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nan münderecatından gazetemiz roesuliyet kabul etmez. Ciimhuriyetin ve Cii.mhuTiyet eserln!n bekçl.ft, sabahlan çıkar dyasi gazetedir 1 
Günü ııeçmit nüabalar ( 25) kurllflur · 

Fi • \ rdi an ıya cev v 
Sovyet_ orduları geri çekilirse Fin 

kıt' aları da geri çekilecek 
Kızıl 0 1_ dn hüenma mı a-e4'eee ~ • 

gazeteleri Sovyetlerin bugünkü Beynelmilel lngiliz 
vaziyetten 

lerinin 

istifade ederek taarruza gcçn1ek isteme
çok muhtemel olduğunu yazıyorlar 

1ngt1i.: Nazırları içtimadan sonra aralarında konuşuyorlar 

lngiliz Parla~entosu 
kuvvetli bir nutku 

devresine başladı 
Kralın kısa fakat 

ile yeni içtima 
- *-

Londra 28 (Ö.R) - Ingiliz gazeteleri 
Sovyet Rusya Ye Finlandiya arasında 
,·aziyetin çok vahim olduğunu kaydedi
yorlar \'C hE'yecan izhar ediyorlar. SoY
yetlerin. beynelmilel vaziyetteki ağır
lıktan istifade ederek taaıTuZ niyetleri
ni tatbik mevkiine koymak istedikleri 
zannolunuyor. 

Lonclra 28 (Ö.R) - Diin ve bugün 
Moskova radyoları bütün neşriyatlannı 
Finlandiya me<-elesinc tahsis etmişler
dir. Sovyct fabrikalarında Finlandiyanın 
\·aziyetini mahkum eden kararlar kabul 
edilmiştir. 

Kızıl orduda bütün izinler kaldırılmış
tıı. Rus - Fin hudutlarında Rus tayya~c 
filoları bu sabaht:ınberi daiıni uçuslar 
y::ıomaktadırlar. 

Berlin 28 (Ö.R) - Hitll'r FinJandıya 
meselesinin sulhan halli için Mo.skova 
ve Helsinkidc teşebbüslerde bulunmuş
tur. . 
· lfelSinki 28 (A.A) - Finlandiya kabi
ı!Clii yapmış olduğu müzakerelerin so
nunda Sovyet notasına karşı hnzırlamış 
olduğu cevabı neşretmiştir. Bu cevapta 
_on Z.."l.ınnnlnrda ccrc~·ruı etmiş olan mU
wkcrclcr csnasmda Finlandiya hükümc
tinin kendi noktai naznrını bildirmiş ol
duğu tebarüz ettiriJmektcdir. Finlandi
ya tarafından hiç bir tahrik yapılmamış 
olduğu ehemmiyetle işaret olunmakta
dır. Finlandiya tarafından hiç bir top 
ateşi açılmamı~tır. Halbuki Sovyetler 
için böyle bir şey söylenemez. Maama!ih 
Finlandiya hükümeti Sovyctlerin de ::ıy-
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Sot•yct Harbiye KomİJ:eri l\1areşal 

Voroşilof 

....... ...._ _______ _J 
Yeni Asır Matbaaı::ında basılmıştır . 

Vaşingtondan bir manzartı 

Amerika halkı 
Müttefiklerin 

olmalarıni 
muzaffer 
istiyor 

Amerikanın her tarafında müttefik .. 
lere sıhhi yardım için iane top anıyor 

Bir günde 
A merika ambargo kararını protesto etmi vecek 

Paris 28 (Ö.R) - Amerikadan gelen 
haberlere göre, Amerika umumi efkarı, 
bitarnflığa .rağmen günden güne mütte
fikler davası lehine daha heyecanlı bir 
alaka göstermektedir. Hariciye nazırı 
Kordel Hul'un dün vukubulan bcynna
b çok şayanı dikkattir. 
Nazır, Ingiliz başvekili B. Çember

myn tarnfındnn söylenen sözleri Amcri
lrn efkfirı umumiyesinde derin akisler 
yapacak mahiyette olduğunu ve bunu 
derin sempati ile karşıladığını söylemiş
tir. 

Amerika, Fran.--a ve İngiltere ile der
hal temasa geçerek dünya milletleri ara
sında ticari münasebetleri genişletmek 
için müsait zemin haZll'lıyacak olan mü
zakerelerde bulunrnağa amadedir. Lon
clranın kanaatine göre bu deklarasyon 

Amcrikada müttefiklerin zaferi şiddetle 
r-rzu edildiğine en aç.ık bir delildir. 

Bu resmi beyanat ) anında Amerıka
da bilwnum hususi ve insani teşekkü)
Jer müttefiklerin davasınn lleınpatilerini 
gösteren heyecanlı bir kaynaşma içinde
dirler. Amerika şehirlerinde müttefikle~ 
re sıhhi malzeme göndermek için iane 
toplanmaktadır. Garp cephesıne sey~i.11' 
hastaneler evki için de Amenknnın bü
tün kızılhaç teşkilatlan faalivct halin
dedirler. Bir günliik teberrü;t vekunu 
yalnız Nevyorkta yüz bin Sterllnı gec
miştir. Amerikanın insaniyetperver zen
ginleri büyük demokrasiler davasına alfı
kalarını genis insani yardımlarla göı:.1.er-

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Dış 
Ticaretimiz 

Londra, 28 (Ö.R) - Parlamento bu
gün Majeste Kral Corcun iftitahı nut
ku ile açılmıştır. Kral, kısa olan nutkun
da, Imparatorluğu teşkil eden milletlerin 
enerjisi düşmanı ycnmcğe matCıf oldu
ğunu, dominyonlar ve müstemlekelerin 
metrepolle tam bir işbirliği halinde ol
duklarını, Ingiliz ordusunun hava kuv
vetlerinin ve donanmasının kendilerine 
terettüp eden vazifeleri yapmakta ol
duklarını, denizlerin serbest tahtı emni
yetle olduğunu, herkesin kendisine dü
şen vazifeyi sonuna kadar yapmağa ve 
Allnhın inayeti ile zaferin müttefikler 
leyhinde olacağına imanı olduğunu söy
lemiştir. 

lngiliz muavin kruvazörü 
r ...... Ti~~;·~i ..... l 
. . . . 
• • • • . . . . . 

V e kilimiz 
--·--

. . . . . . . . . -*-· 
Yeni temeller üzerine 
kurulacaktır 

--*-
HAKKIOCA.KOliLU 

lktısadi meselelere ve bilhassa ihracat 
itlerine temas ettiğimiz günlerde israrla 
üzerinde durduğumuz mevzulardan biri 
aiyasi ve iktısadi dostlukların birbirine 
m üvazi yürütülmesi ]mumudur. 

Bize göre siyasi dostluk, iktisadi dost
luk diye birbirinden ayn iki mefhum 
mevcut değildir. 

Dost olan milletler, yüksek menfaat
lerini bir noktada birle}tiren milletler
dir ki, behemehnl her sahada bir iıhirli
ği vücuda getirmeğe mecburdurlar. 

Milletleri birbirine yaklaştıran sebep
ler gelip geçici bazı 1-!adiselerin icban 
değildir. Böyle bir dostluk uzun süremez. 
Muvakkat olmağa mahkf;mdur. 

Fakat iktısadi menfaatlerini telif im
kanlannı elde etmiş, kelimenin tam mi.
nasile ıiynsi, iktısadi, içtimai sahalarda 
işbirliği kurmağa muvaffak olmu§ millet
lerin dostluktan ezeli ve ebedidir. 

Hakiki ve kıymetli olam da budur. 
Dost milletlerin birbirleri arasındaki kül
türel münasebetlere bile verdikleri geni§ 
kıymet ve ehemmiyet hep böyle bir ica
b 01 tabii neticelerindendir. 

Ebedi dostluklar diplomatlann yalnız 
dillerinde kalan değil, milletlerin gönül
lerine İntikal ettirilenlerdir. 

Bu İntikal vasıtasının ba§ında da iktı
sadi münasebetlerin inkişafı gelir. 

Maalesef her zaman tekrarladığımız 
gibi lngiltere ve F ransanın uzunca bir 
müddet Balkan devletlerile iktısadi te
maslannı zaafa uğratmalan bugün ku
ru1mak İslenen işbirliği için, yenilmesi 
:tanıri bazı zorlukları ortaya çıkar
mıştır. 

Bunlar yenilemiyecek kadar muazzam 
meseleler değ"ldir. Hüsnüniyetle ele alm
ınası, üzerinde ehemmiyetle durulması 
hu zorluklan yenmeğe kafid ir. 

Londra, 28 (ö.R) - Parlamentonun 
açılışında Kral ve Kraliçe ve hanedan 
azaları hazır bulunmuşlardır. Kralın 
nutkunda bütün imparatorluğun girişi
len mücı-ddedcki azminden babsetm.i§f.ir. 

--*--
B. Çemberlayn 

- *-Perşembe günü avam 
kama asında 
beyauatta bulunacak 
Londra 28 ( ö.R) - Başvekil Çem~ 

herlayn per~embe günü avam kamarasın~ 
da harp vakayii hakkında beyanatta bu
lunacak ve kendisinde lngilterenin harp 
gayeleri hakkında etraflı malumat ver
mesi istenecektir. 

---""---
Cenubi Al rika d a İn· 
giltere aleyhinde bir 
isyan hazırlamışlar 

Netekim bay Numan Menemencioğ
lunun riyasetindeki heyetin Parise mu
•aaalatinden kırk sekiz saat sonra Fran
~ız rejisi Türkiyeden yüz milyon frank. 
• 1< tütün mübayaasma karar vennİ§ ve 

Faris 28 (Ö.R) - Cenubi Afrika
dn İngiltere aleyhinde bir kıyam için 
tertip edilmiş bir Nazi suika~dı Lon
drada ifşa edilmiştir. Cenubi Afrika
da siyah gömleklileri seferber hale 
koyarak Y ohanesburg ve Pretorya 
üzerine yürümek gayesi takip edili
yordu. Cenubi Afrika hükümeti baş
lıca şehir Ye kasahalardn Nazi teşki
latının isimlerini ihtiva eden listeleri 
eline geçiı·miştir. Alman elçiliği de 
bu teşkilatla temas halinde bulunu
yordu. Alman elçiliği müşaviri Şhi- • 

• ]er Na7.i ajanı olarak bu su ikasd pro- : 
: jesinde mühim bir rol ovnamıstıT. : c:;oNU 2 İNCİ SAHİF'EDE -

HAKKI OCAKOOl.U 
.......................................... 

: B u g ü n Ankara : 
: rady osunda bütün ~ 

~~~~~~~~~---*--

Üç Alman harp gemisinin 10 pusluk toplarına 6 pusluk • : müstahsillere hitap ; 
üç topu ile 40 dakika miicadele ettikten sonra battı 

--*--~~~~~~~~~ 

"Döyçland,, Almanya ya mı dönüyor? 

: edecek : 
: 29 İkinciteşrin (bugün)saat 14.40 ta i 
: Ticaret vekili B. Nazmi Topçuoğlu: 
: Ankara rndyosunda tütün müstah- : 
E sillcrinc \'C diğer biitiin miistahsille- : 
: re bir hitabede bulunacaktır. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 

• Faik öztrak 
Adana Halkevindc muallimlerle çok 
mühim ve samimi hasbihal yaptı 

Alman korsan krııı·azörü Döyçla11d 

Almanyada giz i ir 
radyo istasyonu daha . 

--*--
((Şimdi bir çok kimseler 
uhocam •• n diye elimi öp· 
tükleri zaman içimde 

uy uğum zevki hi~ bir 
şeyclle uymıyorumn 

- *-Adana, 28 (Hususi) - Dahiliye Vekili 
B. Faik. Öztrak dün burada tetkiklerine 
devanı etmiş ve orta tedrisat müessese
lerini ziyaret etmiştir. Seyhan kaza kay
maknmlarmın toplantısına riyaset ede
rek idari meseleler üzerinde görüşmeler 
yapmış, başarılması arzu edilen işler hak
kında direktifler vermiştir. Vekil. Sey
han Cümhuriyet Halk Partisinin kendi 
şerefine verdiği ziyafette hazır bulun
muştur. Hnlkevindeki muallimler top
lantısında B. Faik öztrak heyecanlı bir 
nutuk söylemiş \'e ezcümle demi~tir ki: 

Loııdra 28 (Ö.R) - Yeni gizli bir Ahtan radyo btasyonu daha 58 metre üze- cBu geceki çok heyecanlı ve samimi 
rinden neşriyata b::ışJamı~tır. Bu istasyo:ı, Buhr havalisindc oldui:,•unu ,.e prog- toplantınızda beni aranıza aldığınızdan 
ramfarını bildinni)tir. A~·ru zamandn n"şri:yat programlarını sanayi iş~ileri ara· dolayı müteşekkirim. Ben de sizdenim 
~ında dağıtmış ve Krop fabrikası duvarfonna asılmıştır. ve hfılfi sizden başka bir şey değilim. Bir 

Bu gizli Alman istasyonu bugünkü ne:riyutında sö~ le hitap etmi.-:tir: •Alman zaman ben de sizin gibi memleket çocuk
milleti. hürriyete kavuşman için llitlerin ve onun emri altındaki zorbaların or- }arının talim ve terbiyesile me~gul ol
tadan kalkmaları laznndır. Bu iş bir kaç ayda b~arılacaktır. Bitlerin beyanatı- dum. Şimdi bir çok kimseler hoç:am. Di
na ve Alman radyolannın propaganılasına inanmayınız. Yalnız ecnebi rad- ye elimi öptiikleri zaman içimde duydu
yolarmı din)e~iniz. Onlarm size öğTettiklcri hakikatleri küçük gruplar halinde ğum 2evki hiç bir şc:, de duymuyorum.> 
toplanarak birbirinize yayın.• - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - Dahılıyc Vekili B. F. ôztrak 
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Ata türkün= 
_Son _günleri 

$EHiR HABERLERİ 

'llıdarndan nalılen : Y AZAN : Rahmi Yağız ~ 
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Ebedi Şef, tekrar daldı. Gözlerini 

yumd.tL Ve. Cümhuriyet bayramını, 
böyle gcçi,rdi •. 

938 bayramı, 15 ci yıldönüm olduğu 
için tam üç gün tcsit eaildi. Memleketin 
her tarnfında, !her villiyetin muhtelif 
teşekküllerinden Ebedi Şefe gelen teb
rik telgraflıı.rına ertesi günü Ebedt Şef 
Anadolu Ajansı vasıtasile teşekkür etti. 

Teşrinisaninin ilk Salı günü, Büyük 
Millet Meclisi 938 senesi kış içtim:ı dev
resinin iilk toplantısını yıq>ıyordu. Bü
tün mebuslar, Ankarada toplanmış, 
MecllSin açılış günü mevkilerine geçe
rek ıteşii :vazifelerine !hazırlanmışlardı. 

Bütün az.aların yUzünde ince bir hüz
nün mağmum üadesl farkediliyordu. Bu 
hüzün, bu Uzül~ün sebebi neyd i? Bu 
sebep hiç kimse tarafından apaçık konu
şuluyor, yalnız müşterek bir sezişin te
siri .altında bulunan ve aynı .sebebi gO
nUllerinin içinden, kalplerinin ve kafa
larının en derin noktalarında husule ge
len teessürle hisseden mebuslar, her yıl 
r iyaset kürsilsUndcld .mikrofonun önüne 
çıkıp mevki alan !kunıcu, kurtarıcı Ata
türkün, Rel.slcilmhurun mutad yıllık ııut
kunu Ebedt Şefin ağzından dinleyemi
yeceklerine üzülüyorlardı. 

Meclis reisi tarafından yoklama yapıl
dıktan sonra Başvekil Celal Bayar mah
zun tav.rıru muhafaza ederek ağır ağır 
yürüdli, riyaset kürslisUne çıktı. Dur
du. Etrafına bakındı. Söylemeğe hazır
landığı cümleyi talfıffUz edemiyorm~
casına, bir vaziyet arzeden tavrile bir 
dakika sükut ettikten sonra söze başla
dı: 

- Sayın arkadaşlarım: 
Her yıl bu kllrsfide mutad yı"Ilık nu

tuklarını muhterem heyetinize irad bu
yuran Büyük Şefimiz Atatürk, raba1sız
~ıkları münasebetiyle ilk defa bu vazi
feyi bana tevcih buyurdular. 

Bu seneki mesai veçhemize temas ve 
geçen yıl :başarılan işleri hülasa eden 
Atamızın nutkunu okuyorum. 
Başvekil tekrar durdu. Koca içtima 

salonunda çıt ibile yoktu. B ütün mebus
lar sade kulak kesilmişler, gözlerfodeki 
hüzfin bulutunu muhafaza ederek ulu 
önderin nutkunu Başvekilin ağzından 
cfullcmeğe hazırlanmışlardı. 

- «Sayın Millet Vekilleri!,) 
cHepinizi sevgi ve saygı ile selfunla

nrn. Geçen sene aziz Kamutay arkadaş
larıma millet ve memleket için ne gibi 

feyizli işler başarmak lstedığimiı.i izah 
etmiştim. Bugün de bunlardan hangile
rinin hu yJl içinde yapıldtğını.l>ildinnek 
isterim.'> 

cSayın arkadas1arrm> 
cHer şeyden evvel size kıvançla arz.e

deyim ki, millet ve memleket geçen se
neyi de tam bir huzur \'e sükiin içinde 
yükselme ve kalkınma faaliyetile geçir
miştir.> 

CTuncelindeki şekavet tarihe karıştı.> 
cUzun yıllardnnberi d e\•am eden ve 

zaman zaman had bir sekil a lan Tunce
lindeki toplar şakavet hadiseleri. muay
yen bir program dahilinde.ki çalışmala
ırın neticesi olarak kısn. bir znınanda b er
taraI edilmiş, o mıntakada bu kibi vaka
lar bir daha tekerrür etmemrk üz.ere :ta
rihe devrolmuştur. Cümhuriyetin feyiz
ler.inden yurdun diğer evlatları gibi ora
cWriler de tamamile i~üade edecekler
dir.> 

Beled'yeler in ver"mli f , lıyC't i hakkın
daki iyi neticelere intikal eden nutkun 
müteakip kısmını sıhhat V<' ·çtimai ha
liyet sahasındaki çalısına1ara müteallik 
parca teşkil ediliyordu. 

Sıhhat Vekaletinin aldı~ı tedbirlerle 
memleketin her tarafındaki sıtma mü
cadelesinin muvaffak neticesi, verem, 
Frengi ve diğer sari bastalıkl· rla ya'!lı
ilan mücadeleler anlatılıyor, adli nuka
nizın:ıdaki isleyis in ti7.amı ve bu intiza
mın temini hususunda alınan tC'dbirlC'r 
ıhülasatcn zikredilirse, !harici ticaretimiz 
kü~ük sanatkhlara verilecek kıymet. 
kurulan kooperatifler, birinci beş yıllık 
planın muvaffakıyetle tctevvüç ettiği . 
Nafıa VekAletinin faaliyet ve b~lan, 
Cümhuriyet maliyesinin faaliyet ve mu
\•affakıyeti, inhisarlar.da alınan ·yeni ve 
esaslı tedbirler, Maarif faaliyetimiz, ye
ni yapılan mektepler, istatistiklere göre 
memleketin artan kiiltiir vaziyeti ve se
viyesi bundan sonra da yenilmez ordu ve 
!harici siyasetimiz, Hatay davasındaki 
muvaffakıyet,, Hatayla iktısadi vaziyeti
miz ve bunlara miitefcrri hususatı ihtiva 
ediyor, bir yıl evvel roontrö konferan
sında kabul edilen boğazların tahkimi 
meselesinin de her taraf ta tasdik edildi
ğini b'ldirdikten .sonra: 

- «Büyük Kamutay. $imdiye kndar 
olduğu gibi biitün is1crinizde ba.~''T+r 
dilerim!> 

Cümlestl<' nibAye.t buiuy rdu. 

•• Bİ!'ME İ · · 
------------------------------.----------~----'-·-+----

Nazi şeflerinin karıları 
niçin lsviçrede kalmayı 

tercih ediyorlar? 
!Fransız gazetelerinin yazdıklarına gö

re Nazi şeflerinin knrılnrı yabancı mem
leketlerin iklimini harp içmde'ld Alm:m 
iklimine açıkça tercih ediyorlar Mareşal 
Gör.ingin karısı doğum vesilesile bir kaç 
haftadan beri Isviçrede bulunmaktadır. 
Boyan Göôelste hamile olmadığı halde 
aynı, güzel örneği takip ederek lsviç:rede 
bulunuyor. Daha önce Hollanda da bu
hınuyordu . Bayan Gör.ingin bir lıaz ço-
ctİk doğurduğu 'Louın şehrinde daha 
uzun müddet kalmak niyetini gizlemiyor. 
BOhemya protektora idaresinin başında 

TARZAN 

olan Bııron Von Nörnhtın kansı ecnebi 
bir memlekete hareket etmiştir. Alman 
kadınlarına fedakarlıktan bahseden Al
man hariciye nazırının karısı Bayan Rib
bentrobun da kocasından uzakta olduğu 
söyleniyor. Yabancı gazeteciler bir tran-
satlantik :tayyaresinin Be.dinde harekete 
hazır bir halde bulunmasından meraka 
düşmüşlerdi. Nihayet Hariciye nazmnın 
karısının Cenubi Amcrikadaki dostları 
nezdine bir seyahat yapmak niyetinde 
olduğunu öğrenmek ~uretile meraktan 
kurtulmuşlardır. 

ve OGLU 
Bu ismi VNVTMAYINIZ 

.tlnnemin 
SevdJ&-i Adam 

Yazan: Üç Yıldız 
- 45 -

Ayva ıkta 
Bazı tetkikler 
yapılacaktır 
Şehrimizde bulunmakta olan Istanbul 

mmtaka ticaret mildürü B . Avni Sak
man, esnaf ahali bankası idare meclls.i 
rıµsi B. Hamdi Akyürek, kooperatifler 
birliği müdürü B. Muhip bu sabah Ay
valığa gidecekler, bazı tetkikatta bulun
duktan sonra akşam şehrimize avdet ede
ceklerdir. 

-~-

Sin a ar< .a 
Numa!'a as lü i das 
ediliyor 
Belediye, sinemaların istiap haddini 

nazarı dikkate almaksızın bazı sinema
larda mevcut yerlerden faz.la bilet satıl
dığını ve izdihama meydan verildiğini 
~esbit eylemiştir. Buna karşılık tedbiri 
ulınak üzere büttin sinemalardaki birin
ci mevki, koltuk ve hususi yerler numa
ıralanacaktır. Mevcut numaralardan faz
la bilet satısı yapan sinemalar, izdihama 
-neydan verdikleri için tecziye edilecek
tir. 

Sinemalarda t emizlik ve hava tebdili 
ine de ehemmiyet. ve.-ilecektir. 

Pazarlık yapan 
Uç mağaza ve dükkan 
.. etk!ed.ı.lliyor 
Belediye encümeni karariyle üç ma

" ııza ve dükkfıncının pazarlıksızsabş ka
n ununa muhalif ol:ırak pazarllk yaptık
tan tesbit edilmiş ve dükkanların kapa
tıimalanna !karar verilmiştir. 

Dün yere üikürdülderi tesbit edilen 
25 kişiden birer lira para cezası almınış. 
tır. -·-Co tanesi inşaatı 

Reis Dr. Behçet Uz, dün refakatinde 
bclediye baş mühendisi bulunduğu hal
de çocuk hastaneSi inşaatını tetkik et
miştir. Çocuk hastanesinin çatısı örtül
müştür. Bu hastane, Izmir ve hinterlan· 
<lırun en modem bir çocuk sağllk yu
vası olacaktır. 

B. Cevat Ozpay 
Istanbul C. müddeiumumi muavinli

<>ine tayin edilen lzmir müddeiumumi 
muavinlerinden B. Cevat Özpay bugün 
Iruınbula hareket edecektir. B. Cevat 
Özpay Izmir adliyesinde bulunduğu 
müddetçe çalı~aınlığı ve dürüstlüğü ile 
temayüz etmiştir. 

-1:r-

l n c e Mehmet 
Suçlunun deli olduğu 
anlaşıl eh 
Eşrefpaşada kahveci Remzi ile Kadri

yi taammüden öldünnekten suçlu olarak 
İnce Mehmet hakkında ağır.ceza mahke
mesince karar ittihaz edilmiştir. Malum 
olduğu üzere müşkül ve feci şartlar için
de işlenen hu cinayetin diğer mahkı1m
ları hakkındn evvelce km-ar verilmişti. 

Uzun zamandanberi müşahede altın
da bulundurulan İnce Mehmet hakkında 
Istanbul Bakır.köy nkliye hastalıkları 
hastanesi bir rapor vermiş ve rapor ad
liye meclisince de tasdik edilmiştir. 

Rapora göre İnce Mehmedin şuuruna 
sahip bir insan olmadığı nnlaşılmış ve bu 
cinayeti bilmiyerek işlediği anlaşılmış
tır. Ağırceza heyeti davanın sukutuna 
karar vermiştir. 

f nce Mehmet, emrazı akliye hastane
lerinden birine gönderilecek ve tedavisi
ne çalışılacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Gelenler, Gidenl~r E 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Var.şova büyük elçiliğimiz ticaret ata

şesi B. Baha Erker Ankaradan, deniz 
yollan hukuk müşaviri B.E. Ali Duru
soy lstanbuldan geldiler. Muğla mebusu 
B. Hüsnü Kitapçı Istanbula gitti. 

landı. 
Tavla.. Onun hediye ettiği ~u tavla 

bnşında ne hoş vakitler geçirmiştik. l~te 
birazdan yine gelecekti. Yine bu tavla 
ba~na oturacaktık. 

O gelinceye kadar hazırlık olsun diye 
tavlayı açt ım. Pulları "iki taraflı dizdim. 

Tek ve küçük b ir kadeh rakı bana Sü
leymam daha emniyetle bekleme ve kar
şılama cesaretini vermişti. 

Kapının zili hafifçe çaldı. 
Acaba o mu? 

Bir kaç ay en-Cl yine bu odada Sü- bildiğim jçin tekrar bize geJişi her halde Ya annem daha evvel gelirse~ 
leymanı tahkir eden, annemin yüzüne onu birdenbire beyecaalandırmış olma- O zaman bütün pliinım altüst olacak 
ka1fJ: lıydı. ve 11nneme işi açmağa vakit kalmadan 

- Ya o .. Ya ben... Odanın içinde dola~ dolaşa dii~nür- arkadan Süleyman bastıracaktı. 
Dedik.ten eonra bizzat kendim kendi ken aklıma bir kadehcik rakı içmek gel- Ben bu endi ede iken hizmetçi kızın 

evimi teikcttikten sonra !Pmdi ne yüzle di. O zamana kadar pek çok liköT, bira sesini duydum: 
Süleymanın suratına balcac:aktım. ve arasıra da bir iki ıarnp İçm.İf, fakat - Buyurun beyefendi .. . Küçük bey 

BiT in için kafamda yer bulan bu dü- ağzıma Tıikı koymamı~tım . Rakının di- sizi bekliyor. 
ıünceleri çabık uz.a1da~tırdım. mağa açık1ık VeTdiğini söyliyorlardı. Ba- l femen misafir odnsının kapıımı aç-

Hayır.. Hayır.. Artık böyle fikirlere kalım doi:rru mu} 1 tım. 

saplanmamalı idim. Küçük likör kadehine koyduğum ra- Sülevman çok zayıflamış halile kar· 
Bir kerre paçaları sıvamııtım .. Artık kıyı gözümü kapamak suretile birden şımda duruyordu. 

geri dönemiyeceğime göre işi bir netice- içtim. Belli idi ki ilk hareketi benden bek-
ye bağlamalı idim. Boğazımı yalcarak geçen bir ateş san- liyordu. 

Peki amma Süleymana: ki midemin içinde bir külhan tutuşturdu. Koridorda ona doğru koştum. Elin-
- Ben !hata ettim. Ku uruma bakma .. Gayri ihtiyari kafam sarsıldı. Fakat ça- den tuttum. 

Artık annemle istediğin gibi başbap buk geçti. Her acı gibi rakının da ağzım- - On dakika dedin, yarım saat ol-
ka1... da bırakt~ı yakıcı tesir kayboldu. Bu du. Yirmi dakika geçiktiğin için sana ce-

Oi.> emezdim a... ilk içkınin tesiri altmda a"'zıma meze fa- za vermek lazım. 
Ben bunları dü ünürken muhakkak lan almağı bile unutmuştum. Bir iki da- Dedim. Yü7.Ümc bakamıyordu. Çok 

Su eyman da bana kartı ne vaziyet ala- kika sonra danuırlarınıda bir :llev dolaş- mahçup ve çok heyecanlı idi. 
cağını dü Üne.rek kafa patlatıyordu. Çün- tı. - Vereceğinİ7. cezaya ınaalmemnuni-
kü o benim niçin, ne makaadla kendisini Kendimde daha fazla km.'vet '\'e hat- ye kntlanımn. Dedi. 
çağırdığımı daha hilmiyordu. ta cüret hissettim. lnsanlarm sevdiklerinin cezaları sev-

Odadaki mühim toplantı 

Pamuk ve .zeytinyağı bir
likleri kurulmak üzeredir 
Zeytinyağı birliğinin merkezi l zmirdir. Pa
muk için iki birlik merkezi ihdas olunuyor 

Pamuk ve zeytinyağı ihracatçılan ara-
mda birer birlik vücuda getirilmek üze

re şehrimize geldiğini yazdığımız Istan• 
bul mıntaka ticaret müdürü B. Avni 
Sakman ile ticaret vekaleti teşkilatlan
dırma dairesinden B. Necdet dün alakalı 
ihracat ıtücc:arlnrım ticaret odasında bir 
toplantıya davet eylemişlerdir. 

Tüccarlarımız bu davete büyük bir 
tehalükle icabet etmişlerdir. 

8. Avni Sakman, celseyi açarken iz
mirde geçirdiği günlerin tatlı hatıraları
nı bir ker re daha Izmir ihracatçılarile 
çalışmak fırsatını ele .geçirmekle duy
duğu deı-in zevki ifade eylemiş \ :e içti
maın maksadını ıizah etmiştir. 

Harp vaziyetinin zaruri bir icabı ola
rak ihraç maddelerimizi dış piyasalara 
arzedecek ihracat tüccarlarının, memle
ket menfaatlerile kendi menfaatlerini te
lif edebilmek içfo birlik halinde çalışmak 
mecburiyetini tebarüz ettirdikten sonra 
bu hususta bir de kanun layıhası hazır
lanmakta olduğunu, bunun kanuniyet 
kesbetmesine intizaren lzmirde kuru 
meyva ihracatçıları birliği statüsünün 
esası alınarak birlikler kurulmaaını sayın 

ticaret vdcilinin tasvip eylemiş hulundu
ğunu ilave etmiştir. 

Yün V'"' Yapak ihracat birliğinin mer
kezi lstanbulda olacak, lzmiTdek.i bu işle 
uğraşan tüccarlar, lstanbul birliğine dahil 
olacaklardır. 

Zeytinyağı ihracatının merkezi. lunir 
olduğu cihetle birlik lzmirde kurulacak, 
Istanbul, Ayvalık ve cenup vilayetleri 
tüccarları da bu birliğe dahil olacaklar
dır. 

Pamuk için iki birlik kurulacak, biri· 
nin merkezi lzmir, diğerininkisi Adana 
veya Mersinde olacaktır. 

Zeytinyağı ve P muk ihmcatçıları ara
sından onar kişilik birer muvakkat ko· 
mite intihap olunmuştur. Bunlar yann 
saat ~ 5 de ticaret odasıııda toplanarak 
zeytinyağı ve pamuk birliklerinin ayn, 
ayn nizamnamelerini hazırlayacaklardır. 

Cuma günü yine saat 15 de heyeti 
umumiye halinde toplanılarak nizamna· 
me, madde madde müzakere edilecek, 
ticaret vekiletine gönderilerek icra :ve· 
killeri heyetinin tasdikine arzolunaeak-
tır .•• 

__ _.,*•-
rem temeller üzerlıae 
kurulacaktır 

----*-
HAKKI OCAKOGLU 

- BAŞTARAn ı INct sAHiFmıı: -

keyfiyet bükümetimize resmen bildiri&. 
miştir. 

lngiliilerle devam eden müZakettllit 
bugünlerde sona ere«ktir. 'Bir buçuk ld 
milyon lngiliz liralık tütünün de lngiliz. 
ler tarafından alınacağına daha bugün. 
den muhakkak nazarile bakılmaktadır. 

Bu iki memleketin mübayaa edecek
leri tütünlerin :Yekunu Almanlann piya. 
samızdan satın aldıktan miktann iltüne 
çıkabilecektir. Ba hadiseyi ilk adun ola· 
rak kaydetmekten derin bir zevk duyu· 
yonız. 

Baıün en mühim mevzu tütün olduğu 
için bu işin müst~ halline ebenuiıi. 
yet verilmİ§tİr. Yann bütün ithal ve İbra• 
maddeleri merinde tam bir anlatma vü
cuda getirileceğinde fÜphe yokts. 

Artık ikt1S&di menfaat birlildenun .;. 
yasi dostluldann temelini tefkil eyledi
ğini anlamıyan kimse kalmamıJbr. 

Avrupa muazzam tehlikelere maruz. 
dur. Harp halinin doğurdufu ille .ıniif
küllet- belki matl" p neticelerin İ.ltileelİnl 
biraz .geciktireb ilir. Fakat imkansız kıla. 
1D11%. 

Netekim lngiltere ve Fransa ile yap
tığımız prensip anl~mnlarmıo ilanı tari
hinin üzerinden hayli zaman geçti. Kar
Jılıklı yardım paktlan, ticaret anl&Jma
lan irnzalandL 

Buna rağmen bu ımemleketlede liaa
ri münasebd1erimiz ihracat meı • .. fe 

unduğumm halde lbeMenea .. limit 
edilen ... etli~- P Tj .. 

~~·· I S li 1 -· Tüccarlardan Denizlide pasil maktan a,...ı1e Ana; icirMle tllr-· 
taahhütname müdafaa tecrübesi clığı 1-direnin •r.amet•ııde ___. .... 

doira olar. 
ahnmıyacak yapıldı Nonnat prt1ar a1hnıı1a it,.., · -.. 
Şimdiye kndar cnterşanjabl memleket. Denizli 28 (Hususi) - Hm-.a tehlike- kanlanmn mewrndiyetiai iddia • '1 

!ere takas yoliyle giden nınllann o mem- :.sine karşı dün burada paSif korunma cek hiç • kimııe Wwm11•z .. _.. 

lekeUerde fiilen istihltık edileceğine dair tecrilbe.si yapılmıF. Saat 19.59 da zuda - - ..,.'"11d1ftin lkeadieri.. ...ıı. 
ihracatçılardan .şahsi bir taahhütnam nlann işıreti verilmiş, ışiklar söndürül- lbir p Mc1111a-. ...-.. 
<ılınmakta idi. Ihracatçıları ekseriyetle müş, pasif müdafaada vazife alanlar ~"a- Bu,ıün en &.ıra1 llir ...,..,. 'I elan 
müşkilltıla scvkeden hu taahhütname zifelerini muvaffakıyetle yapmıjlardır. ılngateıede bile,. .. t~ , .. ' + ..&-
usulü, dün ticaret müdürlüğüne gelen Saat 20,15 te tehlikenin geçtiği bildi- ıbayut iİçİn, ısöz IWCiaıii.reti iİlıfe ~-
bir emirle kaldırılmıştır. rilerek normal hayat başlamıştır. tininclr. 

- --&-- __ ..>r- Bütün devldler itbalit ıre ünaıl ,._ 
Yamanlar çeşmesi B I k" k ~ kontr0t .. a1~ almqlanlr. u. '-si 
Evkaf idaresi Yamanlar kampında a B a 1 n l ~D'. ~~ ~ .!ıc mken ....... 

umuma mahsus güzel bir çeşme yaptır- ~ goz .önünden -P 
mıstır. Bu çeşmeden başka önümüzdeki Boğazda torikler kıl :'°· ilt F il d-•-! 

· d b 1ar d • dil it k 1 1 uı,gı ere ve rnnsa e aranın: mu 
mev~m e azı pavyon a mşa e e- o a ve epçe er e dostluk bu iki men1'eketle iktısadi İfbİr· 
cektı.r. -· tutuluyor liği vücuda getirmeğe çok müsaittir. 

1 Ist b 1 S ün] d B ;ı;. d bü Bugünün çalıpna ailltwıleıinıie aiyui a a ıyan an u - on g er e 06~ a - d tlukl .k dA • btZ.:::.!--~. 1 
yük bir balık akını başlamıştır. B ilhassa os ar 1 tısa 1 'iŞ :.~"" ın~nır o : 

adam bu balıklar arasında palamut 'Ve torik ~t~w~: y ~ ~ edecek İkh~d· 
Geçenlerde N amazgfilıta e.şi Hasibeyi k bold H ttı- torik la k d ııbırlıgı ıse sıyası dostlukları ezelı ve 

ustura ile s ekiz yerinden ağır surette ço uz:. a a, a nı 0 
a ar ebedi kllacılktır. Devam eden mı m;. 

artmıştır Jô. kıl olta veya kepçelerle Bo- .. b t ı· 1 • • b ki rk b. a-
yar.·-1 ıynn Alı" Heptaş hakkında bır" ın' cı· w . . . ht lif 1 . d ak k mus e ne ıce ennı e e en n:e u-

A.U gazıçının mu e yer erın e ın a ın .f t .Lil"tl w eh · t 
sorgu hfıkimlini kararını vermiştir. t 'k t 1 1 kt dır B ukabil ba §en vazı e epı a anınaga emnuye 

o orı u u ma n . una m - ek•:.. 0 - b - · !-...1_ b 
Bn. Hasibe, aldıg!ı a1'·" yaralara rağ- lık "h d k l t E ıverm "'• unyanın agun ıç...- u-ou ı racatımız a ço can anmı.ş ır. z- 1 d w rtl d ~ ıl b. ~-ı • 

men mucize kabilinden kw-tulmuş ve cümle bir gün içinde bir müessese 200 tun . ugu f
1
'! a~, .1agdın::..~d' ır 0~~~ sısiyileşıniştir. Suçlu, Türk ceza kanunu- b" 'f l I al 'h . emıne as a musaı egu ır. agınıa ça· 

.ın çı t pa amutu t yaya 1 raç ctmış- lı•ma bütün hüsnüniyetlere ragmw ea •-mm 449 uncu mddesine göre katle te- 1 'S 

bb ır. tice vermemegwe mahkumdur. ~e üsten ağır cezaya verilmiştir. Yakın~ n 
da muhakemesine başlanacaktır. -- r--- Te;kilô.tlı milletlerin karşısına teıki---.... - B F • k •• l k latla çıkrnağa mecburuz. 

Y • a] 0 Z fa Bundan dolayıdır ki hükümet ilırM:at Urdda hava _ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE_ birlildeıin'.i siiratle -riicuda ,retinnek. lra-

vaziyeti 
Ankara 28 (Radyo) - Meteoroloji 

istasyonunun bildirdiğine göre, bugün 
Ankarada en yüksek sıcaklık derecesi 
6 dır. Gökyüzü açıktır. lstanbulda en 
yüksek sıcaklık 1 4 dür. Muhtemel hava 
vaziyeti yarın (Bugün) doğu ve cenup 
şarki Anadoluda havanın bulutlu, Trak
ya ve E°..ge" d e az bulutlu geçeceği, gece 
sıcaklık derece3inin bir miktar düşerek 
gündüz yükseleceği tahmin ediliyor . 

- +-
Dikili leliketzeclelerl 
için Ereğlinin yal'clımı 
Ereğli 28 (Hususi) - Dikili felak~ 

zedeleri lehindeki teberrüat 1118 lirayı 
bulmuştur. 

rannı almıftır. Jhracatçılarımızm birlik
Vekil, Saltaruıt zamanındaki Maarif ler etrafında .umimiyetle .toplu bulun

te.şkilfttmda yer alan muallimlerin ne ıka- malan, hilkümetle .sıkı bir mesai .İflimld 
dar müşkül §artlar içinde çalıştıklarını, vücu4a getirmeleri dış ticaretimizin te
bugünkü tallın ve terbiye heyetlerinin mel laJmı te§kil eCler ••• 
tamamen :milli ve hür bir J.dare de her ~ 
türlü kolııylıklardan istifade ederek ço- HAKKI OCAKOv l.V 
cukları yetiştirdiklerini anlatmış J\'e ıiL.i- --:.,,..--

ve «~~~~~uklarımızı bu güzel vatanı Amerika halkı 
her gün bir az daha şenlendrmeğe muk-
tedir bir hale getirmeğe uğra.şıyorsunuz - BAŞTARAFI l inci SAR ADA -
vazifeniz şereflidir.> 

-~-

Yugoslavya 
500 milyon dinarlık 
istikraz yapıyor 
Belgrad, 28 (A.A) -1 Kanunusan ide 

mektedirler. 
Amerika,b ütün Alınan ihracatına ab

loka vaziyeti istilznın eden tedbirleri 
protesto etmek niyetinde değildir. Zira 
müttefiklerin hu tedbirleri ahnaktald 
zaruretlerini takdir .ctıuekle beraber za
ten Aınedkıırun menf aaUeri bu yi.izdeıa 
ns1a müteessir o1maınış'br. 

- Öyle i e gel <le ıana hazırladığım 700 milyon dinarlık bir .istikraz akdine 
Londra2 '8 (Ö.R) - Amerikanııı Lon

dra ~efiri, Kral \'e Kraliçe tarafıncJan bu
gün Bukiııgam .sareymda kablll edilmif 
ve sefir öğle yemeğine a1ıkonulmuştu:r. 

cezayı gör .. . 
Onu odaya, dini bırakmadan •olttum. 
Bir tarafda rakı muaauu. b ir taTafta 

taVla masasını gören Süleyman ~enim 
samimi ve H.übali vaziyetimden de ce
saret alarak: 

- O •• Dedi, mapllah Muzaffer .. Ben 
görmiyCli acn epey terakki etmipin .. 

- T.avla ıiçm .:öyliyorsan son oyunu
muzdan sonra elime tek bir defa bile zar 
almadım. Rakı için söyliyorııan onu da 
senin için hazırladım. 

- Fuat ben artık jçmiyorum demit
tim y.a ••• 

mezuniyet veren bir kararname neşre
dilmiştir. Obligasyonlar 50 senede öde
necek ve altı ayda .faiz verjlecektir. Is
tikraz tahvillerinin ihraç fiatı yüzde 85 
tir. Ve nafıa işleri için aktedilmektedir. 

- +-
Frnsız nazırlar meclisi 
bugün Ellzede 
toplanıyor 
Pru-i.s, 28 (A.A) - Reisiciimhur B. 

Lebrun dün başvekil B. D aladye ile uzun 
milddet görüşmüştür. Nazırlar :Meclisi 
Çarşamba günü Elize sarayında toplan
mağa davet edilmiştir. -

Loodra 28 { A.A) - Amerika ııelirl 
diin başvekili z.iyaret etmi~ ıve kendWy
le yarım ..-;aat kadar görüşmüştür. 

-ı:;.·-

lskoçyaya götürülen 
Alman esirleri 
Londra 28 (Ö.R) - 12 zabit ve T3 ne

ferden ib:ıret olan bir Alman esir kafi
lesi ISkoçya limanlarından birine çdamt
mışlardır. Buıllar bir Alman denizaltı ve 
üç Alman ticaret gemisinin müretteba
tından sağ kalanlardır. - Z-arar yok, bugün benim ıhatınm 

için içersin. Hem ben de seninle birlikte 
bir kadeh atarım. 

Süleyman hala mütereddit, hala mah- 1 
cuptu. Soluk benzine bu anda hissettiğini 
pek iyi anladığım büyük heyecanın kır
mızıhğı hakim olmuştu. 

Yeni Sinema Müdüriyeti 
fUHTBRE M İ Z •ıiR HALKI N IN 

ARZU VE KOCALARI ÜZEB.E SENENİN i LK TÜRK FİLl\1l 
lnsan, ne zaman iyi bir harekette bu~ 

lunursa İçinde gayri ihtiyari bir sevinç, 
bir İnşirah duyar, bu anda ben de İşte 
bu sevinç ve in!lirahı duymakta idim. 

Kar~ımda ve benden çok yaşlı hu 
adama verdiğim bahtiyarlığı çok yakın
dan görmek adeta beni de mesut edi
yordu. 

Onun mütereddit '\"e mahcup haline 
bir nihayet vermek ve ayni zamanda 
aradaki merak havasını izale ctmdc için 
birdenbire: 

- Süleyman. dedim. Biz senden dün 
ayrıldık değil mi? 

Allahın Cennetini 
Bir kaç gün ialıa ,g&tcrccektir 

YENİ İLAVESİ • iZMiRDE i L K D E FA 

ESRARENGiZ GEÇiT 
y B 1 c A 

EBIIDİ ŞEFİMİZ ATATÜRKÜN 10 cu YJLDÖNÜMÜNDE SÖl'LllDiK
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Vaziyet vahimleşiyo.r 
Sovyet Rusya Finlandiya ile olan 

ademi tecavüz paktını feshetti 
Londra 28, (ö.R) - Sovyet hüküm.eti rm da aynı şekilde hareket etmeleri şar· temeldir. Fenlandiya hUkümetinln bu Amerikan g:ızeteleri Rıu. Fin. gergia-

p~landiya ile Rusya arasındaki ademi tile, askeri kuvvetlerini huduttan 25 ki- iddiayı ı:>pat edecek delillere malik ol- liğini dikkatle takip ediyorlar cNevyork 
~ paktını feshetmiştir. Bu fesh lome~ geri almak teklifine Moskova- du,bru zannedilmektedir. Taym~> diyor ki: Küçük devletleri, bü-
l:aran bugUnden itfüaren tatbik mevkii- nm cevap vermesi hSla beklenmektedir. yük ve kudretli komşularının her hangi 
ile girmi§tir. B. Molotof bu husustaki Fin hüküıneti, dört Rus askerlerinin ya- Roma, 28 ( ö.R) - Moı>kova radrosu bir talebi kabul etmediği takdirde tehli-
lliyetini Fenlandiya sefirine bildirdikten ralarunası hlldisesi hakkındaki Sovyct Sovyct hüküınctinin hudut had.isesi hak- keye düşerek bu anarşi vaziyete bir nl· 
'°nra :Moskova radyosu keyfiyeti bu ak- protestosunu reddetmiştr. Hadisenin bil- kında Fin beyanatını rnddettiğini hildiri- hayd vermek lazımdır. 
lanı ilAn etmiştir. Paktm feshine sebep dirildiği saatte Rusya tarafından gelen yor. Kızıl orduya, Fin arazisinden gefo- Deyli Niyoz> gazetesi de Fcnlandiya-
olarak Fin hUkUmetinin takip ctt.ij;~ Sov- infilak sesleri duyulmuştu. Binaenaleyh, cek at~c mukabele emri vcdlıniştir. nm Rusyayı tehdit ettiği iddiasına kim-
tet nleyhdarı siyaset g6stcrilmekted.ir hadisenin Sovyet kıtalar1run talimleri Fenlandiya ordüsunda mezuniyetler il. senin ve hatta Amerikan komüıılstlcri-
Dlğer taraftan Fin bilkümetl, Rusla- esnasında bir kazadan ibaret olma~ı muh- ga edilmiştir. nin bile innnamıyncaklarını yazıyor. 

i~giii;· .. s~ş;~I~ii·; .. ···ç~ ....... b;;i~ .................... ; .................. T~'bf ;ği~; .... . 
kamarasında yeni be a a ta lu ~arls~~ :~ün!i,~!=Fr.,.. 

sız harp tebliğinde şöyle denilmektedir: ~~~~~~~~~ ....... ~*~-~~~~~~~~ 
Londra, 28 (ö.R) - Parlfunentoda de faile bir kuvvet karşısında bile gemi

l-cra:ım çılı nutkundan sonra .Başvekil ciler teslim olmağı asla akıJlarınn bile 
n. Çemberlayn şu kısa nutku söylemiş- getirmiyerek lngiliz donanmasının 3n
liı-: anelerine sadık kalmışlardır gelecek çar-

yorlar. 
e:Bu sebeple Almanlar suçlu oldukları 

mazeret kabul elmc.z hareketlere karşı 
müttefikler tedbir almak mecburiyetin
de kalmıslardır. Alman ihracatının mü
saderesini istfüda,f eden bu tedbirlerin 
bitarafları baz.ı güçlüklere ve hatta za
rarlara düçar edeceğini kabul ediyoruz. 
Fakat onJnrı kendi ıncnfa:ıtinc gemileri
ni ve şimdiye kadar :ığır ıstıraplara kat
lannn vatandaşlarının hayatını korumak 
için Alm:ınfarm bu gayri insani hareket
lerini tekniğile matfrf tedbirlerimizin bi
taraflar tarafından bazı fodakfuiıkfora 
değeri olduğunu tasdik edeceklerini 
ünıit etmek istiyoruz.> 

<Harbe şimdiki devam ettiği şekil iti- p~c;malar için bu takip edilecek bir mi
bariıe bir istihkam harbi adı verildi. Ka- saldlr. 
tadaki hareketler itıôarile bu tabir doğ- c:Bu deniz muharebesinde kuvvetler 
tudur. Fakat denizler de ise bam başka- gayri milsavi olmaldn beraber. harp 
dır. Burada bir ölilm mücadelesi şiddet- umumiyetle kabul edilen deniz muhare
le devam ediyor.> be kaidelerine muhalif değildi. "Fakat dai
r Başvekil Şimall Atlas Okyanusunda nuı böyle olmmnı.,,,<rtır. Beynelmilel deniz 
~ cDöys]ancı.. Cep kruvazörile d.i- harbi kaideleri ~lağm menfaatine 
~er bir d~man harp gemisi tarafından olarak tesis edilmiştir. Halbuki denizler 
batırılan Royal Dindi> adlı Ingiliz kru- de müttcfilder hiç bir şart kaidesine bnğ
\'t\7.iirünün kahramanca mücadelesinden lı olmıyan ve iş:ine geldiği zaman her 
bahsetmiş ve dem~.mr ki: F.zici deTece mukaveleyi bozan bir düşmanla çarpıft-

Nafıa Vekili 
lstanbuldan 
Ankaraya döndü 
lstanbul 28 (Hususi) - Nafıa vekili 

gen~ Ali Fuad Cebesoy bugün mü
hcnd· mektebini ve Nafta müesseseleri· 
ili, Taksimdeki belediye gazinosunu gez
dikten sonra kşam ekspresı1e Ankaraya 
Lareltet etti. 

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

'Alman propagandası 
l ngiliz. Fransız ekonomik birliğini Fransa
nın lngiltereye ilhakı şeklinde gösteri yarlar 

Londra 28 (ö.R) - Alman propa- 'nebi clövizleıi bir milyar lnziliz lirası 
candası lngiliz • Fransız ekonomik bir· kadnr artmıştır. Fransa ayni zamanda 
Jiğini F ransanın, ekonomi bakımından, o kadnr çok ecnebi kıymetlere mnliktir -*- lngili-z impanıtorhığuna ilhakı şeklinde ki bunun yanında Almanların elindeki 

Balta hanı yangını gösteriyor. Bu propaganda gülünçtiil'. ecnebi kıy.~etlcr hiç. mesabesind~ kalır. 
tahkikatı lnglltcrc ve Fransa arasmd ki i ·rakde _ B~ lngıl~~: F~ansız eko.nomik t~-
y...._ __ bul 28 (H --') D.. birisi hakim. diğeri tabi iki ortak yok- nudu en muhım bır kuvvettir. Ba ihtilaf 
.&b"111 ususr - Wl yanan ek "k k d 1 . . tih h r d 

\le altı kişinin yaralanmasına sebep olan tur. Münhasıran ekonomik istatistiklerde d" onCom
1

•. ul retke~ı~ ımh a~~ ı1n ~-n.ı1 h hal kmdaki ...__'LL:T~-ı lngilizlere ait ralremlıır ebcriya daha ~· a ıp geme ıçın ~ KUVVCt cnn 
d ta anı Y~ t ~ UUUU1W "k k I ki b b F clc hük olması hem de bütün ekonomik 

evam etmektedir. Hanın heyeti mecmu- yu ~ 0 h':i ~ • e.rn 1 ~ ı;nnsa~uı-·td?· kudretin hnrp emrine tahsisi elzemdir. 
"8ınuı lt bin liraya ve yangın çıkan bo- !~giliz"!. saill ti~ hı§;;~ cı. az mk.1!fd ~b? 1~· Fransa Ye lngiltere, imparatorluktan ha-
""'cı ma"-..... .,., ... ,,.. da 1500 liraya sİ"O:rta- -:ı.u m c , n nm sc ız e ır Sl- • l b'I Al d" ·sı· ,,-.,. o~~ <> ~ • nç tutu sa ı e, manyanın ort mı ı 

lı olduğu tesbit edildi lfıh altında oldugu halde.. F mnsız. milletı- demir istihsal ediyorlnr. Demir ise gerek -*- nin gösterdiği istihsal kudretini takdirle _..ıh k h d'. t · · • d 

Zonguldak 
Bolu 

ve 

c. H. P. kongreleri 
Zonguldak 28 (Hususi) - C.H.P. 

Yılldc kongrelerinde parti müfettişi ve 
"ali hazır bulunnwşlardır. 

Kongrelerde memleket iıllm iizeria
dc yapılan rnünakaplar ve müzakereler 
haikımıı;m "yasf olgunluğunu gö.ter
b\iftir. 

(iolu 28 (Hususi) - Vilayet dahilin
"do yapılan parti ocak ve nahiye kongre
leri bitmiştir. Birinci kanun ba§Indan iti· 
baren kaza kongreleri yapılacaktır. 

•• • BW , gere arp en us runnm esası ır. 

gormektedir. Fransa ve lngiltcrcdeki otomobü nakil 
Fmnsanın adi bütçesi nıuvn.zenelidir. vasıtaları Almanyanın .3 mislidir. Bu da 

Yeni bilavasıta vergiler ihdas edilmiştir. daha yüksek bir hayat se"iyesinin deli· 
Haftada 40 sanı iş Wıemi uznk bu halı· lidir. Nihayet Almanyanm iki misli oto
m. olmuıtur. Askczi fobriknlarda çalışan mobil imal etmektedirler. iki memleket 
askerlik h~ında erkekler nefer talW:ra- ekonomi sahasındaki bu üstünlüklerini 
tıadan başka bir ücret almnmaktadtT. harp vakıası tekline sokmak azmindedir· 
Fımmz i§çÜcri demokratik bayatlamn leı. lngiliz filosu olmasaydı Fransa şüp
himaye için her fed:ı.k.fırlığı kabul ctmit- bcaiz kcndi:aiıü müdalaa ederdi. Fakat 
tir. Fransa, baı·bm bütim gayntlere ih- Majino hatb olmasaydı lngilterenin de 
lİJaÇ göaterdiğine kanidir. F ransaa1n ec- barba girmai imklnea olurdu .•• 

uP öti Pariziyenn 
gazetesinin 
bir akalesi 

obel saUt mükilata 
u se e ver llmiyecek 

O .. lo, 28 (A.A) - Nobel sulh milkfı
fatı bu sene \'erilmiyecektir. 

Sabahleyin Mosellein şarkındaki mm
tnkada mev.zil olmnk üzere piyade ve 
topçu faaliyeti olmuştur. Cephenin snir 
aksamında işare değer bir ey yoktur. 

Faris, 28 (ö.R) - Bu sabahki Fran
sız tebliği: Gece kayda değer mUhim bir 
şey olmamıştır. 

-*-·-

atan 
gemiler 

Londra 28 (Ö.R) - Üç yüz tonluk 
bir Ahnmı bruıkçı gemisi Danimarka sa
hillerinde bir Alınan maynına çarparak 
batmıştır. 

Amsterdnm 28 (A.A) - Almanyanın 
mayn muharebesine b.1şlaınış olduğu ta
rihtenbcri Hollanda ticaret filosu 313,000 
ton kaybetmiş ve 120 kişi telef olmuş
tur. Yalnız Sliedrecht bir Alınan tahtel
bahiri tarnfmdan batırıhnıştır .. Hollanda 
deniz mahfillerindeki heyecan pek şid
detlidir. 

Londra 28 (A.A) - 2.500 ton hacmin
deki ve Uskmouth adındaki lngiliz va
puru batmıştır. 25 kişiden ibaret olan 
mürettebatından 22 si kurtarılmıştır. 

--*--
Sof yada 

ltalyan Maarif nazırı 
şereliıiıe verilen 
ziya!Ce 
Sofya 28 (A.A) - Maarif Nazın Filov 

öt.in akşam Italyan :mnarif nazın Bottai 
şerefine bir ziyafet vermiş ve bu ziya
fette ezcümle başvekil Köseivanof ile 
kralın mümessilleri, Italya elçisi, Sofya 
lclediye reisi ve Univcrsite rektörü ve 
profesörleri hazır bulunmuştur. Ziyafet
ten sonra B. Filoy ve B. Bottai saınim1 
nutuklar teati etmiştir. -·-Yugoslavyanm 
ispanya elçisi 
Madrid2 8 (A.A) - Yugoslavyanm 

li eni elçisi Aleksandr A vakoloviç bugUn 
devlet reisine itimnt mel.~bunu tak
dim etmiştir. 

• 
erı a 

Harbe girerse 

Roma 28 (Ö.R) -- Paristc ç1kan «Pö
ti Parizi.ycn • gazetesi Ingiliz bnşvekı1i-
0İn son beyanatını tefsir ederken harp
ten sonraya ail projelerini nçıkça bir 
ütopi •hnytılh nm• drye gösteriyor. Bu 

azetenin fikrince Fransa artık Alman 
ıealıtesinin ne oldu{;'Unu untmamalıdır. 
BU realite Avrupa i~in daima bir tehli
ke olmustur \'l' olmakta devnm edecek
tir. 

ir Avr pa antikomin
tern f eder as yonu teklifi 

-*-((llooYern e göre 
Amerika hürriye ti 
otomatik surette 
ortadan kalkacalmu.ş 
Golfax. (Kalifornia) 28 (A.A) - Eski 

-*.-
Amerika 

BitaraOı.k kanunundan 
zara r görenlere 
tazm! atte!di i A.ınerikan reisicüıllhuru M. Hoover irad 

~tı:niş olduğu bir nutukta Amerikanın Ncvyork 28 (A.A) - A:ran 
J\.vrupa Iıarbuıa girmesi tnkdirindc oto- dan Pittmann ağır zayiatları dolayısiyl 
rnat.ik surette Amer.ikada hürriyetin or- cenubi Amerika veya Büyük Ok.yanosa 
lndan kalkacağını ve ve diktatörlüğün miiteveccih n yola çıkmış olan Ingili:c, 
tec.srus edeceğini söyleuıişt.iı.:. B. Hoover Fransız gemileriyle bitarafl::ıra ait gemi
su ··z!eri ilave etmiştir: lerin geri alınacaklarını tahmin etmek-

• Bütün dikbltörler evvela millet tara- ledir. Böyle bir hali harp mmtakasında 
{ı • tihap olunurlar. Amerikan mil- kfün limanlara gitmek imkanından mab
l~tinin akıl ve hikmet dairesinde hare- rum olan Anreriknn gemiTerinin seyrii 
k~ ~tmesi \:'C heyecana kapılarak başka seferine kuvvet verecektir. 
biı: rbe gi~"Ilekten imtina eylemesi B. Pittmann hükfimctin bitnraflık kn
~arurcti hiç bir zaman bugünkü kndar nununda mutazarrır olan mücehfüzlere 
iddetle hisscdil.n:ıerhiştir. tazminat verilmesini teklif cdecekfir. 

"1'< .... ıııu ...... llİl!l ............. llİlllDBZ::llCISllilimlDm••lliiilmm1EZ«~mı .. un• 

BlJ AKŞA. 

KüJtürpark Sıneması TELF.FO. : :nsı 

ilirlıirindcn '6:zcl iki filim takdinı edccck-tiı: 

1 - Beş Kuruşla Devriaienı 
KOMİKLER KBALI it' E R. N A N D E J .. 

Tarafından temsil edilmiş kahkaha ... Zevk._ N •sc ve heyecan Cilıai 

Roma 28 (Ö.R) - Fransız ayanmdan Lemry Fransada kamünist 
tahrikatı hakkında şiddetli bir makale neşrederek Avrupada bir Anti
Komintem federasyonu kurulmasına matuf bir Fransız teşebbüsü im
kanından bahsetmekte ve f ngiltere ile F ransanın, bütün neticeleri gö
ze alarak, Rusya ve Almanyayı her sahada ayni muameleye maruz 
tutmak suretile müphem ve mütereddit vaziyete bir nihayet vermeleri 
lüzumunu kaydeylemektedir. 

Almanya şi1t1di de bitaraf arı ln-
gi t re aleyhine kışkırtınal( istiyor 

.Berlin 28 (A.A) - lngiltere ile Almanya arasındaki bahri müca• 
delenin şid1detlenmesi üzerine bitarafların vaziyeti ne olacağı mesele
sinden bahseden. D.A.Z. gazetesi şöyle diyor: 

lngiftercnin bahri ticarete ika ettiği manialar dolayısile bitaraflnrın 
maruz kalmış otduklan iktısadi mü külatı Almanya: pek. iyi anlamak:· 
tadır. Fakat 'bu memTeketler lngüterenin Almanyayı aç bırakmağa 
matuf olan harpte kendilerini birer alet telakki etmekte olduğunu an
lamahclırfur. Binnetice bitaraf memleketler alelade bir protestonun 
bitaraf kalmak hususundaki azimlerini göstermeğe kafi olmadığım 
gözönüne getirerek lngilterenin ezalarına müsamaha edip etmemde 
hususunda bir karar vermelidirler. 

Almanya l ehleri resmen uşak 
istiyor gibi kullanmak 

-· 
SON HABER 

C. H. PG Grubunda 
Beykoz deri fabrikasının atıl kalma
sı sebepleri üzerinde müzakere oldu 

Ankara 28 (A.A) - C. H. Partili il M. Mediai arubu bugün 28. 
1 I. 939 aaat 15 de reİI vekili Seylwa mehüıu Hilmi Utanın riyasetin
de toplandı. Rüznamede Beykoz deri fabrikası halihazıt vaziyetinin 
Te Yalovaçta vaktile te.il edilmiı ve ermayealnin büyük bir lcıamma 
Siimerbankça iftitak olunmuş buluhan deri fabrikaaıwn butiin iı~
tilmekaizin l atıl tutulmakta olmaaı aebebin.in iktıaat vekili tarafindan 
izahı ve keyfiyetin umwnt heyette mü.takeresi takriri vardı. Tabirini 
!ifahen de izah eden Antalya mcbuau Rasih Kaplandan gonra bir çok 
hatipler söz alarak deri Eahrikalart ve onların işledikleri maddei İpti· 
daiyeler üzerinde uzun boylu mütalaa terdetmişlerdir. 

lkbsat vekili tarafından mevzuu ve sorulan suallere cevaplar veril
miş ve neticede takrir muhteviyatının teşkil edilecek bir pnrfi komis
yonunda esaslı surette tetkiki hakkındaki Rasih Kaplanın ikinci bir 
takriri umumi heyetçe kabul edilerek vaktin ilerlemiş ohnası ha.sebile 
riyasetçe celseye nihayet verilmiştir. 

Arnavutlu ~ istiklalinin yıldönümü 
için lstanbuldaki törenler 

lstanbul 28 (Hususi) - Arnavutluk istiklalinin yıl dönümü mü
nascbetile bugün şehrimizdeki Arnavutluk faret ve kon olo3Juk bi
nalarında bir kabul reami tertip edilmi§tir. 

Ayni zamanda lstanbul ltalynn konsolosluğunda Arnavutluk hü
kümetine ltalya namına yeni bayrağının verilmesi münasebetile Ka
z.a d'ltalya'da da bir kabul resmi tertip edilmiştir. ltalyan konsolosu 
bu törene lstanbuldaki Arnavutları davet etıni tir. 

B. Metaksas, harbin 
uzun süreceğini söyledi 

Atina 28 (A.A) - Elen tacirleri tarafından verilen ziyafette bir 
nutuk söyliyen başvekil Metaksas sözü, halihazırdaki vaziyete n k
lederek; harhın uzun müddet üreceği mütalaru mda bulunduğunu be
yan etmiştir. 

B. Metaksas bundan sonra iyasi ve askeri bakımdan btaraflıRI rııu 
muhafaza edemiyecek.lerini ve bunun da bebi §imdi.ki haıbm tama
mile iktısadi mahiyeti olması olduğunu ilave etmi§tir. Ecm:bl ~le· 
ketlerle olan münasebetlerden bahseden hatip, Yunanistanın bütün 
komşularile ve bilhassa komşusu olan Italya ile çok iyi münasebetler 
muhafaza ve idame etmekte olduğunu söylemİ§tİr . 

Bir ln2iliz kruvazörü 
daha mı batırıldı? 

Roma 28 ( ö.R) - Alman radyosunun bildirdiğine göre Alman 
ba§kwnandanlığı bir Alman tahtelbahirinin d..adou tipi biı: lngil1Z. 
kruvazörünü torpilleyerek batırdığını hahcr vcrmi~ir. Bu taarruz Or
kad adalan açıkfarmda vuku bulmuştur. 

Berlin 28 ( ö.R) - Alman başkumandanlığı bildiriyor: Şetland 
adaJannın şarkında bir Alman tahtelbalıiri cLonclon» sınıfından yük
sele tonajh bir ln111iz kruvazörünü torpillcmiş ve anıvahitte btııınmt
br. Bu tahtelbahire de. Skapaflov'la cRoyal Ob zırhlımıı totpille
yerek batıran tahtelbahir kumandanı yiizbası Prlyeıı kumanda etmek
te idi. 

lngiliz işçi partisi lideri 
n'un nutku • 

orrıs 

Londra 28 (Ö.R) - Londra şehir meclisi reisi ve lngiiter~ işçi' par
tisi liderlerinden Morison bugün lngiliz milfetine hitaDen bir nutuk 
söylemiştir. 

Morison ezcümle demiştir ki: 
< Hitler ve onun bütün emelleri mahvediidikten sonradır ki dünya 

barışa kavuşacaktır. Nazilerin barbarca hareketlerinden bahseden ha
tip, harp sonrası dünyasının alacağı şekil hakkında fikirlerini anlat
mıştır. 

Morison, beynelmilel aiyasette muvazene tesis lüzumundan bahset.. 
miş, bütün milletlerin dünyanın kaynaklarından müsavi surette isti
fade etmeleri ve yaşama seviyelerini yükseltmeleri elzem olduğunu 
söylemi~, sözünü şöyle bitirmistit: 

« Hepimiz birden dünyaya, insanların hürriyeti için çarpı:.:bğımızı 
anlatalım. Hürriyet, müsavat "'le adaletin daima muzaffer olacağına 
inancımız vardır. lste<liğimiz ve elde ctmeğe azmettiğimiz sulh bu ga
yeye müsteniddir.> 

Hollandaya hücum ve 
tehdit tekrar başladı 
Paris 28 (ö.R) - Alman gazeteler.inin bitaraflara ve bilhassa H<> 

landa ya kar şiddetli neşriyatı tekrar artmıştır. Holandadaki Almaa 
propagandası da çok faaldir. Bu teşkilat vaad.ler ve tehditlerle Holan
dayı ikna etmeğe çalışıyor ki Holandanın lngiltere ile doğrudan do~ 
ruya itcaret yapması kendisi için tehlikelidir. Ve Almanların bitaraflık 
telakkilerine uygun dü memektedir. 

c Algemayne Handelsbladeh gazetesi diyor ki: Alman hükümet 
Londra 28 (ö.R) _ Taymis, Almnnyanın şarki Avrupa siyaseti mahfillerinin hattı hareketi ve Holandada1C1 Alman muhabirlerinin 

FACiA ARTİSTİ hakkında dün Berlinde resmi hm tebliğ neşredildiğini bildiriyor. Bu neşriyatı fklandaya kar§ı en şiddetli enkidleri ihtiva etmektedir. 

2 - KIRK LIK KADIN 
BU'r CHA TEllTON siyaset iki gayeye.. rnatuftın: cDoyçe Algemayne ZS.ytung>t bu sabah bitaraflara yeni bir ihtar-

Tarafından tcrusil crulnıi'j - içtimai - ahliki ve hissi dram... 1 - Lehleri hizmetçi me.nzilesine indinnek, da bulunarak cesaretsizlikleri sebchile lngiliz siya etinin aleti olma-
1!.IUCA: Mh~RO JURNAL - Mfıd k d' 2 - Yalnız Almanyamn r.efahıru düşünmek... mağa onları davet etme te ır. 

• LA& : Her gün KIRKLIK K'ADIN 14130 - 17.00 de ... BEŞ KURUŞ d A "k d 
.,.. İLE DEVRiALEl\1- lffi:tO ve 21 DE... Tebliğ, Almanların Polonyalılar.la beraber çalışmamalarım. Leh- Amsterdam 28 (A.A) - Holanda ilk teşrin ayı için e men a an 

j-'=--;:::::=:~:=:::::::::::::::trr~::::::--::--:::::::::•::::::::::::r:;:~iliİ.ili~İilıl-.ııiiili lllllliıllliliiıieikitediiiimr.ilııl .......................... s161o1.o1o1oiılıııidloıla1r1k1ıjyımıeıtıin1d1e11taİyİya .. re .. 1at1ın111ımllİı ltlır11111111 
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- *- Çocukların nezlesi .. üzüıvı: 
..A... 811 Uzüın tanın 9. 12. 

--*--
Donanmasının 

PARIS -SOIR GAZETESiNE BEY ANA Ti 
denizlerdeki 

kudreti 

-u-- 605 Mehmet Partalsal 10.25 ll.51 

.................................. __ ........ YAZAN: Dr. G. A. 

Alman ticaret muahedesi neden Hangi ya,ta olursa olsun, nezleye tu
rulmak sıkıntılı bir şeydir. insanı rahat
sız eder. Fakat çocuk olmıyanlarda 
nezle tehlikeli bir hastalık sayılmaz. 
Halbuki çocuklarda nezle tehlikeli ol
duğu gibi, çok defa ehemmiyetli ve 
umumi bir hastalık alameti olarak mey
dana çıkar. 

temdit edilmedi? Fransa ve lngiltere 
LONDRA - (İstihbarat nezareti bil

diriyor) İngiliz donanmasının denizler
deki kudreti Mecklenburg ve Parana is
mindeki Alman gemilerinin yakalanma· 
s• ile bir defa daha iyice anlaşılmıştır. Bu 
gemiler fona havalardan ve şimal deni
zi sislerinden istifade ederek gizlice Nor
veç knra sulıırına erişmek ve oradan da 
Almanyaya varmak istiyorlardı. Meck· 
lernburg durdurulduğu zaman üzerinde 
bir Hollruıda gemisi ismi ve alfunetleri 
\'ardı. Her iki Alman gemisi de cenubi 
Amerikn. limnnlarında sığınmakta idiler. 
Her ilcisi de ele geçmemek için tayfaları 
taratındnn tahrip edilmi)ler ve sonra da 
ı;e.riillerc tehlike teşkil etmesin diye İn
giliz harp gemileri tarafından batırılmış
laNlı. Alman ticaret gemilerinin sığın
dıklan bitaraf limanlarını terkedecek İn
,giliz karak&l gemilerinden kaçma teşeb
büsleri, ve bitaraf limanlarında liman 
ıı.üsumatrnı tediyeye devam etmektense 
gemikrin ~mamen batmasını göze al
·maları Almanvada döviz noksanının ve
:hametini gösteriyor. Alman ticaret sefa
ini İngili:t karakol gemileri arasından 
kaça9ilınek için her türlü hileye müra
caat etmekte ve bitaraf kara sularından 
az:ıınt istifade eylemektedir. Bazıları 
muvaffak ohnaktadır. Fakat İngiliz do
nanma.sının Baltık denizinden başka her 
dcni7.de hakim olması bJ muvaffakıyet
)erin kıymetini ele sıfıra indirmektedir .. 
Almanyanın kıymetli ticaret filosunu 
mahvetmeği, gemilerinin sığınaklarda 
kalarak liman rüsumatını tediye edeme
mek yüzünden tevkif olunma ihtimaline 
tercih etmesi Almanların istikbali hiç 
düşünmiyerek rnııazzam bir kumar oyu
nuna giriştiklerini gösterir. 

ile işbirliğimizden ne ekliyoruz? 
Bir kere, yeni doğmuş, pek minimini 

çocuklarda, doğduğunun daha ertesi 
günü, yahud iki gün sonra meydana çı
kan bir nezle vardır ki hemen daima 
göz hastalığile birlikte olur ve çocuğun 
annesinde mikroplu bir hastalık bulun
masından ileri gelir. Böyle nezle kendi 
haline bırakılırsa neticesi pek tehlikeli· 
dir. Nezle anlaşılınca mütehassıs heki
me tedavi ettirmek mutlak lazımdır. 
Çocuğun babasında ve annesinde bu1u· 
nan öteki bulaşık hastalık vaktinde te
davi ettirilmiş olmayıp ta c;ocuğa da 
irsi olarak bulaşmış bulunursa çocuk 
yine nezleli doğar ve bulaşmış hastalığı 
kökiinden tedavi ettirmek lüzumlu olur. 

Paris Soir ıazeteainin Ankara muha
biri Jules Sauervein'in hariciye ·nkilimiz 
Şükrü Saraçoğlu ile yaptığı mülikat bir 
radyo haberi olarnk bir kaç ıün evvel 
'Ailasaten yaztlmJ!lL Dün ıelen Paris 
Soir gazetesindeki bu beyanahn tam 
ınetnini bugün okurlarımıza aynen ve-
riyonız: 

Muhabir, mülakatı şu suretle anlat
maktadır: 

«Fransız sefarethanesinde verilen hu
susi bir yeınek esnasında Türk hariciye 
vekilinin fikirlerinin canlılığına hayran 
olmırntum. Bugün beni hariciye vekale
tinin geniş ve ışıklı odasında kabul etti. 

Kısa bıyıklarla süslü olan ıenç çehresi 
bayırhah \'e nafiz bakışlarla 1şıklanmıştı. 
llk intibaım bir sempah İntibaı idi. Onu 
gördükten sonra insan: 

- Ne merd adam: 
Demekten kendisini alamıyor. Fakat 

görüşlerinin berraklığına, muhakemeleri
nin sağlamlığına ittilii kesbederek büyük 
hadiseler içinde onun sarsılmaz cesareti
ni hatırladıktan sonra sempati hayranlı
ğa inkılap ediyor ve o zaman insan: 

- Ne kuvvetli adam ... 
Diyor. 
Uzun uzadıya görüştük. 
Saraçoğ)unun Balkanlarda bir müsel-

lah ihtilafı muhtemel görüp görmediğini 
anlamak istiyordum. 

lhtira!'lların tesadümünü ve mütezad 
korkuları tahlil ettikten sonra Saraçoğlu 
fikirlerini şöyle hülasa etti: 

- Hayır, buna pek ihtimal vermi
yorum. Bunun için Sovyetlerin iştiraki 
llı,undır. Halbuki hangi büyiik menfaa
tin kendisini Avrupada ve Asyada bizim 
cfostumuz olan büyük devletlere taarru
r.a sevkedeceğini göremiyorum. 

Moskovada dört hafta kalmış olan bir 
devlet adamının ağzından çıkan hu söz
lerin kıymeti a,ikardır. 

Saraçoğlu, zamanımızda hadiselerin 
•eTi inkişafı bahsinde çok realisttir ve 
Claima her şeye karşı hazır bulunmanın 
hir ana va7ifr. olnuğu kanaatini taşımak
~dır. 

TORK - ALMAN TlCARET MUAHE
DESi NASIL NIHA YET BULDU 

Sordum: 
- O halde günün mevzuu siyasetten 

ziyade ekonomidir .. 
- EveL. Fakat ekonomi de siyasetin 

ınevludüdür. Liberal devletlerle işbirli
ğini tercih edişimiz yalnız siyasi sebep
lerle olmayıp istikbalde serbest müba
'deleye kavuşmak istediğimizdendir. Biz, 
normal ticaret cereyanına girmek istiyo~ 
ruz. Bunu ancak ticaretimizin yüzde 5 O 
sine varan Almanya ile miibadelelerimizi 
aeniş ölçüde Fransa ve lngiltereye tah· 
'Yil etmekle yapabiliriz. Bir koç ay evvel 
:Almanya ile ticaret mwıhedemiz bitmek 
üzere bulunduğu sıralarda müzakerenin 
yenilenmesi için müzakereler yeniden 
başlamı tı. Almanlar hiç se acele etmi
yorlardı. lstihsal mevsimi ynkla~tığındn 
bizim daha müsait olacağımızı umuyor
lardı. Sipariş ettiğimiz malzemeyi teah
hürle teslim ediyorlar, kendilerine sat
tıklarımız tütün, üzüm, focir ve fındık 
gibi mahsullerin clüke> sınıftan oldu
ğunu ileri sürüyorlardı. Görüşmeleri iler· 
}etmek için sanki hiç bir münhal müza
kerecileri yoktu... Muahedenin hitam 
bulduğu günün gecesi yeni bir muahede
yi müzakere için bir aylık temdit istedi
ler. Halbdki harp başlamıştı. Bu isteği 

ı 

Jlaricıyc Vekilimiz Fran.~ız Sefiri. Marigli ile br aradcı 
ediyordu ve devam etti: niz Masiğ)j dün Parise gitmiştir. Bugün 

- Bu aralık Franıa ve lngiltere ile de vekaletimiz umumi katibi Numan 
müzakerelerimiz ilerledi. Bizden seve Menemencioğlu Parise hareket etmiş bu
aeve aldıkları maddeler vardır. Kömür, lunuyor. Onların Paris ve Londradaki la
yün, pamuk, madenler ve krom gibi.... aliyetlerinden büyük ümidler içindeyiz. 

Birleşik Amerika 5 O bin ton krom is
tiyor. Fransa geniş mikyasda aylık tes
limatta bulunmamızı arzu ediyor. lngil
tere de mevcudumuzun mütebakisini al
mağa i.made bulunuyor. Fakat biz tü
tün, üzüm, incir ve fındık gibi mahsw
lerimizi satmak i.stiyen köylülerimizi dü
"Ünmek mecburiyetindeyiz. Bilhassa in
cir ve fındık, hububattan daha besleyi
cidir. Memleketinizde bunların revakını 
artırmak kolaydır. Cok fani büyük elçi-

CONDEN CONE DAHA ITIMADLI 
VE DAHA CENJŞ BiR IŞBJRLiôl 

Sizinle işbirliğimiz uzun bir hazır
lığın mahsulüdür.. Bundan sonra ise 
sarsılması imkansızdır.. Zira bu işbir~ 
liği itimadh bir görüş taatisine ve müte
madiyen artan daha samimi, daha geni~ 
bir teşriki mesaiye dayanmaktadır. işbir
liğimizi h er sahaya teşmil için hiç bir şeyi 
ihmal etmiyoruz ... 

.. 
Romanya, Yugoslcwya 
ve Macaristanın nüfusu 
Son zamanlarda bu devletlerin birle-

~ğinden çek bahsolunuyor .. Şayet bu 
üç devlet birleşirse 44 milyonluk büyük 
bir kuvvet teşkil edeceğine şüphe yok
tur .. 

Zira Romanyanın 20 milyon, Yugos
lavyanın 15 milyon, Macaristanın nüfu
su da doku7. milyondur ve kolayca üç 
mily~m asker çıkarabilecektir .. 

Pek lüçük çocuklarda bayağı bir 
nezle bile pek zahmetli bir hastalık 
olur. Bir iki aylık çocuğun bwun delik
leri henüz iyice teşekki>l etmiş olmadı
ğından çocuk burnundan ba~ka ağzile 
de nefes alır, nf'..zle "burnunu tıkayınca 
yalnız ağzından nefes almıya mecbur 
olur. Onun için ağzına meme verildiği 
vakit nefes alamaz ve tıkanır. Nezleli 
-;ocuğu emzirmek için zorlamak ta fay
da vermC2'~ Ağzı olunca haykırarak me
meyi kendi kendine bırakır ve aç ka
lır. 

Bundan dolayı nezleli küçük çocuğu 
emzirmeden önce, her defasında, kü
çük bir hrçayı tatlı badem yağına batı
rarak onunla burnun içini temizlemek 
iyi olur. Ço<:uğun burnu temizlendikten 
sonra da süt emmekte zahmet çekerse, 
iyisi sütü memeden kahve kaşığına ta
bii kaşığı kaynattıktan sonra sağarak 
sütü kaşıkla vermektir. Nez1eli çocuk 
ağzı açık nefes aldığı İçin ağzının İci de 
kurur. Bundan da zahmet çelter. Buna 
karşı da gliserinle su yarı yarıya kanş
tınlarak, ağzının içerisine sürülür. Bun
lar kendi kendinize ve hekim bulamadı
ğınız yerlerde yapabileceğiniz şeydir. 
Hekim bulunan yerlere küçük çocuğun 
nezlesini hekime göstermekte ihmal et
mezseniz mütehassıs elbette daha te
!lirli tedavi eder. 

Çocuk iki üç aylık olduktan sonra 
nezleye tutulduğu vakit çocuk olnuyan
ların nezlesinden pek te farklı olmaz. 
Fakat çocukların bayağı nezleye hıtul
ması nadir olur. Çocuğun nezleye tu
rulması (ok defa umumi bir hastalığın 
başladığına alamettir. 

Kızamık hastalığı <laima nezle ile 
başlar. Onun için çocuk nezle olunca bu 
hastalık hatıra gelmelidir. Zaten bu
runda nezle ile birlikte gözlerin de kı
zarması ve gözlerden ya akması Jc.ıza
mık haııtnlığını hatıra getirmeyi kolay
laştırır. O zaman burun ve göz nezlesi 
İçin yapılacak belli başlı bir şey yoktur. 
Fakat hastalığın bulaşık olduğunu da 
hatırliyaralı: çocuğu hemen ayrı odaya 
yatırmak ve başka çocuk1arı yanına sok
mamak lazımdır. 

Kızıl hastalığının burun nezlesi yap
ması nadir olmakla beraber burun nez
lesi bulunduğu gibi kızıl hastalığının 
şiddetli olduğuna altımttir. Grip hasta
lığı da nezl ile başlar ve o vakit burun
dan gelen su cerahatli olur. Bulaşık 
menenjit hostalığının da başlangıcı nez
le iledir. Bereket versin ki bu hastalık 
nadirdir. Fakat çocuklarda burun nez· 

_ lesinin difteri hastalığına alamet oldu
ğu çoktur. 

Onun için nezleye tutulan çocuğu he
kime göstermekte ihmal etmez.senız 
pek iyi etmiıı olursunuz. 

T t.: lV P O ,, 
lusaca reddettim. Sebebi şu idi: DENiZLi SULH HUKUK HAKIM-

Almnnya harpte olduğundan bize Ncilenin sirayetine mani olur - Sizi mendil yıkama derdinden kurtarır- kullandıktan sonra atarsınız LiôtNDEN; 

itaçl ı MENDiLLERi 
aöndereceği malzemenin teslim etme- J 8 i/ac/ı Mendil 30 kuru& Denizlinin uçancı başı M. den Hilmi 
mek hakkına malikti. Biz ise sulhte ol- • ,. Odab:ış ile GUrcan M. den Hacı Mahmut 
duğumuzdan teahhüdlerimizi yerine ge- Bütün TtiRKİYEDE TABİİ yalnız oğlu brahim ve rüfeknsı hııklarındaki 
tirmek mecburiyetinde kalacaktık. l~te ş E izalei şuyu davasında: 
o gündenberi hu va7İyet devam etmek· • f • ikametgahı meçhul kalan müddeialeyh 
tedir. 1 a eza nesı lbrahime iHincn tebligat icrasına ve mu-

Biz Türkler sertlikle değıl, tatlılıkla hakemenin 22/ 11/ 939 günü saat 9 za 
muameleden hoşlanırız. Meşhur bir dar- talikine knrnr verilmiş olduğundan mu-
bı meselimiz der ki: csırtımı ok~a, ağ- maileyhin muayyen günde gelmediği 
zımdaki lokmayı alabilirsin>. takdirde hakkında gıyap kararı verile-

Saraçoğlu bunları söylerken tebessüm ceği iH\n olunur. (2380) 
r.;.:z.:z:Z~/~'/,:.Z::/.7~~7_,;:Z,:7~/..~Z~'7..i.-.;7.;Z;;;Z;;;Z~Z:.;.%i;;iZ~Z;.i;;/;./;;;;L;;;;/.iiiZiii7-/.llll/~~~7~:/~riiiN~z~z~:;a~(/.'j~~~'f/,i~~~:X.:;~9';;:'L/.~Z::~~~=-:Z:;=U.~,"::~--=":"-~s~:~n~ra·ac .... n .. d.,.e";'Ie""'d-,ı:"'. ·v·e'-;"b~ir-:"k~ö~lç•e-:ıhal~in~d~e-:O-llM!z~a'.'.1b~ı~· tiiiö, •z•a•ro;;fı;;;;n~ü~z·e~ri~n~d~eiiiiiiô~k;;;;r;;;;a'!':lftı~ı:;k;:ma;;;;rı;;;;s;;ıı r-d"!'o.;"nİılim;;;;;;;ü;;;;ş;;;;tiı;;;;'.m;;;;iiiiiiô;;;;;;;-.:;;;;;;;;m;;;;~.,..iiiiii.iOiiiiiiiiiiiiiim;;a 

1 A KE 
tekrar koltuğa düştü. Bir müddet hare• madam Dö Mentononun ismini okuyun- Ayni günün akşamı aaat yediye doğru 

DE IR M S ketsiz kaldı. Sonra güç hal ile yere diz ca onu hemen kralın eşinin oda hizmet- bir domin.iken papazı, Klaşpers sokağı
ug"s1.trut·ı:. düştü. Sürüne sürüne kapıya kadar çisi ]ermene verdi. Jermen de doğruca nın küçük bir evine giriyordu. 

. .-.--+ 
ve buyua{ tarih 

fJKJNCJ 

; 

macera romanı 
KISIM) 
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yuzunden umumi bir şekil almak üze
redir. F.ğcr bir harp patlarsa on dördün
cü Lui b,,n· .. 1 "nıdc tutmağa mecbur 
kalııcaktıl'. 

Diye mırıldan ı. Elini bardağa uzat
tı. Bard"'~ın içindeki ~u. buzun tesiri ile 
buğulanmıştı. 

Nazır bardağı dudaklnrına yaklaştır
dı ve yııvaş yavas .. Yudum yudum . .:' lez
zetle tamamen içti. 

Buzlu su. onun en sevdiği şeylerden 
biri idi. 

Bir saat sonra viicudunda bir ürper-
'Tle hissetti. 

- Aç kamına birdenbire soğuk su 
'iğimi eyi yapmadım .. 
'1iye söylendi. Bir çeyrek sonra ikincı 

;; .................. V<' onu tnkiben de bir üçün-

cü sarsıntı hissedince: 
- Lakin .. Ne oluyorum .. Boğazım ya

nıyor .. 
Dedi. Sürahiden bardağa tekrar su 

koydu ve bardağı bir hamlede içti. lçtiği 
su onu teskin edecek yerde içerisindeki 
baygınlığı büsbtilUn artırmıştı. Titre
meler birbirini takip ediyordu. Bunu 
bütün damarlarını dolaşan bir soğuk 
takip etti. 

Birden sapsarı kesilerek ayağa kalk· 
tı. So.ç1nrı dimdik olmuş, gözleri fırlı
yacak imiş gibi büyümüştii. Çünkü bir 
unda korkunç bir ihtimal göz önüne gel
mişti. 

- Eyvah.. Zehirlendim.. Beni zehir
lediler •.. 

Diye bnğırdı .. 

hanımına götürdü. Burada kendisini saçları bembeyaz ve 
- imdat ... imdat!.. Madam Dö Mentonon zarfın mühür· ihtiyar bir kadın karşıladı. 
Diye bir iki kerre boğuk boğuk ha- [erini söküp içindeki kağıda göz atar at· Papaz bu ihtiyar kacfına hitaben: 

ğırdı. maz sapsan kesildi ve boğuk bir sayha -Sizi tebrik ederim kontes cenapları, 
Sonra sesi kısıldı. Sırt fütü yere düştü. kopardı. dedi. Siz bu kıyafetle sizi en yakından 

Kafası halının yumuşaklığı üzerinde tok Zarfın içinde çıkan kağıtta tek bir ea- bilenlerin yanından geçseniz kimse ta-
bir ses çıkardı. Vücudu bir iki kerre sar- tır vardı ve bunun şu korkunç ve tehdit· nıyamaz. 
sıldı ve sonra artık kımıldanmadı. kar cümleyi ihtiva ediyordu: Kontes dö Suvason bu iltifata tebes-

Nazır Luvuvn ..• ölmüştü. c lf şatosunda öldürülenlerin intika- sümle mukabeleden aonra: 

* 
Luvuvanın 'ölümü haberi ertesi gün 

duyulunca kralın sarayında büyük bir 
heyecan uyandırdı. 

On dördüncü Lui derhal Margi Bar
bezyoyu çnğırdı ve ölen babasının da· 
iresinde mevcut bütün evrakı kendi<ıine 
getirmesi emrini verdi. Barbezyonun, ba
b::ısının hususi odasında ve mnsanın üze· 
rinde bulduğu kôğıtlar her halde çok 
mühim şeyler olacak ki kral bunlara bir 
göz gezdirdikten sonra derhal hepsini 
bizzat kendi cille yakmakta acele etti. 

Luvuvanın öldüğünün ikinci günü kra
lın maiyet zabitlerinden biri saray kori
dorunda siyah mühürle mühürlenmiş bir 
zarf buldu. 

Bu zarf koridora her halde bir kaza 
eseri olarak düşürülmi.i~tü. 

mı alındı.> - Ekzili.. Madam Mentonona ait 
lki gün evvel şövalye dö Lorenle mektup kendisine verildi mi} Monsen

Margi D'Efyatın lf zındanında ölümleri yör Lui için olan mektup gönderildi mi? 
haberini alan madam dö Mentonon ne- - Evet kontes .. Şimdi bizim için ya
kadar sevinmiş ise şimdi o kadar kor- pılacak iş Arşambola gitmek ve orada 
kuya düşmüetü. bizi bekliyen madam Montespana mülaki 

Işte düşmanları zehir silahı ile yine olmaktır. 
onun peşinde idiler. Ertesi günü Parisden çıkmağa karar 

-· Bütün bunlar hep kontes dö Su- verdiler. Fakat ertesi sabah Ek.zili kon
vasonun eli altından çıkıyor, diye mırıl- tes dö Suvanson hakkında kralın bir 
dandı . Luvuvayı öldüren veya öldürten sürgün irade!Iİ imzaladığını haber aldığı 
de odur. Bu kadını muhakkak ya elde ;çin hareketlerini tehir ettiler ve ancak 
etmeli veya .. Vücudunu ortadan kaldır- üç gün sonra Parisden çıktılar. 
malı... Onlar Fonteneblo yolunda giderler-

F ettan ve dessas kadın bir çeyrek ka- ken Monsenyör Luiye gönderdikleri pos-
dar düşündü. Sonra: tacı da Andotrişin oğlu kontes dö Su-

- Buldum. vansonun mektubunu tevdi ediyordu. 
Diyerek yerinden fırladı ve doğru 

kralın clairesine gitti. Biraz sonra kraldan 
kontes.in sürgün emrini almış, dairesine •• BirMEDİ •• 

- Uıkkat, dlyc 1>a-grro.ı. l:SU ~llmn rcıl'l'l" ıı~ 

412 Ahmet Tabak 8.50 14. 
372 Akhisar tü. ban. 10. 12. 
216 Öztürk L. şir. 10.75 12. 
216 Santo i. Ergas 10. 10. 75 

97 Akşehir t. evi 10.50 13. 
33 Mehmet dedeağaçlı 9.50 9.50 
24 A. Mayda 7 .50 8.25 
13 Rehamin F. 9.25 10.50 
6 S . Paterson 12.50 12.5o 

28()5 
325495 
328300 

No. 
N . 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

İNCİR 
861 Çu. Şerif Remzi 
186 • M. H . Nazlı 
68 • M. j. taranto 

1115 yekun 
157314 eski yekun 
158429 U. yekun 

PALAMUT 
682 kental 

ZAHİRE 
225 Ç. buğday 

80 ton bakla 

8.50 
9 M> 

10.50 
12.50 
14.50 

7.M 13.50 
6.50 11. 
5.50 5.~ 

225 315 

~.51 

4. 

Para Borsası 
CCMı.ıuKİYET MEKKEZ B~I 

KLEAllİNG KU&LAIU 
Sterlin:ten cayriai bir Tiirk lirullWI 

mukabilidir .. 
Satış Alış 

Sterlin 524 521 
Dolar 76.71 77.16 
Belga 4.62 4.65 
Frnsız Frangı 33.59 33.80 
Pezeta.s 7.6577 7.6993 
Florin 1.444 1.453 
İsveç frangı 3.4184 3.4385 
İsveç kronu 3.2190 3.2379 
Norveç kronu 3.3740 3.39~0 
Çekoslovak kronu 23.09 23.20 
Dinar 35.22 35.40 
Leva 64.96 65.22 
Ley 82. 83. 
Rayşmaık 1.97 1.98 
Liret 15.20 15.29 
Drahmi 103.97 104.50 
Zloti 4.2159 4.2373 
Pengü 3.6807 3.6984 
FF. Serbe~t 34.51 :14.72 

ANKARA BORSASI 

Londra - Sterlin 1 
Nevyork - Dolar lOt 
Paris - Fransız fr. 100 
Milano - Lil'et 100 
Cenevre - İsviçre F. 100 
Arnsteıdam - Florin 100 
Berlin - Rnyşmark 100 

Brüksel - Belgn 100 
Atina - Drn.lııni 100 
Sofya - Leva 100 
Prag - Çekoslovak kr. 100 
Madrid - Peçcta 100 
Varşova - Zloti 100 
Budapcşte - Pcngü 100 
Bükreş - Ley 100 
Belgrad - Dinar 100 
Yokohamn - Yen 100 
Stokholm - Isveç Kr. 100 
Moskova - Ruble 100 

Kapanış F. 
5.24 

130.06 
2.8980 
6.7612 

29.315 
69.2520 

21.675 
0.97 
1.6125 

13.61 

23.8175 
0.92 
2.495 

31.355 
31.19 

NOT : Hizalarında rakkam bulunmı
yan dövizler için fiat tescil edilmemiştir. 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 ikramiyeli Ergani 19.70 

---ı:J..---

u s a a Votka lüks 
iç doldu 
Kırk derecelik udi votkanın litresi, l"2 

rubleden 48 rubleye çıkmıştır. Yüksek 
kalite votkanın da fiatı artmıştır. Fakat 
bulması güçleşmiştir. Bu müli içkiyi sa
tan dükkanların ününde bir sürü halk 
birikip sıra beklemektedirler. 

Votka kamyonlarından ikisi, amatör
ler tarafından yağma edildiği için milis 
bir askerin muhafa:tası altında nakledil
meğe başlanmıştır. - *-Almanyada vaziyet

cEconomist• bu haf ta bir takım ra
kamlar neşretmektedir. Bunlara göre 
Almanya her 1000 kişi için lüzumlu gı
dayı istihsal etmek üzere 140 insan kul
lanmak mecburiyetindedir. Ingi1tere ise 
ancak 66 insan kullanıyor. Bunun sebe
bi Almnn gıda maddelerinin büyük bir 
kısmının memleket dahilinde istih.snl 
edilmesi, aynı zamanda Alman ziraatinin 
fena organize edilmiş olmasıdır. Ingil
tere yiyeceğinin bi.iyük bir kısmını ken
di sanııyi istihsalatı ile mübadele ve bln
netice beynelmilel mikyasta iş bölümün
den tcrtifade etmektedir. Bundan anla
şılabilir ki Ingilterenin harp gayelerine 
tahsis etmek üzere elinde nisbeten da
ha büytik miktarda insan kudreti var
dır. 

DENiZLi ASLIYE HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

Piyade alay 1abur l bölük 4 de asker 
Acıpayemli Ali Riza oğlu Bekir Heldm 
oğlu ile Nazilli basma fabrikasında çnlı
şan Izmirli Süleyman kızı Hatice ara
sındaki boşanma dfivasmm tahkikatın
da: Müddeialeyh Haticeye yapılan teb
ligata rağmen mahkemeye gelmemiş ol
duğundan müttehaz gıyap kararının teb
liği için gönderilen gıyap kararındaki 
mübaşirin meşruhatına nazaran mezbu
re Haticenin NaziUideki ikametgahını 
değiştirip Izmirclc malum olmadığı bir 
yere gitmiş olduğu bildirilmiş olmasına 
nazaran bu sebeple gıyap kararının ila
nen tebliğine ve bu baptaki muhakeme
nin de 8 Kanunuevvel 939 Cumartesi 
günü saat 14 Denizli asliye hukuk mah
kemesinde mualliık bulunduğu ve tarihi 
ilandan itibaren beş gün zarfında itiraz 
etmediği ve munllak giinde gelmediği 
takdirde gıyaben bakılacağı usulen ilan 
olunur. 2379) 



lZMIR BIRINCI tCRA DA!REStN
DEN: 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkulUn ne olduğu: Kargir ev 
ve a1tmda dükklin: 

Gayri menkulUn bulunduğu mevki, 
mahallesi, soltağı numarası: Alsancak. 
Mukadde3 mezar sohRında 28 ve 28 A. 
ta} numaralı. . 

Takdir olunan kıymet. Heyetl umumi-
yest 1350 lira. 

Arttırma yapılacağı yer, gün, saat 
30/12/ 939 Cumartesi günü saat 11 de 
dairede. 
1-şbu gayri menkulün nrtiırrna şart

namesi 28/11/939 tarihinden itibaren 
9145 numara ile blrinci icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin göre
bilmesi için .açıktır. nanda yazılı olan
lardan fazla malumat almak istiJtenler, 
işbu sartnnmeyc ve $9 9145 dosya nu
ınara.sI1e memuriyetimi%" müracaat et-
melidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarda 
yazılı kıymetin yüzde 7,5 nispetinde pey 
veya milli bir bankanın temin.at mektu
bu tevdi edilecektir. (124). 

3 - Ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
alAkadarların ve irtifak hakkı sahipleri
nin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile fatz ' 'e masrafa dair olan iddia
larını işbu ialn tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrnkı mUsbitelerilc birlikte 
memuriyetimi7.e bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu sicilile sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 
4 - C"ırÖsterilen gUnde arttırmaya iştirak 
edenler arttırma şartnamesini okumuş 
ve lüzumlu malCtmat almış ve bunları 
tamamen kabul c>tmiş ad ve itibar olu
nur. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri men
kul üç defa bağnldık-tan sonra en çok 
arttırana ihale edilir. Ancak arttırma 
bedeli muhammen 'kıymetin yfüde yet
miş beşini bulmaz ve~·a satı~ istiyenin 
alacai:rına rlichanı olan diğer alacaklılar 
bulunupta bedel bunları o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklarının mecınu
undan fazlaya çıkmazsa en çok arttıra
nin taahhildü baki kalmak üzere arttır
ma on beş gün daha temdit ve on beşinci 
günU aynı saatte yapılacak arttırmada, 
bedeli satış istiyenin alacağına rücham 
olan dii?er alacaklılann o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları mecbuun
d anafzlııya çıkmak şartile, en çok art
tırann ilıale edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale }'anılamaz ve satış talebi 
düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde parayı vermezse ihale kararı 
f esho1unarak kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse arz.etmiş 
olduğu bedelle almağa razı olursa ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 
beş gün müddetle artLırmaya cıkarılıp 
en çok artlırana ihale edilir. iki ihale 
arasındaki fark ve geçen .günler icin 
~:üzde 5 den hesap olunacak faiz ve di
ğer uırarlar ayrıca hükme hacet kal
maksızın memuriyctimi7.ce alıcıdan tah
sil olunur. Madde (133) 
Kli~ir ev vukarıda gösterilen 

30/ 12/939 tarihinde I:nnir birinci icra 
memurluğu odasında i bu ifiln ve J!Öste
rilen arttırma sartnamesi dairesinde sa-
1 ılacağı ilan olunur. 

'T"sırih ve icra :memurunun resmi 
"'"'ühür ve imzası 

4il56 (2374) 

İZ i E ~ı.E ET 
HASrAHESi DAHİLİYE 

MUTAHASSJSJ 
Mımycnclınnc: ikinci Beyler sokak 

No. 25 Tf<..'LEFON: 395fı 
CLDZ7...7.7Z7.ZZZL/.Z7.7-7J:ZZY7X'TkXJ 
R OPERA2'ÖR 
DOK1~0R 
Cevd~t Mustafa 

Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 
İkinci bc~·lcr sokak fırın karşısı 

No. %5 ... Her gün öğleden sonra saat 
üçten itibaren hasta kabul eder. ~ 

TELEFON No. : 3125 ~ 
CTF/.77Z'/.7:'/.7:7.T.7.7Z7.T.L77;1:7./J c.1 

tZMtR SULH HUKUK MAHKEME
SINDEN: 

Keçecilerde Gülhan sokağında 14 nu
maralı evde oturan 'Onzileye evvelce ila
nen tebligat yapılmışsa da mahkemeye 
gelmemiştir. 

Bu defa mahkemece M. aleyh ünzile
ye gıyap kararı tebliğine karar verilmiş
tir. M. aleyh 'Onzilcnin muhakemenin 
muallak bulunduğu 27/12/39 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 10 da mah
keınede hazır bulunması veya namına 
bir vekil göndermesi aksi takdirde gı
yapta mahkemeye devam olunacağı teb
liğ makamına kaim olmak ve bir nüsha
sı divarlhııneye as1lmak suretile ilfuı 
olunur. 4358 (2372) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yazıhane koltuğn 
Satın alınacaktır 
Avrupa mamu!Atı dönerli bir ya
zıhane koltuğu meraklı bir zat tara- . 
fından satın alınmak isteniyor. : 
Nadide \"e kıymetli bir şekilde bir: 

yazıhane koltuğu olup ta satmak is-E 
tiycnlerin idarehancmizde A. S. rü-: 
muzuna mektupla müracaatfori. : 

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

lZMtR BELEDlYEStNDEN: 

Sanatı çok iyi bilen bir dektrikçi u tuııı alınacaktır. Sanat mektebi mezunu 

olanlar tercih edilecektir. Yapılacak imtihandaki derecesine ~öre 150 liraya 

kndar aylık ücret verilecektir. 
Bu elektrikçi Kayseri tayyare fabrikasındıı tayyareler üzerinde muayyen bir 

zaman stnj gördükten sonra daimi surette çalışmak üzere Dıyarbalor tayyare 

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

niyet müdürlüğünden musaddak hüsnühal mazbatası ve bonıervislerile birlikte 
imtihan olmak 'üzere Kayseri tayyare fabrikasına bizzat müracaat etmeleri ilan 
olunur. 23, 26, 29 4285 (2339) 

stan' ul de .a: 
Taksim bahçesinde yapılmış olan büyük gazinonun kalorifer tesisatına ait 

İn§Clatın ikmali için yaptırılacak işler kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. Mu· 
hammen bedeli 42269 lira 34 kuru tur. Ve ilk teminatı 3170 lira 21 kuruştur. 
K~if evrakı 2 1 1 kuruş mukabilinde fen işleri müdürlüğünden almır. ihale 
30/l l/939 Perşembe günü aat 15 de 1 tanbul Belediye daimi encümeninde 
yapılacaktır. Taliplerin ihaleden 8 gün evvel fen i~leri müdürlüğüne müracaatla 
alacakları fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektuplan ile 
2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları lcapnlı zarflarını ihale günü saat 
14 de kadar daimi encümene vermeleri 15, 20. 24. 29 4194 (2291 r 

D. O. Yolları 8 nci işletme ko-
mis~onundan: 
Basmane - Menemen arasındaki hat ihtiyacı için T urandaki taş 

ocaklarından (3000) M3. ocak balastı açık eksiltme suretile satın 
alınacaktır. 

Muhammen bedel: 4350 lira olup M. teminatı (324.25) lira-
dır. 

Açık eksiltme 15. 12. 939 cuma günii saat 15 de Alsancakta iş-
letmemiz binasında komisyonca yapılacaktır. 

Muvakkat ve daimi teminat mektubu örneğile mukavele proje
si, bayındırlık ve eksiltme şartnamesinden ibaret münakasa eVTakı 
işletme kaleminde görülebilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde yazılı vesika 
ile M. teminat makbuzlarını hamilen tayin olunan vakitte kom~s
yonumuza gelmeleri lüzumu ilan olunur. 

29, 2, 5, 9 4355 (2375) 

IZMffi IKINCt HUKUK MARKE- ______ lf.Zll ____ 111 

MEStNDEN: Birinci Smıl l\lütahasm 

- 1367 sayılı sokakta 34 cü adanın 
250 metre murabbaındaki 61 sayılı arsa
nın satışı yazı i§leri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile 8/12t939 Cuma günü 
saat 16 ya uzatılmı§tır. Muhammen be
deli 1750 Hradı:. I!itirak edecekler 131 
füa 25 kuruşluk teminatı 4 bankasına tzmirde Mezarlık başında Dikili taş 
yatırarak makbuzile encümene gelirler. sokağında 16 sayılı evde oturan Bohor 

4354 (2373) kızı Roza tarafından kocası aynı evde Ur. Demir Ali · 
KAMÇJOGLU 

KULA ASLIYE MAHKEMESINDEN 
Kulanın Cami Cedit mahallesinden 

olup ikametgahı meçhul Bey Ağa oğlu 
I .:tnail ojilu Adil Kulada mukim 
Ali '\'C rüfekası tarafından aleyhinize 
nraz.i taksimi dih'aSı ikame olunduğun
dan 15112/939 tarihine müsadif Cuma 
gUnü saat 9 dn ct:ıhkik::ıt veya isticvan> 
zınınmdan Kula asliye mahkemesi S. H. 
~?iresindc hazır bulunmanız Jazmıgeldi-

- Şehir haricine işleyen otobüslerde, oturruı Moiz aleyhine açılan boşanma 
tanzim edilecek hususi bir dolapta, bir davasının davetiye ve arzuhal sureti be
kaza vukuunda acil ihtiyati bir tedbir rayı tebliğ gönderilmişse de ikametgn
olarak kullnnılnınk üzere (Oksijen) hında bulunmadığı ve ikamctgtıhının 
(tcnlirdiyot) band - beşlik ve onluk) mcçhuliyetinden bahsile bila tebliğ iade 
(Eczalı pamuk) (eter) (gaz bezi) ve edilmesi üzerine dfıvacının isteğile bu 
(saf alkol) gibi müdavatı evveliyey baptaki tebligatın ilanen icrasIDA ve ar
yarıyacak iliıç bulundurulması ve şehir zuhal suretile davetiye varakasının mah
dahilinde gece sefer yapan bisikletlerde keme divanhanesine talikine ve mah
fcner yakılması ım;:buridir. Bu mecbu- kemenin de 22/ 12/ 39 Cuma gününe bı
riycte riayet ctmeyüp tamamen veya rakılmasına karar verilmiş olduğundan 
kısmen ilaç bulundunnıyan otobüs sa- müddcaaleyh Moizin mez.klır günde saat 
hiplcrinden beş ve gece seferlerinde fe- 10 raddelerinde nsaleten veya vekaleten 
ner yakmıyan bisiklet sahiplerinden de mahkemede haz.ır bulunması aksi takdir
maktuan bir lira para cezası alınacağı de aleyhinde gıyap karan ittihaz edile-

Cilt ve 'fen:biil hastalıkları 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 ..• 

hmir • Elhamra Sineması arkasında 
'Sabahtan akşama kadar hastalarmı 
·kabul eder.. TELEFON ı 3479 

··•w 

umum! clcni.z Act'ntalığı Ltd. müracaat 
edilmesi :rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdUriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

Londra ve Liveq>ol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Asabi e ü ahassısı e$sag ·es Maritimes 

DOKTOR A. _ _ 

Cahit Tuner KU:\IP ~"llY ASI 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Her türlü iuıh:ıt ve mallımat için Bi· 

rinci Kordonda 156 numarada LA U
"l RENT REBOUL ''e ŞERİKİ vapur ucen· 

tasımı müracaat edilmesi rica olunur. 

Her gün snnt 3 ten sonra Samlı 
sokak (UçUncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 

Beyoğlanda 

TELEFON : ! 3 7 5 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 ıenelik otelcilik mütehaaaıaı bay Ömer 

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

ve kalori( eri vardır. Dahili ve harici müteaddit telefon lan olduğu gibi 
uamörü ve hU5Wi lokantası vardır. 

Bütün asri konforu haiz olan ha otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lstanbul cihetine de nezareti fevkalad ye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 
bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh isticannda 
bulunan otellerde buluıurlar. 

r· • nmu uw ı ı ı w WrzT..aT.7.zi 

aı~ .............. .-. ... ~--·------...ı----••• 
T. C. Ziraat Bankası 

Kıırıılıq taihi: J888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Orası •• 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zira; ve ticari her nevi Banka muameleJeri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LiRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraet bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede • defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 
4 

' 40 
100 
120 

• 
• 
• 

.. 

1.000 Urnlık 
500 • 
250 • 
100 
50 
40 

• 
• 
• 

4.000 Lira 
2.000 • 
1.000 
4.:000 
5.000 

• 
• 
• 

4.800 • 

160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dilşmi

yeıllere ikramiye çsktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyl61, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih

lerinde çekilecektir. 



nazırı Sov yet/erin Londra lngiliz Hariciye 
görüştü ve Rus yanın 

elcisini davetle boylu 
istediğini sordu 

uzun 
' 

Finlandiyaya karşı ne yapmak 

Tehditler devam ediyor Alman mallarına ambargo 
lngiliz ve A.merika matbuatı Sovyet J .. yın dördünde tatbik edilecek karar
hareketini şiddetle tenkit ediyorlar name Londra ve Pariste neşredildi 

Londra 28 (Ö.R) - Almanların ka
nunsuz deniz harp usullerine mukabele 
olmak üzere müttefiklerin tatbikine ka
rar verdikleri ambargo emirnamesi bu
günkü resmt gazetede neşredilmiştir. 

Akdeniz ve Karadeniz vapur kumpan
yalanna kontrol için gemilerinin Hayfa, 
Cebelüttarık, Malta Ycya Marsilyaya uğ
ramaları, buna riayet etmiyen gemilerin 
muayene için yollarından alıkonulacağı 
Lildirilmiştir. Bu tamimde, bitarafların 
ticaretlerini işkal etmemek maksadiyle 
ınümktin olan gayretlerin esirgenmiye
ceği ilave edilmektedir. 

Londra 28 (Ö.R) - Fransada resmi 
gazete, Alman ihracatına ambargo koyan 
emirnameyi neşretmiştir. 

4 Birincikfuıundan itibaren Alman eş
yasının hamil bütün gemiler müttefik 
harp gemileri tarafından tevkif edilecek
lerdir. 

Paris 28 (Ö.R) - Italyan müşahitlere 
göre mi.ittefikler bütün Alman ihracatı
na konulan abluka üzerine biU"traf de\'
letlerin mümkiin olduğu kadar az zarar 
göımeleri iç.in bitaraflarla bir konferans 
akdi teldifini tetkik edeceklerdir. 

Norveç hükül'?'eti tarafından şimdiye 
kndar Londrada hiç bir protesto yapıl
mamıştır. 

Roma 28 (Ö.R) - Alman ihracatına 
knrşı mukabele bilmisil tedbirlerine da
ir olan emirname huztin Londrada ncş
redilmistir. Ilir izahnmnc bu emirname
ye iliı:iklir. Ilu tedbirlerin tatbik şekil-

- * 
leri bitaraf devletlere tebliğ olunmuş-
tur. 

Pariste aynı mesele hakkında neşre
dilen emimamenin birinci maddesinde, 
4 Birincikanundan sonra düşman liman
larında yüklenmiş malların bir müttefik 
limanına tahliyesini salahiyettar ma
kamların talep edebileceğini tasrih et
mektedir. 9 uncu madde, beynelmilel 
mukaveleler göz önünde tutularak tnkip 
edilecek tatbik şeklini tesbit etmektedir. 
Alman menşeli bütün mallar, bu emir
namenin neşrinden evvel bitarafların 
malı olmamışsa, müsadere edilecektir. 
Eğer bitarafların malı olmuşsa abloka 
nazırı vapurun ve hamulesinin bırakıl
ması veya yolunun tediyesi suretiyle 
l:amulenin zaptı hususunda karar vere
<"cktir. 
Almanların muvakkat i~gali altında 

bulunan arazi de diişman arazisi adde
dilecek ve bu ara1.ide oturan şahı~lara 
ait mallar düşman malı sayılacaktır. 
Yarı resmi bir nota Almanya ile hududu 
olan memleketler mücehhizlerini kendi 
arzulariyle Akdeniz ve Atlas okyanosun
da tayin edilen kontrol limanlarına uğ
rıyarak kontrola ttıbi olmağa davet edi
yor. Aksi takdirde cebren sevkedilecck
lerdir. Keza liman1nrından hareket et
nıezden evvel Ingiliz ve Frnnsız konso
losluklarından hamuleyi teşkil eden eş
~ anın menşei hakkında bir şahadetname 
ulmnları tavsiye olunmaktadır. 

Roma 28 (Ö.R) Vaşington Alman -

Amerikan ticaret odası :Alman ihraca
tının ablokasına karşı bir protesto kara
n ittihaz etmiştir. 

B. Kordel Hul ablokanın tevsiinden 
bahsederken Amerikanın menfaatlerini 
himaye ettl}ek hakkını muhafaza ettiğini 
ı;öylemi~ir. 

Roma 28 (Ö.R) - Domei ajansının 
bildirdiğine göre Japon hüküm eti bita
raf memleketlere Ye ezcümle Hollanda 
ve Belçika.ya gönderilen beş milyon yen
lik Japon mallarının harbın iptidasından 
beri Fransız ve lngiliz limanlarında tu-
tulmasını Londra ve Paris nezdinde teı:. 
grafla protesto etmi~tir. 

ltalyanın hattı hareketine gelinceı 
ıNöyezürher Zaytung• şunları yazıyor: 
Italyanın Ingiltere nezdindeki teşebbü
~ünün itidal w azimkarlığı Italyanın 
menfaatlerinin ve büyük devlet vaziye
tinin viknyesini ihtilô.ftan uzak durmak 
arzusiyle telif ettiğini göstermektedir. 

ıBaslcr Nahrihtenıı gazetesine göre 
Kont Cinno tarafından Italya namına 
yapılan teşebbüs çok dikkatle nazarı iti
bara alınmağa değer. ltalya harbe iştirak 
etmiyor ve harici ticareti bakımından 
diğer bitarafların vaziyetindedir. Fakat 
büyük bir devlet olmak itibariyle Atlns 
aşırı ticareti diğer ekser bitaraflara nis· 
betle geniştir. Itnlyan deniz ticareti de
niz harbınıo bir kat daha şiddet kesbet
mesinden hissedilecek de.recede mütees
sir olacaktır. 

Fenlandiye askerleri mcnrnvrada ı•e Fin toplarından biri 
Londra, 28 (Ö.R) - Ingiliz Hariciye !er umumiyetle Sovyetlerin fiiliyata geç- R usya Finlandıya tarafından istila teh

ıuwrı Lord Halifaks Sovyctler Büyük mek ve Helslnki hükümetini Sovyet likesine maruz imiş gibi bir manzara arz 
Elçrci B. Maiskiyi düvel ederek kendisi metalibatı önilncle serfüru ctmeğe icbar etmektedir. 
ile uzun bir görüşmede bulunmuş ve etmek için bir vesile aramış oldukları Sovyetlcrin bu hattı hareketine rağ-

Mayn harbı iflis ediyor 
Sovyct Rusyanın Fenlnndiyaya karşı mütalfıasındadır. men Finlandiya hükümeti soi;.rukkanlılı-

_*_, __________ _ 
takip etmek niyetinde bulunduğu hare- Londra, 28 (ö.R) - Fenlandiyarun ğ:nı muhafuza ediyor. cBasler Nahrih
ket tarzı hakkmda izahat istemiştir. Sov- .Moskovaya cevnbı notası hakkında sala- ten• gnzctesinin Stokholm muhabiri ta
yct Elçisi bu teşebbüsü hükümetine bil- hiyeltar Sovyct mahafili hiç bir beya- ~afmdnn bildirildiğine göre Fin gazefele-
dirmiştir. Gelecek cevap üzerine Lord natta bulunmamıslardır. rinin mutedil Ye sakin hattı hareketi 
Halifaks B. Maiski arasında ikinci bir gö- "' Rus gazetelerinin şiddetli ve kmştırıcı 
rüşme yapılacak. Faris 28 (Ö.R) _ Avrupanın imali neşrjyatiyle bir tezad teşkil etmektedir. 

Londra, 28 {Ö.R) - Deyli Horald ga- şarkisinde Yaziyct değişmemiştir. Mos- Helsinkide bu neşriyat ani bir Rus isti
.,_etesi, Sovyet Rusyanın Fenlandiyayı kova hüküınetinin Helsinki üzerinde taz- lasının mukaddemesi addedilmiyor. Sov
tazyik politkasını şiddetle tenkid eden yikini artırdığı kayde şayandır. Mosko- yet hükümctinin şiınclil:i gerginlik vazi
bir makı.ılesinde cRusyanın emniyeti için va radyosu Fin cevabını henüz ilan et- yetini idame ederek daimi bir tazyikle 
hiir ve müstakil bır memleketin tamami- memiştir. Finlandiya hükümet adamları Finlandiyayı nihayet SoYyet taleplerini 
yetine el ntmak tezi kabili müdafaa de- aleyhindeki nesriyatına devam etıneh-te- kabule mecbur etmek istediği tahmin 
ğildir. Sovyet Rusya, sulh lehinde bir dir. Radyoda Finlandiyn hududu civa- ediliyor. 

Deniz sigorta kumpanyaları sigorta 
primlerini indirmeğe başladılar 

işbirliği ynpacağı yerde taarruz siyaseti-
ne katılmakta de,·nm ederse dünya işci- rında Krovştad deniz üssüne mensup Hariciye nazırı Js,·eç gazetelerine de-
leri ancak Rusya nleyhindc· birleşecek- Sovyet bnhriy<'lilerinin şu karar sureti miştir ki: Ihtilaflı meselelerin halli hala 
lerdir.ı diyor. ilfın edilmiştir: •Fin hükümeti hududu- mümkündür. Yeter ki Rus - Fin mese-

Nev) ork Taymis, Sovyet Rusyanın muzdan askerlerini geri çekmeı.se, Hel- lesi bir kül halınde ele alınsın. 
hareketini tenkid ediyor. Bu g.:zeteye sinkideki delilere deli gömleği giyclirece- lskanclinnvyn umumi efkfu-ı ,·aziyeti 
göre tutulan yol Nazi metodlnrının ğiz.- n15.ka ile takip etmektedir. Diğer taraf-
ne kadnr sari ve kiHü olduğunu göster- Lcningrad askeri mıntaka kumandnru tan Almanyanın Sovyet nüfuzu lehine 
mektedir. 27 İkinciteşrm akşamı kıtalarına bir dahn fazln temayül ettiği müşahede edi-

Lon:lra, 28 (Ö.R) - Alman Mayin har
binin iflfısına doğru ilk işaret, deniz si
gorta kumpanyalarının sigorta primlerini 
ind'rmcğe başlamalarıdır. 

Taymis nehri ağzında bir Alınan ma
yinine çarparak büyük hasara uğrayan 
Specncleau adlı Hollnnda transatlantikin
de çıkan yangın hUla devam etmektedir. 
Hollanda ve Belçika gazeteleri Alman 
ıno.yin harbini şiddetli makalelerle ten
kid ediyorlar. Bazı gazeteler bitaraflarn 
açıkça düşmanla hüsnü jfade eden bu 
mücadele sitesinin dünya ifkfırıumumi
~ esinin şiddetle tashih edeceği barbarca 
bir hareket olduğunu kaydetmektedirler 

Londrn, 28 (ö.R) - Isveç mayin top
lama gemileri Isvcç kara ı;ularında 23 
mayin toplamışlardır. 
Amsterdanı, 28 {A.A) - Hollandanın 

kara sularında bir çok serseri torpiller 

görülmi.iştür. Wli.ssingende 14, Zand
wort'de 2, Castricum'da 2, Schevenin
gen'de 1 ve Auddorp'da 2 mayin göriil
müştür. 

Paris, 28 {ö.R) - Isveç gazetelerinin 
bildirdiğine göre Almanların Isveç için 
150 seneden beri kabul edilmiş olan dört 
mil genişliğindeki kara sularının iç tara
fındaki yeni mayin tarlaları tesis etmek 
suretile bu memleketin bitaraflığa yap
tıklnn \'ahim taarruzu Isveç hükümeti 
protesto etmiştir. Isveç gazeteleri bu pro
testoyu tasvip ediyorlar. 

Hükümct partisinin gazetesi olan 
cSosyalde Dcmokrnt> beynelmilel hu
kukun her memle.kete, sahillerinin coğ
rafi vaziyetine göre, kara sularının hu
dudunu 4 mil derinliğine kadar çızınak 
hakkı verildigini ve Alman tedbirlerinin 
hiç bir askeri zaruretle müdafaa edile-

miyeceğini yazıyor. Almanya Isveç tica
retini bütün memleketlerin ve hatta biz· 
zat Almanyanın zararına olarak felce 
uğratmaktan başka bir şey yapmış olmu
yor. 

cSveusk Dagbladei> gazetesi 37 Isveç 
vapurunun Alman limnnlarında tutuldu
ğunu kaydediyor. Bunların 30 zu Ameri
ka, Belçika ve Hollanda için kereste 
yüklü idi. 

Dagns> gazetesi lngiltcrenin Isveçe 
karşı hattı hnreketinin son zamanlar.da 
daha liberal olduğunu kaydediyor. 

Volkes Veldblndeb gazetesi Alman
ların Jngiltere ile Isveç arasında kereste 
ticaretini tamamen imkansız bir hnle 
soktuklarını, buna mukabil bir tavizde 
bulunmadıklarını, z.ira kendilerinin ln· 
gilizlerden daha az, daha ucuza kereste 
satın aldıklarını yazıyor. 

Londra, 28 (Ö.R) - Deyli Telgrafın unirnaıne neşrederek, Karelya berza- liyor. Şimdiye kndar bu meselede tama
Kopenhag muhabirine göre Sovyetler hında yeni bir Fin tahriki halinde Sov- miyle lakayd görünmeğc çalışmış olan 
Fenlnndiynya karşı daha kuvvetlı bir )'t t kıtalnrırıın ateş açanları imha edhı- Alm<;n mahfilleri şimdı Ruslar lehine 
tazyik yapmak maksadilc Almanynnın CC'Je kadar mul.ahelec1eb ulunmaların1 daha fazla tarafgirlik göstermekte ve 
bu davada kendilerine ınüzaharctlerini emretmiştir. Finlandiya aleyhindeki bütün Sovyet 
talep etmiştir. Berlindeki Sovyet biiyük Amele mitin°lcrinde kabul edilen ka- ithamlarını hakikat olara!c kabul etmek
dçisi bu mahiyette bir tcşcbbü!'t<' bu- rnr suretleri gozetclerde neşrediliyor. tedirler. Jsveı; ,.e Norveç mahfilleri i. e, 
lunmnk talimntını almıştır. Bunlar dah harp tahrikçilerinin teczi- Finlandiyanın Ruslar tarafındon istilası 

Nevyork, 28 (A.A) - Sovyetlerin yesi \e Sovyet Rusyanın.mukaddes hu- halinçlc SO\ryct Rusya ile mi.işterek hu
Fcnlandiyaya vermiş oldukları nota de- dutlarına göz dikenlerin ezilıne,5i tnlep dut haline gireceklerinden büyük bir en
rin endiscler uyandırmaktadır. Gazete- edilıncktcdir. Bütün bu galeyan, srlnk.i di.şe izharından geri kalmıyorlar. 

n • iz muavin kruvazörü 
~~"'"--~~~....;.__~~~---~~~~--~---~~ 

• v p verdi Üç Alman harp gemisinin 10 pusluk top}arıl'a 6 pusluk 
üç topu ile 40 dakika miicadele ettikten sonra battı 

ov e rdu a 
ıtaları da 

geri e ilirse Fin 
geri çeki ecek 

- BAŞTAUAFI l inci SAYFADA -

tı. cDoyçland> Alman cep zırhlısının 
buzlu denizde görünmesi Almanyaya 
avdet niyetinde olduğunu göstermekte
dir. 

Londra 28 ( ö.R ) - Mesafelerin 
uzaklığına ve fırtınalı denize rağmen, in-

-·::------------ giliz harp gemileri cRoyal Pindi> mua· 
- HAŞTARAJ?J 1 İNCİ SAHİFEDE -

1 
göre hfıdisenın kaydedildiği sıralarda Paris 28 (Ö.R) - Finlandiya hüki.i- \'İn lngili.z kruvazörünü batumak suretile 

nı veçhıle hareket etmeleri şartiylc kı- },uduttaki Rus kıtaları el kumbaraları metine küçük Bnlt.ık de\'letleı·inden iti- şimal atlası Okyanusunda mevcudiyetini 
truıtını huduttan, Sovyetlerin talep ettik-! ile talimler yapıyorlardı. Bu sebeple no- dal tavsiyeleri gelmiştir. Bunlar Helsin- isbat eden cDoyçland> Alman zırhlısı
lcri me<:nfeyc kadar çnkmeğe fımacle bu- ı ta Rus orclusunda kaydedilen zayiatın kiye l\foskova ile uz.laşınasıru tavsiye nı araştırmaktadırlar. 
)unmaktadır. bu kumbaralardan ileri gelmi~ olması ediyorlar. aBosler Nahrihten• gazetesi- cDoyçlnnd> cep zırhlısı ve diğer bir 

Hclsinki 28 (Ö.R) - Başvekil, Ka- ihtimalini kaydcdıyor. nin muhabiri bu memleketlerin Rus nü- Alman hnrp gemisile cRoynl Pindi> ara· 
re-tide bir teftişten dönen general Mau- Bununla beraber Fin hükümeti, Sov- fuzu altında olduklarını kaydederek bu ~ındaki muharebe geçen pazartesi günü 
nerkayn ile göriıstükten sonra matbuat ~et hukümetincc mümasil bir tedbir tavsiyelerin tamamen halisane olmasına lzlrında adasının cenup şarkisinde vuku 
mümeccıJlcrini kabul etmiş ve kendile- r.lınmak knydiy!c. askeri kuvvetleri hu- :htimal vermiyor. bulmuştur. 
rine son hudut hadisesini, Sovyet notn- duttan muayyen bir mesafeye çekmeğe Paris 28 {Ö.R) - Finlandiya müdafaa lngiliz muavin kruvazörü hasmının 
"ına Finlandiya hükümetinin verdiği ce- hazır olduğunu hcya!l etmektedir. nazırı huduttan kuvvetlerin 25 kilomet- ezici tefevvukuna rağmen cesaretle harp 
vahı anlat.mı.ştıl". Bnşvckıl beyanatında Fr. ns)z gazelcled Finlandiyanın ı e geri alınması meselec;i hakkında, an- etmiştir. lngiliz bahriyesinin ananelerine 
hu hfıdıseniıı ancak bir hata eseri olabi- böylec~ . .şerefıyle kabili telif en son tavi- cak müfckabil biı· tedbir olarak bunun muvafık olarak, zırhsız eski bir vapur 
leccğıni hudutta Fın topçusu mevcut ol- zatı ynpmış olduğunu yazıyorlar. kabul edilebileceğini \'e Finlandiya olan Roynl Pindi topları işleyemiyecek 
rmıdığını, sahra topçu kuvvetlerinin hu- müstahkem ınıntakasının huduttan iti- hale sokuluncaya kadar mücadele etmiş 
c1udn ) ırmi kilometre, n<;,ır topların ise Paris 28 (0 R) - Papanın {Oser\'a- barcn 25 kilometreden <lnha derin oldu- ve ab~tan bnşa ate~ler içinde kalarak he-
l lli kil ıır.e:rc içeride bulunduklarını söy- torc Roınnmı} gazete i huduttan kuv- ğuıııı ve esasen son \'aziyet içinde daha men bütün mürettebatı ölmüş ve yara· 
lemistir \etlerin geri nlınmnsı talebine Fin hükü- ziyade takviye olduğunu söylembtir. lanmış bir vaziyete düştükten sonra bay• 

Roma 28 (Ö H) Helsinki hiikümeti metinin mütekabil olmak şartiyle bunu . . . rağını dalgalandırarak batmıştır. Royal 
• '.iosko\ .mm, hudut lıfıdisesi <lolayısiy- kabul ce\·abını mutedil addediyor ve di- Faris 28 (Ö.R) - İngiliz hariciye na- Pindi muavin kruvazörü 15 O lik dört 
lE son notasına \'erdiği ce\·abı neşretmiş- yor ki: Eğer Sovyet Rusya hakikaten zırı Lord Halifaks Sovyet sefiri B. Le- topla müsellahtı. Buna mukabil cDoyç· 
tır. B. Molotofa tevdi edılen bu notada sulh istiyorsa Finlandiyanın teklifini ka- viski ile iki memleketi alfilcadar eden landt ın 2 75 lik 6 topu vardı. Royal 
Finlandıyanın aslfı Rusyayı tnhrik etıne- bul etmemezlik edemez. Aksi takdirde, meseleler hakkında görüşmüştür. Fin- Pind i ikJ Alman harp gemisine karşı 40 
eliği ve Rus arnzisıne Finlandiyadan hiç yeni bir tahvif hareketini haklı göstere- landiya ile R usya arasmdaki m ünasebet- dakika mücadele etmiştir. 
bir top ateşi çekilmediği kaydedilmekte- cek yeni h5diseler tahrik etmek istediği )erin de gözden geçirildiği sanılmakta- Batmazdan evvel denize 3 tahlisiye 
dir. Yapılan tankika ttnn anlaşıldı l!ına anlamlncaktır. dır. indirmiatir. Bunlardan ikial Almanlar t• 

·at:-ôı eongırdJ. bU zaomn n!Je-t'C ırctş vur:'cu m rr. .• . - ( -

rafından toplanmıştır. içinde 26 kurtul
muş gemici bulunduğu Berlinden bildi
rilmiştir. Oçüncii tahlisiyede bulunanlar 
ise derizin dalgalarile Raatlerce mücade· 
leden sonra diğer bir lngiliz harp gemisi 
tarafından kurtarılmışlardır. Dün akşam 
bir lngiliz limanına çıkarılan bu kurtarı· 
lanlar soğuktan çok iztırap çekmişlerdir. 
Bunlardan birinin ifadesine göre Doyç
land tam süratle yanlarından geçmiş ve 
dalgalarile az kalsın tahlisiyeyi devire
cek olmuştur. Muharebeden sonra ufuk
ta bir tek lngiliz kruvazörünün görünme· 
si üzerine Doyçland ve arkada~ı firar et· 
mişlerdir. Bu da üçüncü tahlisiyedekileri 
toplamnğa neden vakit bulamadıklarını 
izah eder. 

lngiliz kruvazörü derhal Alman harp 
gemilerinin takibine çıkmıştır. Fakat ha
vanın çok yağmurlu olması ve karanlı
ğın basması sayesinde Doyçland ve di
ğer gemi kaçabilmiıılerdir. Fakat aranıl
maları devam ediyor. 

iki Alman gemisinin bir tek lngiliz 
kruvazörü karşısında firarına rağmen 
Berlin radyosu muavin lngiliz kruvazö
rünün batırılmasını şimal atlası Okyanu
sundan lngiliz filosunun tardedilmiş ol
duğuna delil olarak göstermekten çekin
memiştir. 

Roma 28 { ö.R ) - R oyal Pendi ln
giliz muavin kruvazörünün Alman cep 
kruvazörü Ooyçland tarafindan hatırıl· 
mıs olması 1 O hin tonlyk haçimJ~rinı 

. Rnt -- - . 

rağmen modern teknik sayesinde büyiik 
zırhlıların silah avantajlarına malik bu· 
lunan bu Alman cep zırhlılarından biri 
olan Doyçlandın bulunduğu mevki hak· 
kında malumat vermiş oluyor. Bu harp 
gemisinin şimal atlası Okyanusunda: 
Amerika sahilleri civarında olmayıp şi• 
mal kutup dairesi yakınlarında bulundu
ğu ve Alman limanlarına dönmeğe ça• 
l ı,tığı anlaşılmaktadır. Meğer ki Roya) 
Pindi gibi daha zayıf lngiliz harp gemile· 
rile karşıla mak ihtimalleri çok olan ~i· 
mal sularında kalmağı tercih etsin. Çün• 
kü bu sınıf Alman gemileri, Ayni tonai· 
daki diğer harp gemilerine karşı yüksek 
tonajlı zırhlı avantajlarını haizdirler. 

Fakat iki Alman harp gemisinden hi· 
rinin Doyçland olduğu anla~ılmı~ ise da 
diğerinin ismi henüz belli değildir. Ce· 
nup denizlerinde aranmakta olan Ad· 
mira] Şer cep zirhlısı olması mümkiin· 
dür. Şu takdirde iki harp gemisi yekna
sak bir deniz fırkası tesisi için birleşmiş 
oluyorlar. Böyle bir deniz fırkasına karşı 
lngilizlerin ancak Nehıon ve Rodvey bü· 
yük zırhlıları muvaffakıyetle mücadele 
edecek mevkidedir. Şimal sularında Al· 
man gemilerini takibe çıkan lngiliz zırh· 
lılarının bunlar olması muhtemeldir. 

Eğer bu faraziye doğru ise gelecek 
gÜnlerde yeni bir deniz muharebe~i bek• 
lenebilir. Meğer ki Alman cep kruva. 
zörleri lngilizlerin tarassudundan lr.ur tu• 
laralr. Alman limanlanna doğru kendi) ,.. 
rjne bir yol a~bilainler. 
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