya buna muhalif
trrler. bın ha;;langıcındanberi söylenen nutuk- ı.asına Romanyayı ınc::bı,;r etmek için tazyikte bulunabilecektir. Bu haber deresi hakkındR Ingiliz ve Fransız emir- Jaı" ara~ında hı'ç bı'r fark go".,--..:Jmemek-

1 h l\,I h f"I d d ) k ) l · 1 f • ~ ... "'... ıKölnişe Zaytung» fıunu yazıyor : İn· :ırNıTnlıteunk.nıınüu··ıitnclıııı·ıkic1~rrın: Z", fnr aznlı·nı· "'" n aC'~r mc- a 
1 

in e en :sc i c arşı anmıştır. name erıni te ı maksadlyl Pariste mU- tedir. Bilakis İngı'lterenin ~bloka tedbir-
... " " v-. B ç b a k h k 1. d wkereler cereyıın etmekteair.Bunu ınil- giltere, salı günü talb k edileceğini bil· 

kat'i darbenin nerede \'e ne zaman in- • em er~ aynı n n ut u a . Mı n a teakip iki hükümetin iktısadi harbe mü- teri bitaraf mal ve şahıslan için hiç bir dirdiği yeni tedbirleri tatbik ederse, Ja-
dirilcceği Hitler tarafından dc~il. müt- teallik faaliyetlerinin birbirine uygun tehlikeyi ınutazanunın değildir .. Sadece ponyanın uzak şarkta menfaatlerini ne 
ıefikler kumandanları tarafından tavin B J/ 1 l H 11' 'b t gitmesi için hariçteki Jngilz ve Fransız Almanlara döviz temini suretiyle çok kadar azim il~ müdafaa ettiğini hatırla-
ı•dileceğini göstermektedir. Nutkun bil- • i' U f {i e Ü U () e Ya U a 1 konsolosluklarına gönderilecek talimat yardımı dokunand ihra~atı ilgi aya matuf- malı ve bundn karşısında yapacağı mu-
hassa sulhu alrıkadar eden mC'selelcri bir hazırlanacaktır. • tur. Frnnsanın a )ntimasi tedbirlcı i kabelenin şiirnı.11ünöeıı şUphe etmPmeli· 
dünya sulh konferansında halletmcği ta- l d 77 ( .. R C b tnlıhtcvi kararn~esi yarın resmt gaze- dir. 
savvur eden kısımları çok sayanı dik- _on ra, - O. ) - 8. . em erlaynin dün akşamki beyanatının Roma 25 (Ö.R) - Italyanın Londra lede neşrolunacaKtır. Röyter ajan:::.ının bir ııotnsı Japonya 
kat görülmektedir. Amerikada uyandırdığı müsaid aksiilamd Hariciye müsteşarı R. f,cfirinin Foraynofo:i ıdyarcti müttefik- Tokyodan bildirildiğine göre •Nişi ,e İtalya tarafından yapılan beyanatın 

Niyoz Kronik!, Çemb~:rlaynın i<:tikb:ll Y.:ordel Huliin beyımatrncla tczaniir etmiştir.· R. Hul demiştir ki: Jerin ablokayı te~did karariyle alakadar- Nişi. gazetesi şunları yazıyor : •Nazi İ~i]i.z hUkümeti 1ar;fından azami dere-
icln çizdiği hedefler çok kıymettardır, «Büylik ticari müb~c.!clelerin devamlı bir sulh için esaslışart oldu· dır. «Taymis> gazetesi Italyan teşebbü- tnrıhfillerinde Altnanyanın İngiliz sahil- eede nazarı itibara alındığını ve abloka-
diyor. Basvekil dünya.va ~öslcrrni~tir ki h kk d Eünii nlelade bir formalite addetmenfn lerine münhasıran bitarafların İngilte- nın teşdidi kararından bu memleketler 
I l ğu a ın a nutkunGa mevcud fıkrayı ınemnuni}·etle, foknt hayret-ngi terenin hodbin h"ç bir eme'; yolt- derin bir hata olacağını kaydediyor. re ile her türlü ticaretini kesmek için için tahaddüs edebileC('k mahz.urları aı;-
tur. Bütün istedil!i diinyanın d3lı'1 ivi SİL duydum.» Her ne kadar Kont Ciano Fransız sefiri mayin döktüğü beyan ediliyor .. Ne Ja- gari hadde indirmek için İngiliz hükil-
bir nizama ve milJPtlerin daha ivi linvat 8. ·Hul her milletin hayat seviyesinde ancak h ü.yük emtea ve hiz- ve Jngiliz maslah~t.güzariyle znül~katın- ponya, ne İtalya bu hususta si.ikCttu mu- metinin.elinden geleni yapacağını bild~ 
c:artlarına kavuşmalarıdır. . . me t m iibadelelerile. yükselebilec:eği Hakkındaki fıkrayı tasvib etmiş da hakiki bir protestoda bulunmamışsa halaza edemez.• . ' ı:iyor ..... 

Deylimeyl, Cemberlnynııı .sozlerinde- 1 · da bu uz\ln ınuhav~rede Iialyan h UkU- ! .Afmalııarın İddiaSın;ı ·hakıfusa hötün Hatta •Deyli Telıtraf» gazel.esine göre 
ki sükunet Ingiliz milletinin vüce a7.mi- ve ticari mübad elele r in devam 1 sulh şartı olduğu hakkındaki müta - metiiık yeni tcdDirler kar~ı.1111da alaca- """' aflW An~ Ürneği.ne. uyarak ıtaraina{ncniıi izali'namesinde muhasım 
ni ifade etmiştir, diyor. · lea münasebetile de sırası gelince bu ekonomik fikrin- bütün şumul ğı vai!Yeti vuzWı He tarl(etmiştir. · yçurJuına ~ ve F~ olmJ.v.M ~Uef lehinde 
Avnı """"t" ili.u- ....ı · n -,. _l, """" ı Jl-'. ··~ t"~:-:1 ıtni~l· agı\i! •v ~ ı.İİKKaı' uiyt: · m.ı~·u\u. .uu uıi)ıuh l ~ .......... ., .. '< • -~-... -·-· .• • 1 '•,l'S!DI -- - • 1 
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