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Milli Şef lnönü iç ve dış politikamızı izah ettiler ... 

Cümhurreisimiz Ba§veldl ve B yük Erkanıharbiye reimnizle Ciimhurreisimiz Ingiliz hariciye vekili ve Ingiliz sefiri ile Horiciye t•ekilimiz Büyiik Erklintharbiye reisimizle (A.A) 

• Geçirdiğimiz sene içinde Millet emın olabilir ki 
Cümhuriyetin Vatandaşta 
nimeti olan haysiyet ve 

Vatanda en büyük 
hakim olmuştur 

ve 
emniyet 

Cürrıhur1yet orduları 
lerini hakkiyle ifa 

emir aldıkları zaman vazife
edebilecek kıymcttedirler .. 1 

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

Türk Milleti B. M. Meclisi etrafında bölünmez, sarsılmaz bir kal' a 
. gibi dünya hadiseleri karşısında toplu ve 

Ankara, 1 ( Hnsuai) - Aıık•ra hal)u, 
Bllyük Mille Meclisi içtima devttainin 
açdqı münasebetiyle aili Şefi .ıkışlamak 
için Meclis binası önünü doldurmuttu 
Milli Sefi ve maiyetlerini hamil olan oto· 
...,biller görününce halk İçten gelen bir 

lnönü 
--· --

Dün yeniden gönüll~re 
lerahhk verdi... 

HAKKI OCAKOOLU 

oevgi ile tezahüratta bulundu. 
Ciimhurreisimiz Meclis mathal;nde bü

yük Millet Meclisi reisi Abdülhalik Ren
da, Batvekil Refik Saydam, Vekiller ve 
riyaset divanı erkinı taıoafuıdan kaqı
landılar . 

Bu ıaada mmka istiklil tnaı'f•nı çal
mq ve bir askeri müfreze Kl&nı resmi· 
ni yapJ'lt1$(D'. 

Milli Sef Meclis bina.smda kendi bu
IWIİ d~lerine teşrif etnıqlefdir. 

Bijyük Millet Meclisi içtima salonun· 

da .ı inl!yiciJ.,.... aynim,. olan aamiin lo
caJan, Vekaletler -müıteşan, müdür umu
miler ve davetlilerle dolmuttu. Kor dip
lomatik kendilerine ayrılan yeri alınış
lardır." Salan<la yerli ve ecnebi gueteci
lenn kalabalığı nazan dikkati celbedi-

Doyçland kruvazörünün faaliyeti 
etrafında Vinston Çör çilin sözleri 

Doyçland kru".azörü miştir ki : rı Aleksandr sormuştur : Amlrallık bu 
Londı;a, 1 (Ö.R) - Bahriye nazırı B. •Bu mesele hakkındaki şahadetler hususta bahri makamlardan malı'.imat 

Büyük Millet Meclisi dün altıncı inli- ~urçil Iskoçy~ sa~-:;;_inde filonun bir birbirini tutmıyor .. Fakat Doyçland tipi almış mıdır? 
hap devresinin birinci yıl toplanttlarma smmı 7.ıyare e : · hiç olmazsa bir harp gemisinin açık de- _B. Çurçil : - Evet, Alman harp ge-
başladı. Bu münasebetle Reisicümhuru- Avam kamarasında hır mebus •Doyç- . • • mısı tarafından zaptedilen bir İngiliz 
muz ismet Inönü iç ve dış politikamızın land sistemi iki Alman kruvazörünün nıze çıktıgının muhakkak oldugunu vapurunun mürettebatı bir müddet bu 
esaslarını izah eden bir nutuk irad bu- açık denize çıktıklarının doğru olup ol· zannederım .. • kruvazörde tutulmuşlar ve gerçekten 
yurdular. madığıru sormuştur. Bahriye nazırı de- Amele partisinden eski bahriye na7.ı· •Doyçland. olduğunu anlamışlardır. 

Millet vekillerinin hararetli alkışlarını --- - -"---.,-:,--------------

toplıyan Milli Şefin sözleri bütün TORK Molotofun nutku ·Berıı·nde milletinin gönüllerinde yeni bir ferahlık 
rüzgarı estirdi. 

Hemen bütün VekAletlere aid işleri 
gözden geçiren InönU, başarılmış işlerin 

5!;!~;:~::i~~e:t:d~~~= hayal inkisa .. ı u·yan-dırdı · 
Memleketimizin emniye\ini, milletimi- A ' 

Wı refah ve saadetini temhıe mat>ıf bu
lu.nan yeni hamlelerin de •hmin edilen 

dimdik durmaktadır 
7ordu. Saat 14/50 d~ İçtİmaın batla
mak üzeno oldufunu bildirir ziller çalı
nm.ca mebuslar yerlerini almqJardır. 

Saat 1 S de Meclis, Reis V el<ili B. Re
fet Canıtezin riyasetinde toplanmıttır. 

Mutad yoklama yapıldıktan sonra 

Cümhurreisimjz alli.ı~lar arasında sa.lo· 
na gelmişler, ve kür~üye çıkarak sene-lik 
nutuklarını irad buyurmu~lardır. 

Milli Şefin nutku b"fl,an oonuna ka
dar sık sık tekerrür eden bravo scslert 

- SONU 4 'ONCÜ SAHİFEDE- · 

Bir Fnınsıt askeri 

Baharda·ıi evvel 
müddetten çok evvel tahakkuk ettirile- N t kf k l t• R Al k " 
:~iW1:,.f!rz~:m;i~~~;!~'"i,~,:;a~::'~~·~: u u an çı arı an ne ıce usyanın manyaya as erı B • 
v~~::;r;~k~~~;;.etleri TORK mil- ya~d1mda bulunmıyarak bitarafhkta devam edeceğidir ır taarruz beklenmiyor 
Jetine ne vaad eylemişlerse hepsini ta- Parıs 1 (ö.R) - Mololofun son iki 
hakkuk ettirmişlerdir. ayda, beynelmilel vaziyette mühim de- Mamafih 

Daha dün rejimimizin on altıncı yıl- ğişiklikler olduğunu tebarüz ettiren nul- lngiltereye ve Holandaya 
taarruz imkansız değildir 

dönümünü kutlularken on beş yılın ha- ku aşağıdaki esaslara dayanmıştır. k b• 
şarılarını gözden geçirmiş ve on beş asra 1- Almanya ve Sovyetler birliği mü- arşı J r 
sığdırılması güç hamlelerin on beş yıla nasebetleri değişmiş ve eyileşmiştir. 
sığdırılmış bulunmasının zevk ve heye- . 2 - Polonya mağlup olmuş, parçalan
canım hepimiz kalplerimizde hisseyle- mıştır. 
mistik. 3 - Almanya • Polonya harbı, bir ta-

Yani mazinin muvaffakıyetleri istik- raflan Almanya, diğer taraftan Fransa, 
halimizin en büyük teminatıdır. Mucize- Ingiltere arasında bir harbe intikal et
Jer yaratmanın sırrını öğrenmiş milletler miştir. 
için başarılması güç hiç bir mevzu ta- Molotofa göre bütün bu vaziyet deği-
savvur edilemez. şiklikleri üzerinde tecavüz ve mi.iteca-

l<te biz o milletlerden biriyiz. viz kelimelerinin manaları da değişmiş. 
Dünyanın bin bir endişe ve korku tir. 

içinde calkandığı şu P.iinlerde hiç bir ıs- Almanya bugün harbın en çabuk neti
tırabunız yoktur. Yalnız kendi h•sabı- celenmesiııi istiyen bir devlet haline gel
mıza tam bir emn'yet ve huzur lc'nde m;sıir. Eski Polonya ihya edilemn. Şu 
kalmakla iktifa etmiyoruz. Avrupada çı- halde har ~ devamın manası kalmamı~
kan atec.-in sirayet sah:ısını da mi.imkiin tır. 
oldui(u kadar darlastırmak yolıında sulh Yine Molotofa öre Hitlerizmin yıkıl
Amili ol".'~k serefini taşıyoruz ... B~~ünün ması için bir harp ancak bir idoloji har
~rtları ıçınde bund~n d.a~a bı~vuk hah- hıdır ve ancak eski zamanların din harp. 
tiyarlık tasavvur edılebılır mı. )erini andırır. Molotof ve Stalin RibbentTopla 

Iştc Milli Şefimiz de böyle bahtiyar Sovetler hariciye komiseri Versay Molotof, Fenlandiya ile müzakerelere yaya arazi verileceğini, yine bazı Fen-
bi~ millet~n Sefi olmak gur~iyle beyne!. aleyhtarı olmakta Sovyet Ru;yanın Al- temas .etmiş, denizden ve karadan tehdid landiya adaları ile Kareliden verilmek 
mil~! hadıseler_ karşısınd?.kı d_ur~mu.mu- manya ile beraber olduğunu, kuvvetli altında olan Leningradın emniyeti için üzere arazi mübadelesi y.apılmak istenil
zu. izah eylemış,: taahhutlerımız ih!Al bir Almanyanın Avrupa için lüzumlu ol- Bibori şehri ile Aaland adalarını istedi- eliğini tasrih etmiştir. 
edilmemek kaydıyle behemehal harbın duğunu Baltık memleketleri ile yapılan ğini tekzip etmiştir. Molotof, T'.irkiye • Sovyetler arasın-
dışında kal~ak hususundaki. azim ve muahedelerin bir müdahale zihniyeti ile Sovyet hariciye komlserl, Sovyetlerln daki müzakerata da temas etmiştir. 
kararımızı hır kerre daha teyıd eylemiş- vukubulmayıp ancak ticari, askeri ve ancak on dokuz yirmi kilometre kadar Moskovada neticlenmesine iınkAn ol-

Paris, 1 (Ö.R) - •Deyli Telgraf• ga- mıştır. 
zetesinin Kopenhag muhabiri büyük AJ. Londra, 1 (Ö.R) - Hava nezareti İn
man taarruzunun ilkbahardan önce ya- ~iliz tayyarelerinin Almanyanm şimali 
pılamıyaeağmı istihbar ediyor .. Berlin- ;:arbi arazisi iizerinde uçuşlar yapmış ve 
deki Alman askeri mahfilleri de, hava ehemmiyetli fotoğraflar alınnuşhr. İn
~mın ilkbahardan evvel Majino ;iliz tayyareleri salimen dönmüşlerdir. 
hattına karşı büyük mikyasta bir hare- Roma, 1 (Ö.R) - D. N. B. ajansının 
kete mani olduğu fikrindedirler.. Kar· tarih vermeksizin garp cephesinden bil· 
patlardan Voj da.;larına kadar, yani dirildiğine göre Alman keşif müfrezele
l<U"k cephesinde MQdlinden garp cephe- ri hududun ötesinde bir hareket yapa.o 
sinde BeUo-a kadar bütün arazi kar al- rak ll'lajino hattının yakınındaki mınta• 
tındadır. kada keşifler yapmı.şlardır. 

Paris, 1 (Ö.R) - Fr:ınsndaki İngiliz Faris, 1 (Ö.R) - Bir Alınan bombar· 
ı;encrali Fempley şu beyanatta bulun· dıman tayyaresi Fransız hatlarına dü
muştur : İngiltere Alınan propagandası ~ürülmüştür .. 
tarafından başlıca dü.ıman olara'< gös- GAZ NAKLİYATI YAPIYORLAR 
terildiğine göre İngiltercye karşı bir ta- Almanya hakkında şu haberler me\'
arruz Hitlerin metodlarına tamamiyle ouk mnmbalardan alınmıştır : 
mutabıktır .. Fakat Almanlar böyle bir Dresden ahalisi Garpteki askeri de
teşcbbüslerinde azami kuvvette bir mü- polara her gün gaz nakliyatı yapıldığını 
dafaa ile karşılaşacaklardır. Alman tay- bildirmektedir. 
yarelerini İngiltereye hissedilir derece- Tren istasyonlarında şark ve garp 
de yaklaştırmak üzere Hollandaya karşı cephelerinden gelen askerler arasında 
bir taarruz da imkfuısız değildir. teması menetmek için resmen tedbirler 

- SO~rn 2 İNCi SA H1FEDE - ekonomik yardım muahedeleri olduğunu hudud':' genişlebnek istediklerini, bun:ı mıyan bu müzakerelerin bir çok siy as' 
.......... ..ııı~.t~ll'~ll'~r~.,~,.~"!.!ll'!!;!"?~~-~r~r~ı~.~h:·,,~ı~ ...... ~;~·~ı;•· .................... ~ıilli EDE-

Alman karargiihı umumisinin tam alınmaktadır. Almanya yaşlıları cephe
Belçika hududuna karşı ve Alman fır- ye göndermek ve gençleri parti teşkilii
alarının yayılma hattının merkezi olan tında kullanmak siyasetini takip etmek-

Godesbergte yeri esi dikkat uyandır· tedir. 



TENJ A..IJR 2 sonıeşrın Perşemtie ı 
SA.RIFEJ 

S i 

Şehir Meclisi 
Dr. Uz'un başkanlığında 

toplantılara başladı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • . . . • • Dikili ___ ..... __ _ 
Hareketzedeleri 

iane listesi Muval fakıyetli işler üzerinde dolgun izahatı 
ihtiva eden rapor takdir hislerile meşbu 

olarak müttefikan tasvip edildi 

• 
Lira K. 

Banka komereiyala ltalyana 300 
Bnnka komerciyala lta1-
yana memurları Şehir meclisi dün öğleden sonra saat 

on altıda reis Dr. Behçet Uz'un başkan
lığında Teşrin de\•resi toplantılarına baş
lamıştır. Aza yoklaması yapıldıktan son
ra geçen devre zabıt hülfısa.sı okunmuş 
ve tasvip olunmuştur. 

Derhal riyaset divanı seçimine geçile
rek biı-inci reis vekilliğine avukat Münir 
Birsel ikinci reis vekilliğine de Dr. Mit
hat seçilmiştir. Belediye daimi encümeni 
seçiminde BB. R~ad, Faik ve Muzaffer 
yirmi altışar reyle seçilmişlerdir. Dıtisas 
encümenleri aynen muhafaza edilmiştir. 
Belediye reisi, şehir meclisini vefat eden 
merhum Dr. Ramihin hatırasına hürme
te davet etmiş ve meclis ayakta bir da
kika sükftt etmiştir. 

Meclise gelen bazı işler, alAkalı ihti
sas encümenlerine havale edildikten 
sonra birinci reis vekili avukat B. Münir 
Birsel riyaset mcvkiini işgal etmiş ve 
belediye riyasetinin 1939 yılı çalışma ra
porunun olmnmasına ~lanmıştır. 

Raporun başında reis meclise teşek
kür etmekte, şimdiye kadar yapılan iş
lerin yapılacak olanlardan pek az oldu
iu tebarilz ettirilmekte ve şöyle devam 
~lmektedir: 

Mal1 vaziyetimiz seneden seneye kuv
vetlenmektedir. Bu raporun kısmı mah
susunda da muffnsala.n arzedildiği veç
hile, bütçemiz 1932 de 1,069.895 lira iken 
1939 da mülhak bütçelerimizle beraber 
2.104.385 liraya baliğ olmuştur. Bu me
yanda eski borçlarımızdan 548.891 lira 
ödenmiş ve Cüınhuriyet Merkez bankası 
ile belediyeler bankasına 572,428 lira ya
tırılmış, aynı zamanda yarını milyon li
radan fazla da banka mevcudu teraküm 
ettirilmiştir. 

130 hektarlık yangın harabeleri üze
rindeki imar hareketini tamamlamak 
üzereyiz. Şehrin yanmamış kısımlarında 
da her sene, bir evvelkinden fazla yeni 
yol, kanalizasyon ve sair tesisat ve ta
mirat yapmaktayız. Izmirin temizliği 
üzerindeki hassasiyetimiz, yabancılarm 
dahi takdirlerini celbedecek müsbet ne
ticeler vermiştir. Yiyecek, içecek satıın 
yerler ve diğer umumi gıda ve eğlence 
rnahnlleri sıhhl şeraite uygun hale ifrağ 
ettirilerek daimi kontrol altında tutul
maktııdır. 

Belediye kanun ve nizamlarının ve 
şehir meclislerimizin vücuda getirdiği 
sıhhi ve inzibatı talimahn tatbik edilme
si hususunda devamlı takibimizden 
mlismir neticeler hasıl olduğu gibi şe
hirde, belediye varlığı ve otoritesi tees
sUs etmiş bulunmaktadır. 

Izmirin yeşillik ve güzelliğinin herse
ne daha çok arttığını zevk ile görüyo
ruz. Bir taraftan belediye eliyle işletilen 
ve bütçemizi takviye eden umuml halk 
müesseseleri seneden seneye çoğalmakta 
ve iş sahaları inkişaf etmektedir. Izmir 
belediyesini sağlam bir varlığa sahip 
eclen bu esaslar arasında en mühimmi 
olarak. hnlkımııda belediyeye karşı sev
gi ve itimadın, belediye mevzuahntl ria
yet hislerinin kökleştiğini memnuniyet
le kaydedebiliriz. 

Bizi ve bizden sonra gelecek idareci
leri nikbinliğe sevkedecek bütün bu 
müsbet şerait, aynı zamanda, bundan 
ilerisi için sarfedilecck mesaiye yardım
cı olacaktır. 

başanlan işlerle, üzerinde tevakkuf edi
len işler ifade edilmiştir. 

Raporda şehrin su ve elektrik ihtiyacı 
hakkında aşağıdaki iz!hat mevcuttur: 

- cŞehrm her tarafına bol ve ucuz 
su ve elektrik tevzi etmek belediyemi
zin b · • ~ r·Jir lfulkın sağlı<;ı \·e 

30 
4 61 

47 
C.H.P. Altıntaş ocağı 
Öğretmen Bayan Fazilet 
Vali Kllzımpaşa okulu 
Öğrencileri 26 45 
Aynen teberrüde bulunanlar: 
Bayındır Yıldız fabrikası 4 torbada 
54 kilo sabun, Mustafa Nureddin 
Solak 120 çüt çorap. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kazalarda 
a ·ı lıoranma 

ıecr ·· e!eri yapılacak 
Haber aldığımıza göre yakın bir za

manda Izmir vilayetine bağlı kazalarda 
pasif korunma tecrübeleri yapılması dü
şünülmektedir. Bu hususta bazı mukar
ı:ıerat tespit edilmiştiı. Hazırlıklara ba,
lan: · t~. 

-&-
SllİR 

10229 numaralı nüshamızın bn i.tmda 
7 eylUJ 939 tarihi 7 ağustos olarak dizil
miştir .. Giiriilcn lüzum üzerine vaki 
ynnlışlık tnshih olunur .. 

Fransızlar 
medeni ıhtıyd ... l "'"'~'• ıu.l.ulll ÇOK lüzumlu ıoftft ki-.,_; •ı ik bır• & •-an 
olan ve bugün ecnebi şirketler elinde uv ~ ~ .. 
bulunan Halkapınar suyu ve elektriğin taarruzunu püskürttü 
mübayaa edilerek belediyemize veril- Londra, 1 (Ö.R) _ Fransızlar bin ki
mesi hususundaki meclisin ricaları ala- §ilik bir Alınnn kuvvetinin bir taarruzu
kadar vekaletlere arzedilmiştir. nu reddetmişlerdir. Bu kuvvet garp cep-

Yüksek Nafıa vckLleti bu iki mühim hesinin şimal kısmında bir köyü zap
işimiz üzerinde tetkikat yapılmakta oldu tetmeğe teşebbüs etmişti. 
ğunu ve tetkikatın hitamında mübayaa 
müzakerelerine başla.ruıcağını bize bil- Irak kral naibinin 
dirmiştir. Hükümetimi71D el attığı diğer milli meclisteki 
işler gibi Izmirin bu iki mühim işinin de 
pek yakında halk ve beledye lehine ne- beyanatı ... 
ticelenmesinl emniyetle ve sevinçle bek- Paris, 1 (Ö.R) - Bağdattan bildiri-
liyebiliriz.> liyor : 

Doktor Behçet Uz raporuna şu sözler- Milli meclisi açan kral naibi !rakın 
le nihayet vermiştir. İngiltereye sadakatıni hatırlattıktan son-

<Asll ve münevver Izmirlilcrin müşte- ra Türk - İngiliz - Fransız paktının ak
rek ihtiyaçlnrını temin ve güzel Izmiri- dinden dolayı memnuniyetini bildir
mizin imarı yolundaki mesaimiz, verdi- miştir. 
ğiniz direktifler ve hazırladığınız imkftn- S O S • • 
!arla, son sene içinde blraz daha geniş- • • • ısare veren 
!emiş ve hızlanmıştır. Bu da belediyemi- bir İngil.:. Z gemisi 
zin, her sene. bir evvelkinden fazla iş Paris, 1 (O.R) - Amerikan harp ge
yapmak ve faydalı olmak hususundaki mileri bir kaç gün evvel telsizle S. O. S. 
prensibine ve azmine tevafuk etmekte- işareti vermiş olan Kolnor İngiliz şile
dir. pini aramaktadırlar. Ne vapurdan, ne 

Bir çok işlerimizdeki müşkülatm bcr- mürettebatından eser bulunamamıştır .. 
taraf edilmesinde yüksek müzaheretini · r A N 
daima şiikranla gördüğümüz Cümhuri- L 1 V Y A 
yet hükümetimizin müşfik ve kudretli racil'lel'infn şilıtiyetlel'i 
himayesini üzerimizde hissetmekle kuv- Kaunas, 1 (A.A) - Kaunastan Röy-
vet ve saadetimiz artmaktadır. tere bildirildiğine göre Litvanya ticaret 

Bu raporun hnzırlandığı sırada in'ika- mahafili bir zlotiyc bir buçuk lik besa
da başlıyan lı.mir parti kongrelerinden biyle yapılan yeni kambiyo faizinden 
bizi heye~ ve sevince g~ked~n sı:sI:r şikayet etmekte ve bu mikdarın Litvan
g~e~te~. ~u .sesler, .muntehiplerımız ya ticareti için ciddi bir zarar teşkil et
S:~gili Izmırlilenn. part~ sakafı albn~ tığini söylemektedirler. Bu mahfiller 
yükselen. ve beledıye ıcraatı~ tal.dır mahfiller beynelmilel faiz nisbetinin bir 
eden necıp ve vefakar sesleridır. zloti için bir Likin onda biri olduğunu 
Arkndaşlanm, :r 'L--"- tt' · ı 
Halk h . t1 . d l•Pft~1 • • hal -reua.nu. e ırıyor nr. 

ızme erm e ça ~ar ıçın, -
kın tııkdir ve teveccühünü kazanmaktan SOVYETLER 
daha büyük mükafat tasavvur edilemez. Alman vapurlarını 

Bizi en kıymetli müklfut ile taltif eden b 

Ticcsrct V ckaletindeki tebeddül 

lzmir piyasasında ümit ve 
me nuniyet uyandırdı 

lngilizler e Ankarada başlıyan ticaret 
müzakeresi ~n1am anmak üzer dir 

Ticaret vekaletini Aydın mebusu B. Diğer taraftan müstahsilin incirini 
Nazmi Topçuoğlunun deruhte etmesi Iz- elinden sekiz kuruşa çıkarmasına mu
mir ticaret aleminde büyük memnuni- kabil bu mallar on dört kuruştan mua
yetle karşılanmıştır. Senelerce Aydın mele görürse ihracatçılar beher kilodan 
ve Izmir muhitinde ticad problemlerle G kuruş mtitencffi olacaklardır. Ihracat
bilfiil meşgul olarak bugün içinde bu- çlların kazanmaları her ne kadar mem
lunduğumuz ihracat işlerine nüfuz eden lekete fayda :temin ederse de bunun ya
yeni ticaret Vekilimizden mühim başa- nında müstahsilin zararına çalışarak 
rılar beklenmektedir. ezilmiş bulunması hiçte terviç edileme-

Piyasada ihracat faaliyeti, henüz bek- mektedir. 
lenen hareketi bulmamıştır. Bütün eyi Haber verildiğine göre An.karada alA
niyet ve çalışmalara rağmen ihracat kadar Ingiliz mümessilleriyle ticaret Ve
başlamış bile sayılamaz. Piyasada incir kfiletimiz arasında Ingiltereye satmağı 
ve üzüm sto1dan her gün biraz daha ari- ı:ırzu ettiğimiz mahsuller için görüşmeler 
maktadır. Bilhassa incir stokları artını$- yapilinaktadır ve bu görüşmeler bir kaç 
tır. Halen piyasada 30,000 çuvaldan ~- gün içinde bir neticeye bağlanacaktır. 
la incir mevcuttur ve her gün mevarıdat lngiliz' .. ill . 1 da ·· .. 
devamdadır. ~~ess .. eny ~ aramız uzum 

B. li-· t ,_ ·ı ttiği 20 şilinli· 'k fiat mahsulu ıçın buyllk bır ayrilik yoktur. 
ır gın esuı e 1nc· mahsulü · · is Ingilizler •· '1 

üzerinden şimdiye kadar müsbet bir iş b' ~·-- ani ıçıncak 1e5, 00 to . . cuzta 
ılamam ..+ Ihr b' li-· · t b·ı ır JU:>olllll, Y an n mcıre -

yap ıi.ır. acat ır gının es ı li t' 1 "- · k lt · · ti 30 b' 
ttiw• • • ·ı· lik f' t 'tiib alı p ır er. ıı:ı.cır re o emız.ın vasa m e gı yınnı §1 ın ıa nazarı ı ara - ld ğu . 'b alınırsa ı1 

nırsa, masrafı çıktıktan sonra bir kilo ton ° u naza_rı ıti ara yap a-
incirin 14 kuruşa satılması icap eder. cak ~tışın azlıgı ~eydana Ç~tm:· 
Halbuki bu incirler piyasada sekiz ku- . Üzum. ~tışl~ ~be~n eyı gıtmekte
ruşa bile müsteri bulmakta zorluk çeki- dır. Ingiliz mumessıllerıyle anlaşmanın 
yor. ~ ~ ~.i~ .. şekild~ ~pılacağı ~~.allak 

Müstahsil, büyük bir zorluk içinde gor~dug~den ';1Zwn .mahsulü ıçın her 
elinden incir mahsulünil çıkarma yolu- hangı rezikolu hır vazıyet yoktur. 
nu tutmuştur. Zararına olan bu hareke- Ticaret odası üzllm ve incir satışları 
te mukabil, tüccarlar mukavemet etse- ve fiat farktan etrafında tetkikler yap
ler bile piyasanın ticari bünyesi buna maktadır. Mıntaka ticaret müdürlüğü de 
nüsaid değildir. aynı mevzular üzerinde çalışmaktadır. 

lJzgur köyü C inaye ti 

Kuleye baskın verenler 
tevkif edildi 

Hüseynin parasına 

öldürüldüğü sabit 
tama an 
olmuştur 

Bundan bir ay evvel Tire kazasının 
Uzgur köyü civarında bir kulede gece 
vakti bir baskın yapılmış ve hüviyetle
ri tesbit edilemiyen şahıslar Karakulak 
oğullarından Mestan oğlu Hilseyinl öl· 
dürmüşlerdi. 

Cinayet, şekli itibariyle karanlık ve 
şüpheli bir vaziyet yaratmıştı. Maktul 
Hüseyinin karısı Ayşenin ifadesine göre 
iki suçlu, gece vakti baskın yapmış, iç
lerinden birisi kuleye girerek Hüseyini 
almış ve kule önilnde tabanca ile a~ 
ederek Hüseyini öldürm~tü. 

Bundan J>Onra aynı suçlu kendisin
den paraların yerini sormuş, söyleme
yince, tazyik etmiş ve ölüm tehdidi al
tında bahçede saklı bulunan altmlarm, 
paraların ve zjnet eşyalannın yerlerini 
göstermiştir. 3000 lira kıymetindeki bu 
para ve altınları alan iki şahıs derhal 

firar etmişlcrdL 
Bu defa zabıtanın şiddetli takibatı .sa

yesinde bu cinayet tenevvür etmiş ve 
failleri yakalanmıştır. Bunlar Tirenin 
Kurtul~ mahallesinde oturan Rizeli 
Yusuf oğlu balıkçı Osman Kurd ile mak
tulün köylüsü Mehmet Küçüktür. 

Maktulün karısı Ay!'.e her ilci. suçluyu 
tanımış ve suçlular hakkında tevkif ka-
rarı verilmiştir. . 

Suçlulnr, Hüseyinl parasına tamaan 
öldürdüklerini itiraf etmişlerdir. 

-~-
ORMAN YAHGJNJ 

Seferihisann Cömürlek köyünde Hı
dırlık mevkünde Bekir oğlu Muhaneınin 
zeytinliğinde yangın çıkmış, bir dönüm 
orman ve bir kısım zeytin ağaçlan yan
mışbr. Yangının sebebi hakkında tahki
kat yapılmaktadır. 

in önü 
• -- ---

Dün yeniden gönüller~ 
lerahbk vereli... 

-~~--
HAKKIOCAKOOLU 
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lerdir. 

Taahhütlerimizi ihlal eylememek kay• 
diyle diyoruz. Çünkü bu taahhütler ay
nı znmanda kendi istiklal ve emniyeti· 
mizin de muhafazasının tabii icaplarıdır. 

Dış politikamız sergüzeştcuyane emel
lere, istila ve tecavüz hırslarına dayan
mıyor. Onun en kısa üadesi: cYurdda 
suİh! Cihanda Sulh> tur. 

Cümhuriyet rejimi bu ana battan bir 
saniye inhiraf eylememiştir. Ve asla ey
lemiyecektir. Bu teminat gönlümüzün 
en büyük fcrahıdır. 

Beynelmilel vaziyetlerin vahameti 
önünde en büyük knyguınuz. emniyet ve 
istiklfilimizin uzak ve yakın tehlikeler· 
den masun tutmak, cihan sulhuna kud
retimiz aahilinde faydalı olmakhr. Bü
tün dünya milletleriyle münasebetleri
mizin taıWmindc ana prensip olarak bu 
noktaya ehemmiyet vermekte ve taah
hütlerimiz arasında bir tezad hudusuna 
meydan vermemeğe azami itina göster. 
mekteyiz. 

Nctekim 19 Teşrinievvel tarihinde im
za olunan Türkiye - Fransa - lngilterc 
karşılıklı yardım anlaşması hariciye ve
kilimizin Moskova seyahatinden evvel 
hazırlanmış bulunuyordu. 

Akdcnizde ve Karadenizde sulhu tam 
bir emniyet nltmn almak maksadiyle 
müttefiklerle yapılan anl~ya müva
zi, Sovyetlerle de mevcud dostluğumuz
dan daha ileri bir anlaşma elde etmek 
için gayret serfeyledik. Sükrü Saraçoğlu 
üç hafta Moskovada knldL Hattı mesele
ye halledilmiş ruızariyle bakılan günler 
yaşandL 

Fakat kat'i netice elde edilemcdL Biz 
yine 19 Teşrinievvel tarihli muahedeler
de Sovyet dostluğunu muhafazada dik
kat ve itina glssterdik. 

Molotofun evvelki gün TURK - Sov
yet müzakerelerinden nahoş bir ifade 
ile bahscylemiş bıllunmasına rağmen 
Milli Şefimiz bu mevzuda sarahat ve 
katiyetlc Rus Sovyet dostluğunu sami
mt olarak takip eylemekte devam edece
ğimizi teyid buyurmuşlardır. 

Bu tnrz konuşmamız. her hangi bir 
endişenin tesiri altında bulunmaktan 
değildir. Milli starımızın tabii bir icabı
dır. Zira «Türkler dostluklarına vefa
kar, taahhütlerine sadıktırlan. 

Yeni dostlar bulunca eskilerini ihmal 
etmek ve daha önceki taahhütlerimize 
vefasızlık göstermek elimizden gelmez. 
Bu nokta üzerincle bütün dünya matbu· 
atının ittifak eylediği son aylar ic~inde 
yapılan nesrivat ile sabittir. Bu iddiaya 
tarih te şahiddir. Biz açıkca kuvvetimize 
güveniyoruz. Bütün varlığımızı milll 
müdafaamızın emrine tcrkeylemiş bir 
nesliz. Politikamız, sıarımıza yakışan bir 
Lcnikamet üzerindedir. Bundan hiç bir 
kimsenin şüpheye hakkı yoldur. 

Hususi maksatlnrı olmıyanlar bizden 
asla endişe ctmiyebilirler. Hususi mak
satları o1anlar ise biri Alet olara"k kulla. 
namazlar. Dış politikamızın istikIAli mil
li istiklalimiz kadar kıymet ve ehemmi
yet taşır .. 

Bu itibarla iç ve dıs politikamızın isa· 
lJet ve salabetine sarsılmaz bir inanla. 
bağlı bulunuyoruz. 

Biz bugünkü şerefli mevkiimizi milli 
birlik ve bütünlük içinde Millt ~efımizin 
ifade buyurchıklan gibi Büyük Millet 
Meclisinin etrafında sarsılmaz bir kale 
halinde yer almakla elde ettik. Halde ve 
istikbalde biz bu yolun yorulmaz, ve sar -
sılmaz yolcusuyuz. 
Şefimize ve Ciiınhuriyet hilkümetlne 

inanıyoruz. Kat"t bir zaruret basıl ol
madıkça bir damla TO'RK kanı akıtıl
mıyaeak, lüzum hasıl olursa zafer TORK 
milletini bulmakta zorluk çekmiyecektir. 

HAKKI OCAKOGLV Raporun bundan sonraki kısmında ri
yaset makamı şehir meclisi, daimi encü
men çalışmaları, belediye riyaset kale
mi çalışmaları, sağlık ve içtimai muave
net işleri, veteriner işleri ve mezbaha 
faaliyeti, hukuk işleri, belediye zabıtası 
faaliyeti, temizlik işleri, itfaiye teşkilatı
nın semereli çalışmaları, evlenme işleri, 
Karşıyaka belediye şubesi faaliyeti, yol, 
kanalizasyon ve tamirat faaliyeti, imar 
işleri, yapı işleri, Karşıyaka tramvayla
rı, belediyenin mali va7iyeti, fen heyeti, 
otobüs teşkilatı ve Garajsantral işi hak
kında uzun uzadıya izahat verilmekte
dir. 

Izmirlilere, bütün belediye memur ve satın ~ yorlar ... 
müstnhdimleri namına, huzurunuzda te- Roma, 1 (Ö.R) - Sovyet Rusya kcn
şe'kkür etmekten derin bir inşirah ve di limanlarında bulunan bütün Alman 
zevk duyuyorum. \'apur1arını nlmağa karar vermi;.<>tir. 

1940 mesai devresine, bu temiz vefa --*--
ve sevgi ile muhat hava içinde daha bü- ingUiz Jıoıonilerinde 
yük bir azim, istek ve heyecanla giriyo-
ruz. 

Iz.mirin ihtiyaçlannı görmekte ve bun
ları karşılıyacak imkAnlan hazırlamak
ta daima isabet göstermiş olan yüksek 
meclisinizin alacağı kararları, lzmirli
lerin teveccühlerine layık bir şekilde 
tatbika devam edeceğimize emin olabi
lirsiniz.> 

Şarki Afrikada Nairobiden Taymis 
muhabirinin gönderdiği bir elgrafa gö
re Avusturya ve Alman mültecileri as
kerlik ve diğer hususlarda Koloninin di
ğer ehali~i gibi hizmet etmeğe söz ver
mişlerdir. Valiye mektuplarında Hitler 
rejimi altında çektikleri zulüm ve itisaf
tan sonra tekrar hür yapmalarına mü
saade ettiği için Britnnya hükümetine en 
derin minnettarlık.lenru ifade etmekte
dirler. Aynı zamanda Britanyanın müş
terek düşmana kar4a hürriyet için giriı
tiği mücadeleye bilfii! iştirak etmek en 
birinci emelleri olduğunu da bildirmiş
lerdir. 

' 
Molotofun nutku Berlinde 
hayal inkisarı uyandırdı 

Raporda Killtürpark ve fzmir e.nter
nasyonal fuarının yeni çehresi, 1939 fu
arı raporu mevcuttur. Raporun en son 
kısmınaa riyaset beş senelik imar pl.aru 
hakkında heyeti umumiyeyi tenvir ey
lemekte, planın 6.615,000 lira tutan he
yeti umumiyesi üzerinde şimdiye kadar 

Raporun kraetini müteakip bir çok 
hatipler söz alarak icraatıı karşı takdir 
hislerini bildirmişlerdir. Rapor çok sa
mimi: bir hava içinde tak.dil' hisleri .ile 
meşbu bulunan aza mevcudunun tama
mı tarafından müttefikan tasvip edilmiş.. 
tir. 

~~ n ·u em i n .,.,.m 777..,/./.l'Y,.. 

Sevdig-t Adam 
Yazan: Üç Yıldız 
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meseleleri tavziha yaradığını, lngiltere 
ve Fransa ile bir pakt yapmakla Türki
yenin bitaraflık siyasetinden çıktığını 
ve şimdi Sovyetlcrin Türkiyenin harici 
siyasetindeki yeni unsurları takip et
mekle iktifa ettiğini söylemi§tir. 

BERLlNDE HAYAL tNKtSARI 
Kopenhak 1 (Ö.R) - Politiken gaz.e.. 

Ve tam sekizde üsküdardan Köprüye de idi 
kalkan vapura bindim. Gard.robu açtım.. Annemin en eyi el-

Müjgan beni, söylediği gibi iskelede biseleri buradalardı .. Demek giderken 
bekliyordu. Yüzünde, dün akşam ayrı- bunlardan hiç b ir şey giymemişti. Sonra 
lırken hasıl olan itimat ve sevincin iz- annem intizamı seven bir kadındı. Nasıl 
l&i haH\ bakiydi. olmuştu da yatak odasını böyle dağınık 
Vakıt olduğu için beraber yürüyerek bırakmaştı?. 

ve Fincancılar yokuşu yolundan Baye- . Odanın içinde hal! annemin. kokusu
zide çıktık. Onu şehzadebaşı civannda nu hissediyordum. 
olan mektebinin köşesine kadar götür- Bir aralık öyle oldum ki. içimden 
dükten sonra aynldım. Yhıe ertesi günü gayri ihtiyari kabaran bir his beni an
vapur iskelesinde buluşmağı kararlaş- neınln yatağına sevkettl ve yastığa ka-

Bir evladın ne de olsa anasına karsı ı Geceyi bir az daha sakin geçirdim. tırdık. panarak, annemin kokusunu ciğerlerime 
kafa tutması doğru olmaz ama .. Ben -o Annemin Çaınlıcada bulunması be- O gün öğleye kadar üniversitede kal- çekerek ağlamağa başladım.. 
zaman böyle düşiinıniyor ve annemle nim başka cihetten de işime yarıyacak- dım ve öğleyin tramvaya atlıyarak doğ- Bu hadise bana insanların çok defa 
karşılaşmak istemiyordum. tı. ruca eve gittim. hiqlerinin kafalarına nasıl blkim olduk-

Bahçedeki mevcudiyetimi köşkün kö- O evdedir diye ben bir türlü eve gide- Aşağı kattakilere görünüp onların larını, istemiye istemiye yapılan bazı 
pcği hissetmiş, bağlı oldu~u yerde hav- mi}•or. kitaplarımı, çamaşırlarımı ala- sorguları ile karşılaşmamak için merdi- hareketlerin ne derece gayri tabit oldu-
lamağa başlamıştı. ınıyordum. Hatta doğru.sunu söylemek venleri ayaklarımın uçlarına basa basa ğunu anlatmış oldu. 

Hemen oradan uzaklaştım.. larnnsa param da pek knlmamıştı.. çıktım. Cebimdeki anahtarla kapıyı aç- l\faamafih acb: göstermek istemiyor-
Beni Çamlıcaya getiren otobüs tek- Annem, benim hisseme düşen parayı tım. dum .. 

ı ar Ücküdara indirirken kendi vaziyeti- benim namıma hanknya koymuştu. Ban- Evin içinin derin sessi.iliği üzerimde Kendi kendime ve teselli için: 
me kendim de gülüyordum. ka defteri de evde idi. birdenbire acı bir tesir bıraktı. - Çocuk değilim a .. dedim. tlfınihaye 

Usküdarda kalacak otel yoktu. Va· Hem onu hem kitaplarımı hem çama- Ben buraya .. keneli evime sanki ya- ele annemle beraber yaşam1yacağım .. 
purl~ tekrar Jstanbula geçtim. Niyetim şırlarımı almak için annemin yokluğun· hancı bir l'V<' girm bir hırsız gibi gir- Bendeki olan bu teessür anneme çok 
ertesı sabah erkenden tekrar üsküdara dan istifade ederek yarın eve gidecek- miştim. alışmış olmamın neticesidir. Arası biraz 
gitmek ve oradan c:ekiz vapuruna bine- tim. Sokak kapısını kapadıktan sonra oda- soğursa bu tesiı· de geçer gider .. 
rek sekiz buçukta Köpriide Müjrfüıla Sabahlt'yin çok erken kalktıırı. Ilk va- ları dolaştım. Annemin yattığı oda, da- .Misafir odasına girdim. 
bulu maktı. .. -~-'-'"'~·•·-··~• · · ., -•-· ___ ... 

uv--e--~ıauc • • o::nyot. 

lesinin Bcrlin muhabiri, Molotofun nut
kunun Bcrlinde bir hayal inkisarı uyan
dırdığını bildiriyor. Alınan siyasi mah
filleri, Sovyet hariciye komiserinin Al
man - Sovyet askeri ittifakından ve hiç 
olmazsa buna yakın bir şeyden bahsede
ceğinl tahmin ediyorlardı. Molotofun 
nutkunda istedi.klerinl bulamayınca hay
rette kalmışlardır. 

ALMANYAYI AVUTMAK tÇ!N 
Paris 1 (ö.R) - Fransız ve Ingiliz ga

zetelerinin baş makaleleri Molotofun 
nutkunun birinci kasmını .Almanyayı 
avutmağa aid .sözler tel&kki ettiklerin
den kale almıyorlar. 

Deyli Telgraf diyor ki: Molotof haki
katen sulhu istiyor. Zira harp, ona bu
güne kadar aldıklarından fazla :bir S,ey 
\'eremez. Bilakis aldıklarını da tehlike
ye düşürebilir. Stalin, Almanların bek· 
!edikleri askerl yardım yerine onlara 
nutul<laı· ve makalelerle sempatiler ve
riyor. 

Deyli Mcyl ve Deyli Ekspres. Molo
tofun Alınanyaya hiç bir şey vaadetmc
dikten başka sulh hakkında da bir ima
da bulunmadığını kaydediyorlar. 

Londra 1 (ö.R) - Bu sabahki Ingiliz 
gazetelerinin B. Molotofun nutku hak
kındaki tefsirlerinden çıkarılan netice 
Rusyanın bitaraf kaldığıdır. Berlin, bu 
nutka büyük ehemmiyet vererek de
mokrasiler için sürprizler hazırlandığı
nı söylemişti. Zira Sovyet Rusya Alman
yaya nıanev1 müzaheret vaadı ile kala
rak maddi yardımı reddetmiştir. 

Nutuk, Hitlt'r için bir h:ı al inkic;arı-.. -----a-· . 

BERL1NtN MERAKI 
Paris 1 (ö.R) - Pertitaks diyor ki: 

Alman diktatörü Moskovayı dinlerken 
B. Molotof un vaadını tutup tutmıyaca
ğını merak etmiştir. B. Hitler şimdi te
nevvür eylemiştir. Sovyet Rusya bitaraf 
kalmaktadır. Almanya ancak mahdut 
bir ıntizaheret bek.liyebilir. 

Almanyaya karşı her zaman devam 
edecek olan dostluk siyasetine gelince, 
bunda bir avutma hissi vardır. 

Madam Tabius Övr'de :;unları yıw
yor: 

Bu nutuk, fevkalade bir hadise teşkil 
edeceğini ilan eden Berlini memnun 
edecek mahiyette değildir. Berlin, Mo
lotofun nutku daha taarruzkir blr ma
hiyet taşıyacağını zannediyordu. Bu nu
tuk beynelmilel siyasete yeni hiç bir un
sur ilave etmemiştir. Islikbal için birşey 
söylemek imk1nsı:ıı:dır. Kremlin ve Beı-
lin münasebetleri hakkında bir şey söy
lemek te imk!nsızdır. 

Jür gazetesine göre Molotof, Hitler is
mini taşıyan bir müttehemi müdafaa et
mek için avukat rolünü görmüııtür. 

B. Mol<>tof, B. Hitleri müdafaa eder
ken ilcretini istemektedir. 

Londra 1 (Ö.R) - Gazeteler Rusya· 
nın Lehistandaki hareketi hakkında Mo
lotofun sözlerini kaydediyorlar. Halk 
komiserleri reisi Sovyet kuvvetlerinfn 
Lehistnna. nncak Leh devletinin mevcu
diyeti nihayetbulduktan sonra girdikle
rini söylemiştir. Bu iddia ile Rusyayı. 
Lehistanın mevcudiyetine nihayet ver
mek hususunda her mesulivetten 1 h 
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yaptım beni değiştiremiyecekler,, 
Sabık Şansölyeye karşı Avusturya 

~'Satın • • 
ıçın alınmaz onun 

Parls, 1 (ö.R) - Londraya gelen Avusturyalı profesör Edler, Naziler tara
.fmdan 19 aydan beri mevkuf tutulan eski şansölye Şuşnigin dünyaya şu kısa 
mesajını getirmiştir: 

cDolfüs öldürllldilğU vakit ben Avusturya namına vazifemi yaptım .. Beni 
değiştirenılyeceklerdlr.» 

Profesör Deyli Ekspres gazetesine eski şansölye hakkında şu izahatı ver-
miştir : . •. 

cŞuşnigl bir defa gördüm. Avusturya halkı ona tam itimat beslemekte ve 
ondan bahsederken <Satın alınmaz Şuşnig> demektedir. Vaziyeti acınacak 
haldedir. Zevcesi, silkOt etmeğe yemin ettiğinden. haftada bir defa kendisini 

eneral Bra 

halkı tam 
ŞuşninS?,, 

bir itimat göstermekte, 
demektedirler,, 

görmesine müsaade ediliyor. Ondan başka eski şansölyeyi ziynrete müsaade 
edilen biricik şahsı bendim. Bana hiç iştihası kalmadığını, kahve ve papates
lc yaşadığını .söyledi. Sabık şansölye mnhpcsten kurtulmak Umidinde de
ğildir .. Hapsedilmek üzere çıkabilir .. E~er Naziler, tehdit ettikleri gibi, bu
na karar verirlerse, hana 14 ynşında olan oğlundan bahsetmiştir .. Oğlunu 
görmesine müsaade edilmiyor. Ancak her hafta beş dakika görebildiği zev
cesi oğlundan kendisine haber getirmektedir. 

Bununla beraber, Avusturyn tam olarak nazileştirilmiş değildir ve mille
tin kalbi hiç bir zaman nazileştirilemiyecektir. Fırsat çıkınca orada umulmı
yan şeyler beklenebilir .. > 

Tebliğ er 
---~---

FRAN iZ TEBLi(;J : 

"Alman ordusu bugün 1914 dekinden 
çok daha kuvvetli vaziyettedir,, 

Paris, 1 (A.A) - Umumi karargah. 
tebliğ ediyor : 

Gece, hafif bir faaliyet kaydedilmiş
tir. 

Paris, 1 (Ö.R) - Bu sabahki Fransız 
tebliği : Gece cephede faaliyet az:almış 
bir şekilde devam etmiştir. 

Bcrlin. 1 (A.A) - O. N. B. Ajansı. 
yÜbck tef ve Führerin piyade generali 
Von Witzlebeni bir derece terfi ettirdi· 
ğiııi bildirmektedir. Führer bundan bat
ka bir çok yüksek rütbeli zabitin de ter· 
füni imzalanıııtır. 

Berlin, 1 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bqdiriyor: 

Ordu Başkumandanı Gencrııl Von 
Bravciç mevkut bir gazetenin mümes· 
iline Almaııyanm vaziyeti hakkında ver· 

eliği beyanatta ezcümle demiştir ki: 
Askeri bakımdan gerek silah ve teç· 

hizat itibariyle, gerek mi1letin aSk.cri ka
bi1iyetini i~letme itJbariyle bugün 1914 
dekinden çok daha kuvvetliyiz. Aııkerin 

talimi büyük harbin tecrübelerine istinat 
etmektedir. Muhtelif 5ilahların taksimi 
ve idaresi Polonya seferinde fevkalade 
bir mükemmeliyet eseri göstermişlerdir. 
Dünyanın en büyük istihkamları olan 
Carp kele.sinin İnşaBl. Polonya ordusu-
nun 1914 de olduğu gibi müteaddit 
cephelerde kendimizi müdafaa mecbu
riyetinde kalmadan kabil olduğu kadar 
süratle imhs etmemize imknn vermiştir. 

Şimdi iki cephede hirden harbetmck 
tehlikesine maruz değiliz. Ve vaziyetin 
alncağı vckli Biik\ınctlc bekliyebiliriz. 
1914 te olduğu gibi tekrar nç bırnkılma
mıza imkan yoktur. Evvela 1914 te ol
duğu gibi her taraftan kuşatılmış deği-

Kanada veAvustura]ya 
lngiltereye yapmakta · oldukları 
yardımları boyuna a:-ttırıyor ar 

Londra, 1 {Ö.R) - imparatorluğun lngiltereye yardımı gittikçe ge
niılcrnektedir. Kanada BaJvekili bu milletin bilhass:\ ekonomik bakım
dan çok mühim bir rol oynıyacağını söylemiş ''e demL<rt:ir ki. 

Kanada esasen lngilterenin hububat ambarı idi. imdi aynı zamanda 
en mühim harp malzemesi imalathanesi olacaktır. Öyle- ki harbin neti
cesini göstetteek olan zaferin Kanada arazisinde hazırlanmıo olması 
çok mümkündür. 

Avusturalya Bqvekili de bu milletin harp hazırlığı programı hak
kında izahat vermiıtir: Amcrikada ambargo kaldırılır kaldırılmaz 
Avmturalya Amerikadan daha 50 tayyare satın alacak, yerine üç dest
royer yaptıracak. ordusunu motörlC§tirecektir. Bu hazırlıklar bir buçuk 
milyon liraya mal olacaktır. AVU1tura1ya diğer taraftan daha dört harp 
malzemesi fabrikan yapacaktır. 

Bazı Avusturalya ticaret gemileri tashih edilecek ve bir kısmı lngil
tercnin, diğer kıımı Avusturalyanın hizmetine btısis olunacaktır. 
A vusturalyada ıimdiden 25 bin gönüllü yazılmıştır. 

Hindistan 8a§kumandanı da bir radyo nutkunda Hindistan kuvvet
lerinin 1914 de olduğu gibi şimdi de harp sahnesine nakledildiklerini 
bildirmiştir. 

AIPıanları teliş aldı 
Londra, 1 ( ö.R) - Amerika mümessiller Medisiniq tadil edilen 

bitaraflık kanunu ayan Meclisince kabul edilen metnine yarın büyüle 
bir ekseriyetle kabul etmesi bekleniyor. Böylece hafta sonundan evvel 
kanun reisicümhurun imzasına arzedilecektir. 

Nazilerin enditesi timdi belirmcğe ve Alman radyoları buna tercü· 
man olmağa başlamı§lardır. Amerikaya mahsus lngiHzr.e bir emiayon
da şu mütalaa vardı: 

«Yeni btaraflılt kanunu adaletsizliktir. Zira herkes bilirld Almanya
nın, altını olmadığı için, Amcrikadan rnübayaat yapamaz ve lngiliz 
ablokası sebebiyle bunları naklederiz.> Halbu ki bir miiddet evvel Gö
belsin pTopagandası Alman tahtelhahirlerinin bütün lngiliz donanma
sını batırarak Alman donanması denizlerde hak.im kaıacağını iddia edi
yirdu. 

Finlandiya murahhas- ispanya dahiliye nazırı 
ları Helsinkiye avdet $ayam dllılıat 
mi edecekler? ll!r nııtuJı söyledi 
Paris 1 (ö.R) - Molotofun Fenlan· Madrid, 1 (Ö.R) - İspanyol dahiliye 

diya ile müzakı>ratta Rus noktai nazarı- nazırı Serano şayruu dikkat bir nutkun
nı tahlilin~ ve Romas üzerine Moskova- da komiiniı.min orta Avrupaya yayılma
ya giden Fenlandiya delegelerinin hükU- sıru jma ederek, ıBiz ezeli kıymet taşı
metlerinden yeni talimat almak için Hel- yan prensiplere bağlıyız.. Asya barbar
sinkiye dönmek mecburiyetinde kala- lığının garbe uzanmasına muhalifiz• de-
cakları istihbar ediliyor. miştir .. 

, ...... &.e' 
Her kesin ağzında L A L E 

Her kesin gözünde yine L A L E 
1ŞTE BU HAFTA DA 3 ŞAHESER FİIJM BİRDEN .. 

LALEDE: LALETANDA 
l - ÇALI ıcusu ı - ÇALI KUŞU 
2 - BAY ÇETİN - UÇAN 2 - BAY ÇETİN - UÇAN 

1 
ADA1\1LAR DİYARINDA ADA 1LAR DİYARINDA 

3 - ÇÖL KARAKOLU 3 - RENKIJ MIKf 
4 - RFNKJJ !İKt 4 - YENİ HARP JURNALi 
5 - VEt-.rf HA.RP JPRNALI ;; - KEŞ1F ALAYI FRAÔMANI 
6 - K tF L YI FRACMANI 

Paris, 1 (Ö.R) - 1 ikinci teşrin ak
l:z. Saniyen Avrupanın şarkı ve ccnubt şrunı neşredilen 118 sayilı tebliğ : Giin
şarkisi ile ticari mür.asebetlerimizi de- dilzün iki Uırnftan hafif piyade unsurla
vam ettirmek ve genişlemek imkanlanna nnın mutat faaliyeti .. 
malik bulunuyoruz Bundan başka bü- ALMAN a'EBl.İ(;İ: 
vülc ıtoklnr, bilhassa buğday stoklan Roma, 1 (Ö.R) - Dün akşamki Al-
biriktirdik. lngiliz iktısadi harbi yeni ye- ınruı tebliği : Garp cephesinde topçu ve 
ni bitaraf memleketlere geniı mikyasta 1-cşif kuvvetlerinin mevzii faaliyeti .. 30 
tesir edecektir. Almanya bunların va- birinci teşrinde garp cephesinde, dördil 
ziyetini mal vererek kolaylaştırmak için İngiliz olmak üzere altı dUşman tayyn
elinden geleni yapacaktır. Bununla he- resi dUşUrUlmUştilr. 
raber bitaraflnr Ingiliz ablokalarına kar- -..f:r-
şı enerjik surete kendilerini müdafaa et· 
melidir, lngiltere halihuzır iktısadi kuv
vetlerimizi anlamak bu!!'tısunda ynnılıyor. 
Zannederim ki lncilterenin bugünkü va
ziyeti bizimkinden dahn fazla tehlikeli
dir. 

•• 
Universitede 

lngiltere 
-----tr·---

Arnavutluğun iıgalinl 
resmen tasdik 
etınektedir-
Roma, 1 (Ö.R) - •Deyll Telgraf• ga

zetesinin diplomatik muharriri yazıyor: 
Tirana bir baş konsolos izamını İtalyan 

raıebe dersleri ayalıta hUkumetinc tı;klif etmck1e İngiltere Ar-
talılbe mttlJUr lıafdl n~vutluktnki .Italyruı işgalini fil«;11 tas

dık etmektedır. Esasen bu arazinin iş.o 
lstanbul, 1 (Hususi) - Oniversitcye galinden evvel de İtalyanın Arnavutluk

yüzlcrce yeni talebe kayıd edildiğinden taki husu.si mevkii İngiltere tnrafından 
birinci sınıflar çok kalabalık olmaktudır. daima tasdik edilmişti. 

yer yok 

Dilhar.sa hukuk fakülteleri birinci sınıf · 
lnlebeleri ver bulamadıklarından bugün -..f:r-
derslcri ayakta takip etmek mecburiye· İNGİLTEREDE 
tinde kalmıslıırdır. 

kTY OF Fl.İH'J' Tereyağ ve Jambon 
ort1e~ sahillerinde mi üzerine tahdidat 

Londrn, 1 (Ö.R) - Almnnlnnn elin· Londra, 1 (Ö.R) - İngilterede kAnu-
de bulunan City of Flint Ameriknn va· r.ucvvelio on beşinden itibaren tereyağı 
purunun bir İngiliz harp gemisine rast ve jambon ilzerine tahdidat konulacağı 
gelmemek için Norveç sahillerinde do-

1 

bildiriliyor .. Şekerli ve unlu gıda mad
lnştığı zannediliyor. deleri hiç bir tahdidata tAbl tutulmıya-

Vaşington, 1 (A.A} - Birleşik Amc- 1 caktır. 
rika hUkümetl Amcriknnın City of Flint . --~--
vapuru tayfasının beyhude tehlikelere V J L N O 
n;~~ bıra~lm~ lngiliz. v.e Alınan ramamen işgal edUdl 
huklimetlerınden nca etmiştır. Ameri-
knnm bilyilk Britruıyadaki elçisi Kene
di ile Berlindeki Amerika maslahatgU· 
zarı Kuke bu hususta talimat verılmiş

Kaunns, 1 (A.A) - Vilnonun Litvan
ya kıtalnn tarafından tamnmiyle işgnl 
edildiği resmen bildirilmektedir. 

tir. - ,.--
'7.,,'2Z7.r7.;;z~oıoı;r.r..;A11ı_,,i!7.~:::caiı:uo~ A 'I'LAM'l.' t'J' E 

KARŞİYAKA ir va ur daha 
a ırıl ı ... Me~ek Sineması Londra, 1 (Ö.R} - Livcrpuldan hn-

BUGÜNDEN İTİBAREN ırekct eden 5 bin tonluk Brent vapuru 
lKt Bth.1t.K F1Lİ1\l BiRD&~ Atlantikte batırılmıştır. 

J •• 9 UNCU SENFONİ ALMAN • 51vYE'J' 
LiLDAGUVER 

2 •• iSTİKLAL SAV AŞI 'J'k:aret mübadelesi 
BARRARA STANVIK Brüksel, 1 (A.A) - Vingtieme Siecle 
BÜYÜK HARP FİJ,Mİ gazetesi yazıyor: 

SEANSLAR : 4 _ 6 _ 9.. 1 • Alınan - Sovyet ti~ari mtibadelele~-
Cumarte'fi pazar ı de n 2.30 da i nın bundan sonra Lıtvanyadan transıt 
tı .. A VE SEANSI vardır.. l ı sure~~yle yapılacağını emin bir memba-
ID'X..7-ZYJ..7..z""~~ dan oğrenmiş bulunuyoruz. 
,_..._._..ıı _______ -.C_E:ZI __ .... ____ ~ 

Tayyare Sinemasında [ 1'clefon: 

3646 1 
BUGÜN 

Bir haf tadnn beri biiyük ,·c şimdiye 
kadar hiç bir filme nasip olmıyan bir 

rağbete mazhar olnn şarkın ses 
kraliçesi 

•• 
UmmüGü~sümün 

Yarattığı 

UMİT SARKISI 
TÜRKÇE SÖZLÜ ARAPÇA Şarkılı 
Sayın müşterilerimizin talebi üzerine 
bir haf ta dnl a programa iüıveten gös
terilecektir .. 

J O R J l\fİL'l'ONUN 

ANAFORCULAR ŞABJ filminden 
sonra çevirdiği en kudvvetll 

Komedisi 

Prens Bubul 
Yorulan diınağlan dindirecek. .. 
Kederleri giderecek. .. 

iki saat mlitenıadiyen güldürecek .. 
Ayrıca: EKLER JURNAL 
Son DÜNYA hAdbatı .. 

Zengin bir saz heyeti ile ve yeni numaralar ile bnynn KİKİ htr gün (9) da 
Cumartesi ve Pa:uır günleri 7 ve 9.33 da bizzat sahnede RAK! - DANS \'C 

TEGANNi edecektir .. 
OYUN SAATl..ERi : 

PRENS BUBUL Her giin 3 - 7 :: ÖMİT ŞARKiSi Her gün 5 - 9 
Cumartesi - Pazar 3 - i :: Cumartesi - Pazar 1 - 5 - 9.30 

Tl<~ZİI.ATU HALK seansları Çar amba 9 DA - PAZAR 11 DE ... 

l•tanbul, 1 (Tele/onla) - Anadolu ajansı bildiriyor : 
lrfo!otofan yiiluek Sovyet Mecluinde iradettiği raporun Tür· 

kiycye ait olan kuunları aşağıdadır : 
Sovyet. Türk görüşmelai bir palıt alıdi ile neticelenmemi.ftir. 

Falıat bu görüşmder, bizi alakadar eden bir cok siycui me•elPJe. 
ri aydınlatmağa, yahut hiç olmaua ba mueleler üzerinde yolda. 
ma yapmaia yar:iİun etmiftir. 

Enterruuyonal nycui vazi~ette bizimle müncuebederi ciddi 
bir ehemmiyeti haiz olan devletlerin hakiki cehreıini ve aiyıueti
ni tanımak çok IÜ%umla bir ıeydir. Guek Moıkova gÖ1'.Ü•melerin
den oe gerek Türk hükümet;nin harici .iyaıP-t ıahCJAmdalıi son 
elalinden sonra, lr:.ıgün, Türkiyenin ıiyaıeti bize daha vazih gö
zükmektedir. 

Türkiye hükümetinin kendi mulıadderatını harbe iıtirak eden 
Avrupa devletleri ınubuna bailamoiı tercih ettiii mtr.Zurnclaf' •. 
Türkiye hükümeti iki aydan beri Almnnyayo kar•ı harbeden ln
giltere ve FTana ile bir lıara•l,Jılı yarı1'm paktı akdeım;~tir. Bu
nu yapmakla Türkiye biıarnll•k ;htiyatbar aiya•etini kat'i mrette 
reddetmitt ve inkişaf h,,linrle bulunan Avrvoa harbinin muhtm'i
kine dahil olmu1etur .. Krndi harplerinin sahaırna mümk;in oldu
Pa karlar la:rla bitrrral kuvveti aokma;a calı~n /nqiltae ve 
Franaa. bundan çoh memnundur .. Türkiye, acaba bun'1an neda
met edecek mi? .. Bımwt ıeşletmcV,e ui!ra mı,,aca~ız .. Kom,,-nnu
zen harici ıiya~Pflnd~ki bu yeni unsurları hayclr.tmek ve hadi
selerin seyrini dikkatle takip eylemektle ikt;fa eylivece~z. 

Bulgaristanda Türklere 
tazyık mı yapılıyor? 

lstanbul, 1 (Husmi) - Bulgaristandan gelen yolculann verdikleri 
malumata göre Türk Fransız lngiliz paktından sonra Bulgarlar Türk
lere karşı muamelelerini değiştirmişlerdir. Yolcular, Türklerin bir ta
kım tazyiklere uğradıklannı söylüyorlar. 

Diğer taraftan Bulgaristandan geçen yolcuların verdikleri haberlere 
göre harbin başladığı zamanlarda askeri hazırlıkların pek ziyade arttı· 
ğı Bulgaristanda son günlerde bir kısım asker terhis edilmektedir. 

B. Ruzveltin beyanatı 
modern harp 

kalamazlar 
Bitaraf devletler 
tesirinden azade 

Brüksel, 1 ( ö.R) - Amerika reisicümhuru gazetecilerle mülaka
tında demiştir ki: Bitaraf devletler modern harp tesiratından azade ka
lamıyncakları şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Bit'-l"aflar şimdi askeri 
taarruzlara karşı masun değildirler. Bu sebeple AmerikRlılar, istesinler 
veya istemesinler. Bu harbi nasıl bir sulhta neticelenmesini istedik
lerini şimdiden tayin etmek mecburiyetindedirler. 

A vrupanın taksimi için 
Müttefikler ve dostları arasında 

hiç bir gizli anlaşma yok 
Londra, 1 ( ö.R) -Avam Kamarasında bir suale cevap veren But

ler müttefikleri ve dostlar arasında Avrupanın harpten sonra tabimi 
hakkında hiç bir gizli anla§IDa mevcut olmadığını söylemi§tir. 

Bunlar, diğcr bir ıuale cevaben lrakda bulunan Kudüs müftü.ünün 
tahrikçi faaliyetlcrden aalanacağı hakkında Irak hük.ümetine teminat 
verdiğinden haberdar olduğunu söylemiJtir. 

Hitler Molotofun nut-
kunu tetkik ediyor 

Londra, ( ö.R) - Berlinden haber alındığına göre Hitler Molotofun 
nutkunu dikkatle tetkik etmektedir. Bu hususta bir çok müşavirleriyle 
görüşmüştür. Diğer memleketler de nutuk hakkında yapılan tefsirler 
Berlinde hoşnutsuzluk uyandırmıştır. 

Brüksel, 1 ( ö.R) - Belga Ajansının Londra muhabiri bildiriyor: 
İngiliz mahfilleri Molotofun nutkunu tefsir etmemek~ beraber Ruıya
nın Almanya ile biı askeri İ§ birliği yapmasına ihtimal görülmediği 
kaydedilmektedir. Ruayanın teyid ettiği bitaraflık vaziyeti memnuni
yetle kaydedilmiftir. 

Alman harp fabrikalarındaki işçiler 
nezaret altında çahşı~orlar 

Paris, 1 (A.A) - Paris - Suar gazetesinin bild'rdiğine göre Alman 
harp fabrikalarında çalışan işçiler Gestapo polis teşkilatı memurlnrınm 
nezareti altında bulunmaktadırlar. Bunun sebebi son haftalar zarfında 
bu fabrikalarda imalabn mahsus derecede azalmış olmasıdır. 

·-------------------------------.. Y E N j STh~MANIN ŞAHANE FİLİMLER HAFTASI BO-
YCK MUVAl<'FAKIYETLE DEVAM EDİYOlt 

iNGlLtZCE TABÜ RENKTE 

VALLACE BERRY • ROBERT TA\'LOR 
TARAFINDAN YARATILl\fiŞ HARİKA FİLMİ 

K A R A K Ö L E (TC~c~!;LARı ) 
FRA ~sızcA SÖZLÜ BOYtiK l\IACERA FiLMi 

Oi'NIYANLAR ı JFAN CABİN - MICHELLE DUGAN 

MERCAN ADASI 
HAZIMIN KARAGÖZ GECESİ. •• 

TfJRKÇEFO UR AL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANSLAR : Cumartesi - Pazar : 9.30 - 12.30 - 4.45 - !J.-00 DA 
Sair .. r: 12.30 - ıt; - 903 DA 
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8. • Meclisindeki açılış nu kunda 
Milli Şef in önü iç ve dış politikamızı izah ettiler ... 

- BA~TARAFI 1 inci SAYFADA
n coşkun alkışlala karşılanmıştır. Milli 
Şef, nutuklarını bitirdikten sonra aynı 
tuahüratla salonu ter1'cderek husuıi dai
relerine çekilmivlerdir. 

Ruzname mucibince reis ve divanı ri
yaset intihabı yapılmıştır. 

Parti namzedi Abdülhalik Rendıı 359 
reyle ve ittifakla Büyük Millet Meclisi 
riyasetine intihap edilmiştir. 

Bu netice üzerine riyaset mevkiine ge· 
len B. Abdülhalik Renda hakkında göı· 
terilen itimada teşekkür etmiş ve mesai
tlnin ifasında arkadaşlarının müzahare
tine güvendiğini bildirmiştir. 

Divanı riyaset intihabında da Parti 
namzetleri aynen seçilmişlerdir. 

Ticaret Vekili Cezmi Ercinin rahatsız
lığı ha.-ebiyle vaki istifası üzerine Aydın 
mebusu Nazmi Topçuoğlunun Vekalete 
tayinini bildiren riyaseti Cümhur teske
resi okunmuş ve Pnzartcsi günü toplan· 
rnak üzere celseye nihayet verilmi~tir. 

l\1İLLİ ŞEFİN NUTURLARI 
Ankara, 1 (A.A) - Reisicümhur ls

:ınet Jnönü bugün altıncı B. M. Meclisi
nin birinci içtima yılını açarken aşağı· 
Claki nutku irad buyurmuşlardır: 

B. M. Meclisinin muhterem azası: 
Altıncı intihap devresinin birinci içti

ma senesini açarken muhterem azayı 
ııevgi ve saygı ile selamlarım. Eminim ki 
bu anda kalplerimiz büyük Türk miUeti
nln emanet ve vazifelerini onun hakiki 
menfaatine uygun olarak ifa etmek aşki
le dolup taşmaktadır. Geçirdiğimiz ıene 
vatanda huzur ve emniyetin, fikirlerde 
ve cemiyette hakiki bir asayişin hükiim 
sürmesiyle geçmiş, Cümhuriyetin vatan
da§ta ve vatanda en büyijk nimeti olan 
1'aysiyet ve emniyet tamamen hakim ol-

nittir. 
DÜNYA HADiSELERi ÖNÜNDE 
TÜRKİYE ..• 
Muhterem Millet V ckiUeri: 
Son bir sene zarfındaki dünya hi.di

ıeleri önünde Türkiyenin harici siyaseti 
hükümet taralından muhtelif vesilelerle 
yüksek ittilamtza arzedilip tasvibinize ik
tiran eden in~ar ıöstermiştir. Avru
pa buhrana ıulhu korumaya matuf gay
retlerin ZAman zamnn ümit verici aafha
larmdan sonra büsbütün alevlenmiş ve 
nihayet harp faciasının patlaması bir em
rivaki olmu,tur. Sizin aamimi biaaİyah· 
nu:a da tercüman olduğuma emin olarak 
bu halden derin elem ve hüzün duydu
ğumuzu aaklıyamem. Cümhuriyet hükü
meti bütün bu devrelerde ıulh::ı hizmet 
etmek ve kendi nuuuniyetini temin eyle
mek gayretini esnslı vazife telakki etti. 
12 Mayı ta lnziltere ve 23 Hnzinmd=ı 
Fransa hü.1riimctlerilc kanırla$tırmış ol
duğu mü~ter k beyannameler bu uayre· 
tin mahsulüdür. 

19 Teşrinievvelde imza edilen ve bu 
hafta içinda yüktek tasdikinize arzedile
cek olan muahede hiç bir devletin aley
hinde olmıyarak hiç olm zsa tesirimizm 
yct4tiii sahada beynelmilel sulh ve em· 
niyete hizmet etmek suretile kendi emni
yetimizi masun tutmak gayesine matuf
tur. Sulhu konımnk ülküsü her memle
kete kendi hwusi bünyesi, coğrafi va
ziyeti ve imkanlanna $?Öre ayn ayn ted· 
birler ilham edebilir. Türkiye için hare
ket hattını evvelden anrahat ve samimi
yetle belli ebnek sulh yolundaki vazife 
tedbirlerinin en müessir olanıdır denile
bilir. Bi:z bu muahede ile harp fecayÖ 
ı.stırap çeken Avrupada bir emniyet mm· 
takası tesisi suretile bu facianın müstak· 
l-..,1 ikt"ca ve in'·;~.q.,,. !\ mıı.ci <'1-n'l!: 

Cun 11 1 • • ıırC'm da rcisicumh •, nı tzıın Ankarapalasta verdikleri 
ziyafet intibaları (A.A) 

NİFAI{ VE FİTRETI..E MUSTARI\' gayesini güdÜyoruz. Muahedenin harcke
OLMIYAN TÜRKİYE te geçmesi bu meşru ~ayeleri çiğnemek 
Dahili idaremizde hiç bir Eitret ve ni- istiyenlerin bulunmasiyle kaimdir. O ih-

fak azabile mustarip bulunmuyoruz. Bir timal haricinde bizim müttefiklerle olan 
miJletin en büyük v: kuvvetli mesnedi bağlarmm ve hep beraber ilan ebniş ol
olan dahili beraberlik büyijk meclisin duğumuz yÜksek ideal etrafındaki bera
ulvi ve muhteşem hüviyetinden örnek berliğimiz diğer devletlerle normal ve 
alarak Türk vatanını insaniyet aleminde dostane münasebetlerimizi ihlat edecek 
heybetli bir mevcudiyet olarak tecessüm mahiyette değildir. Deruhte eylemiş ol
ve temayüz ettirmiştir. duğumuz vazife ve mesuliyetleri hakkile 

Milletimizin kemnl ifade eden bu hali müdrik olarak insanlığı inleten harp fa-
ile hepimiz iftihar edebiliriz. ciaıınm bir an evvel nihayete ennesini 

Dahili iradenin gerek umumi ve gerek ve yannki neıillerin son ıenelerin ısh· 
mahalli idare kısımlannda ve gerek be- raplıı.rma dlişmeme!inİ bütün kalbimizle 
lediye ve köylü hayatımızda kolaylığı temenni etmekteyiz. Bu ün oldu)iu P.ib" 
ve tekiımülü temin edecek yeni tedbirleri varın da memleketimizi harp mmtakasr 
hükümet mütemadiyen tetkikinize arzet- haricinde birakmayı, emniyet ve taah-

ian tartlar ve imki.nsı.zlıklar bu dostluk\: nak.a.latınm intizam kudreti ve bol vuıta 
ihlal etmemelidir. Biı: mazide olduiu gi. ile mücehhez olması hakkile takdirimizi 
bi atide de Türlıc • Sovyet münasebetle- celbedecek mev:zulardu. 
rinin dostane seyrini ltlmİmi olarak takip Arkadapar: 
edeceğiz. Memleketin sıhhi ve içtimai muavenet 

DOSTLUÖUNDA VEFAKAR TA- işleri, içinde bulunduğumuz tartlar da-
AHlfÜTLERİNE SADIK TÜRKİYE bı1inde, ebemmiyctlerini artbnnıt bulu
Mubterem arkadqlar: nuyorlar. Salgınlarla mücadele ve koru
Son hadiseler münasebetiyle Türkiye ma tedbirleri memleket müdafaasının 

hakf: "d!l v,.n+m ne~rivat, biıt:..aszn bit"'- ı -P.-s1ıı.n ;rird 1 dah:\ cok ~nymetli ola-

Cvmhuriyat ba1rrıımm<uı reisicümhurtımuzun Ankarapalasta verdikleri 
dya.fet intibalan ( A .A) 

yetini tamamJy)e tecessüm ettirdi. Pli· bu mücadele, memnuniyetin bir çoli 
na ıöre teşebbüs edilen müesseseler ik· memleketlerde muvafiakıyetsizlikle teo
mal olunmakta ve hakiki olarak sağlam rübe edilen kat'i ve kaba usullerine 
işlemelerini temin edecek tedbirler dik· düşmeksizin fenni ve tedrici tedbirlerle 
katle alınmaktadır. takip olunursa geniş mikyasta muvaffak 
Beş senelik plarun eksiklerini biran olacağımızdan tamamiyle eminim. 

evvel tamamlamağa hükümet ciddi ola- NAFİA İŞLERİMiZ 
rak gayret sarfediyor. Karabük demir Muhterem arkadaşlar, 
ve çelik fabrikalarının sene içinde ~le- Nafia işlerimiz vatan imarının istedJğl 
meğe başlaması memlekete her bakını· her sahada faaliyetle ilerlemektedir .. Bu 
dan büyük kuvvet vermiştir. Boru fab- sene Erzurum demiryolu merkezinin 
rikasiylo hadehane ve çelikhane 26.000 açılması bütün memleketi candan sevin· 
iğli yeni Malatya bez ve iplik fabrikası dirdi. Memleketin malt vesai~ geniş öl· 
işlemeğs ırı!dı .. Birinci beş senelik pla- çilde müdafaa ihtiyacına tahsıs olundu
nın esaslı :ıksamından olan kimya ve ğu zamanlarda nafin işlerimize kafi va-
kendir fabrikaları kurulması tak.ip olun- sıta temin etmekte güçlük çekeceğimizi 
duğu gibi ikinci kağıt, sellüloz, Sivas çi- bilirim .. Bununla beraber elimizde bu
mento fabrikalarını dahi tahakkuk et- lunan demiryolu işlerinin devam ettiril· 
tirmeğe çalı~ıyoruz. Şeker fabrikaları- mesinl iltizam edeceğinize ve ayrıca yol 
mızın istihsalatı bu sene feyizli bir su- işlerine hız vermeyi memleketin tabi1 
rette verimli olmuştur. Hükümet elde ihtiyacı kadar müdafaa ihtiyacı adde
bulunan işleri tamamen tahakkuk ve te- deceğinize eminim .. 
min ettirdikten sonra vakit kaybetmek- Su işlerimiz intizam ile ilerliyor.. Blr 
sizin yeni endüstri hareketlerine teşeb- iki sene içinde ilk müsbet neticeleri al
büs etmek yolundadır .. Toprak altı ser- dığıınız vakit su siyasetimizin ne verim· 
vetlerimizin işletilmesi için ciddi gay- li bir tedbir olduğunu gözönünde teces
retler sarfediyoruz .. Bu sene Ergani ba- süm etmiş -bulacağız. Yapı işlerinin na
kır izabehanesi bakır istihsaline başla- fia vekaleti emrinde toplanmasının za· 
mıştır. Fakat kömür istihsali mevzuuna maniyle en feyizli neticelerini idrak 
yüksek dikkatinizi bir daha celbetınek edeceğiz .. 
isterim.. Bu memleketin medeniyet ve HUlasa her sahada Cümhurlyet nafia· 
umran yolunda ilerlemesi için kömüriln sı mamur vatanın bUtün mesnetlerini 

Cumhuriyet bayramında re: .. .c·;mht~• •~'1l''Z'l.Tı Ankarapalastl! v_rd./.leri memleket içinde en geniş mikyasta is- isabetli bir surette tahakkuk ettirmek 
ziyafet intibaları A A ( A.A) tihluki her suretle teşvik olunmak JA. yolundadır. 

raf memleketlerdekiler, milletimizin iki cnktır. Sıhhı t~~'la~"Tlrzın fennen aai· zırndır. Memleketin her yerinde bol ve l'tIAARiF İŞLERbı1z 
büyiik vasfmı kemalı1e tecessüm ett:?'. lam esaılarn mustenıt b;al~~dan ucuz olarak tedarik olunabilecek kömür Aziz arkadaşlarım, 
~tir: Türkler dostluklanna vefakar, ansız hndiselere kartı kendımızı emnıyet- başlıca terakki vasıtasıdır .. Bu maksada Maarif işlerimizi yeni meclisin tariJıl. 
taahhütlerine sadıktırlar. Bu vasıflar te hissetmek istiyoruz.. . . . • mani olacak her türlü pahalılık. unsur- mizdo mümtaz bir fabrikası olarak him· 
Cümhuriyet hükünıetinin siyuetine umu- Son zamanlarda Dıkılı ve havalic;ın- !arı dikkatle bertaraf edilmek lazımdır. metli ellerinize almanın beklerim. Malt 
mi bir emniyet gösterilmesini temin et- deki. ze~le afetinde~ .~atandaş1~ tktısat vekaletinin devletçe tedbirlere ve umumi şartlanmız sıkıntıya 1D8l1D 

~tir. Bize kanı vefakar olan dostlan· ~ektıkle:ı . ıstırab~ butun me~leket yü- devam ederken vatandaşlara geniş mik- olsalar bile maarif işlerimizin ana isti• 
mız bugüne kadar oldu)?u gı'bi bundr rckten ıştırak ettı.. Afete ugrıyanlara yasta iş sahası bırakmak hareketi tak- · kametlerde ilerlemekte geç kalmıyaca
sonra da bizden ancak dürii&tlük, hayır- büyük milletin huzurunda derin tees
hahlık ve bunlara uygun hareketler bek- .,ürlerimizi ifade ederken Kızılayın ve 
liyebiliTler. halkımızın göstertliği şefkat ve yardım- 1 

Milletin muhterem vekilleri, ları şükran1~ yadctrr.~k isterim. 
içinde bulımduğı:muz bcynel- ZİP.AAT İŞL.3Rİ 
I I h d 

Arkadaşlnr, 
mi c vaziyetin Cüm uriyct or u- Zira~t vekfileti nizin meseleleri milli 
sunun ehemmiyet ve ihtiyacını bünyemizin en ehemmiyetli mevzuları 
gözleriniz öniatdc b~rin"'i clc ... cce- gi',)i tal.ip olunmaktadır. Ht'ı' çeşit mah
de canlandırdığına çil" e yo :t.ır. sulü feyiz veren mcmlehtimizin toprak 
Biitiin TtJRK r.ıillct"n"n cJ:J. •a"l: mc ... cıesi Ulet '1 bilbi meseleleri gibi ana 
na:;arı da bu devrede b:1l asaa ihtiyaçları temin olundukça istihsal kud-

retimizin ve köylü maişetiınizln yüksc
ker.di miidafoa vasıtd::rn.n!l tcvec- leceğine daİlru\ kani bulunduk.. Geniş 
ciih etmi<ı b:ıfomıyor. Ciimlzuriyct mikyasta maü vasıtalnr taruis edeme
hükümeti müdafaa tcdb"rl~rini te- ınektcn korktufamuz bu senelerde da
kemmül ettirme!: icin hiç bir him. hi zirru istih'i.ıl2ıtunızın inkişafını alı
meti e&iTgememck azm · dc"':r. koymıynca~ hi:nmet ve tedbirleri esir
Mali ve lenni noktai nazarda.'!! l"ememenizi di'erin1. 

~ Orman işletmesindeki devlet teşkila
~ok külfetli ve ma:ırall! bir h!Il cd- tunızın ınüsbet neticelerini yakın bir 
mı, olan müdafaa vasıtd"'rmda zamanda almağa başlıyacağımızı kuv-
ihmal etmemek gayreti h:ikümet vetle ümit ediyorum. Cümhuriyet bayramında reisicümhurumıızım Ankarapala.sta verdikleri 
ve milletçe aziz bir haygu olursa TİCARET İŞLERl.l\IİZ ziyafet intibaları (A.A) 
erlere meydan görüldüğü zaman Muhterem arkndaşlar, dir ve teşvikinize lAyıktir.. Lüzumsuz ğını ve her halde esaslı tedbirlerin :.&a• 

d d I I f d k A Ticaret işlerimiz hususi bir ihtimamı- takayyübler kaldırılmalı, hatta normal manında alınacağını iimit ederim.. Hil-
a vatan aş arın yapı :ın e a ar- nıza Iayıktir .. Bir kaç seneden beri ci- çalışmalariyle memleketin iktısadi inki- kümct ilk tahsilin ameli ve ana tedbirle. 

lıklmın hiç birisine acımıyacak handa bozulmuş olan ticaret münase- şafına hizmet eden teşebbüslere kolay- rine el koymuştur. Bunlan süratle tet
mesut neticeler elde edecekleri betleri bizi de muhtelif istikametler ta- lık gösterilmelidir. İktısat vekaleti iktı- kikinize alarak karara bağbyacağınıza 
muhakkaktır. Büyük Mecli•, bü- kibine se\'ketmişti. Harbin zuhuru ise sadi hayatın her sahasında müthassıs iş~ kaniim .. Memleket teknik tahsilin her 
yük TtlRK milleti emin olabilir beynelmilel ticareti yeni zorluklarla kar- çilerden yüksek mühendislere kad~ ge- ~ubesini ciddi olarak benimsemiştir .• 
ki Cümhuriyet ordulmı emir al- şıla.ştırmıştır. Bu şartlnr içinde her mem- niş bir ehliyet kadrosu vücuda getirme- Halka bu yolda kolaylık tedbirlerinizi 
dıkları zaman vazifelerini hak- leket bir taraftan müdafaa endişesiyle yi gaye bilecektir. İçinde bulunduğu- geni."?letmeni7.l dileriu1. Memleketin mü· 

malısullerin·n ihracını tahdide, diğer ta- muz fevkalade şartlann iktısadl hayatı- bendis ve yilksek mühendis ordusunu 
kiyle ila edecek kıymettedirler. raftan kredi meselelerinde mübadeleye mızın nizamını muhafaza etmek için ay- yaratacak müesseseleri kurmnk için ace
Y aptınımız ve yapacağımız feda- müsait o!mıyan tiirlU tedbirler almağa rıca kanunt tedbirlere ihtiyaç gösterme- le etmeniz lazımdır. Biitiin Maarif tcd
karlıhlara, Cümhuriyet orduları mecbur olmuştur. Beynelmilel tabii mü· si ihtimali vardır. B. M. Meclisinin mem- birleri insan yetiştirmek gibi en çok za. 
layık olduklarını ispat etmeğe her nascbctlcre sıkı sıkıya bağlı olan ticaret leketin iktısadi bünyesini sağlam bir su- mana ihtiyaç gösteren tedbirlerdir .. 
an hazırdırlar. islcrimizin biitiin umumi zorluklardan ıette muhafaza ve devam ettirmek için Onun için vaktiyle haşlamak maarif İŞ· 
~IÜNAKAI,,E VEKALETİNİS n'tiitecssir olması içtinabı kabil olmıyan i$abetli tedbirleri daima ittihaz edeceği- lcrimizdc hükiimetin bilhassa dikkat 
F AALiYETLERI lıir zarurettir. ne milletimiz emindir. edercği bir unsur olmalıdır. Nihayet ma· 

mek knranndadır. Bu sene Hatay ana- hütlerimizi ililnl etmemek smtivle, mil- Aziz vatanda.slanm: 
Arlmdaslar, bütün bu güç şartlarla Gümrük ve İnhisarlar vekaletimizin arif işlerimizin görgülü unsurlanmmn 

bcr::ber biz ticaret işlerinde en az sıkın- işleri tekamül seyrini takip ediyor. Dün- birbirine samimi olarak yardımları sn· 
t1 gören milletlerden olacağız. llkönce ya hadiselerine uygun olnrak alınacak ycsinde ilcrliyebileceğinc kani bulunu· 
şurasını emniyetle söyleriz ki memleke- ticaret tedbirleriyle gümrük tedbirleri- JOruz .. Onun için bilgili çalışmalara. il
timiz \'e ordumuz en lüzumlu iaşe mnd- mizin nhenkli olarak tmu.iın olunması me ve tccriiheye dayanan gayretlere 
dclcrindc hal \'e ôti için lıiç bir tehdide hükümetin göz önünde tuttuğu mese!e- hususi bir kıymet veriyoruz. 

vatana, onun ayrılmaz bir cüzü olntak letimize karşı vazife icabı olarak cidde- Müruı.!talat Vekaleti müter.:.klıi bir ce-
Dtihak etmi:ıtir. Uzun seneler bizden ay- arzu ediyoruz. mİyetin mümeyyiz vasıflanndan biri ohn 
n yaşamak elemini çekmiş olan aziz Ha- SOVYETLERLE MÜZAKERELE- biitün münal:ele ve muhabere vnsıt .. lan-
tayın sizin kudretli ve temiz ellerinizde RİI\IİZ... nm ahenk ve İntW.ma gayesini temin et-
az uı.::nan içinde vatanın en şirin en ma- Arkadll§lar: mek yolunda esaslı bir tedbir ~t!.r. 
mur bir köşesi haline geleceğine katiyen MruGmunuz olduj?u veçhile Haricivt" Mıilitelif nakil vımtclan bir mesı.:l;yct 
eminiz. Vekilimiz Sovyet hükümetinin misafiri altında binöirini tarnaml yan bir z?hn=-

Cümhuriyet ailesinin işlemesi tarzını olarak Moıkovada üç hafta kadar te· yetle ~letilmek sayr.::inde vatanın i.-fi. 
memnuniyetle yadedebiliriz. Adalet tev- mas ve müzakerede bulundu. Bu mHz - mai ve iktuadi İn!ci$af ı ici.., e gcnis fe. 
%ii gibi en şerefli bir cemiyet vazifesini kcrelerden eski do~lumuz. Sovyet ittİhD· vizlerini vermek yolund dır. M~sut inJ,;. 
ifa eden hakimlerimizin mesleklerini da· dile aramızda huJ?iinlcü mesut müna•e- "a!ını takin edPn demirvoll:ırım:zm :v:ı· 
ha metin ve cazip b:r hale koyacak ted- betlerden daha ilen bir vaziyet ifade ede>- 'llnda deniz ve hava yollnnmız n da ıür
birleri kanunlo.rımızın tatbikatında dnho. cek bir anlasma meyd:.ına r,elecei";n; ümi .. tJe feyiz bulmasını iltizam ed·voruz. 
ziyade isabet ve sÜr'lt temin edecek ça- etmi tik. Neticeye vannak için iktidan- Memleketimiz icin çok verimli bir faa· 
releri ceza işlerinin ve müesseselerinin mızda bulunan bütün gl\yretİ sarf<'tm!ş ve livet sahası oldu2ıınu aaınimi olarak kani 
ıslah ve terbiye mas .. ııflarında daha mü- bir an muvaffakıyetin elde edildini an- old~muz deniz teskilatımır.n gerek 
eıısir vasıtalara mr.likiyctini hükümetin layı.sına varını tık. Buna ra~en bizin- nakliye r.ercl' endüstri sahahnnda uğ
yüksek huzurunuzn .ıuzolunmak için dni· menfe.atimize oldu~ kader karşı tarafın lam esaslara müstenit olıın:k kunılması 
nın üzerinde çalıştığı mevzular olarak menfaatine de muvafık old •ift..mu 7 n • rİ!ı hü!Wmetin cıı1ışmnlanna yü~e mec· 
zikrdebilirim Hl"r h!de şurasını ift'harla nettittimiz neticenin İst;hsali bu dafa ı:sin vı-krndan e.lô.ka ve muavenet r,ö~
ilan edebilirim ki vatandn adalet tevzii miim i.in olm11.mubr. Bununla beraber tE'nn"sini temenni ederim, Miin~a.lZ.t 
ehliyetli ve emnivet ·· dedir. Ve nda- Hlir-İ?!İz ki ili kom~u memleket ara~m- Vekaleti vatan müdafeası ml!$dderinde 

maruz değildir. Hntta ihraç maddeleri- Ierdendir .. Bu cümleden olarak güm- CÜMHURİYET l\IALlYESİ 
nin tnlıdidinde biz en geniş davranabi- rük tarife cetvellerinde kanuni tadilfü l\Iuhterem arkadaşlnr, 
lecek memleketlerden biriyiz .• Harp za- yapılması tetkiktcdir. Her halde devlet Devlet işlerini gözünüz önünde can-
nıanınd:ı dahi mahsullerimiz çoğu itiha· varidatının temini gibi ticareti gıiçlüğc }andırırken Ciimhuriyet maliyesinin va· 
riyle cihan piynsacının anyacnğı ınadde- uğratmamak, kaçakçılığa mani olmak zi!e ağırlığını tasvir etmiş oluyorum. İf
lcrclen o1acaktır. Her şeyden evvel tica· te<lbirleri de kıymetli esaslardır .. Kezn- tihar ediyoruz ki milletimiz ciimhuriyet 
ret i~lerimizde snlim bir müb:ıdcle isti· lik zaruri hudutta himaye tazım oldu- hazinesinin kudretli ve müvazeneli ol
kamctini süratle tesis etmeliyiz .. Kuv- ğu kadar lüzumsuz pahalı1ık ve sıkın- ınası için şuur ile hiç bir fedakarlıh'ian 
,·etle kaniyiz ki tfraret Jınyntını iyi bi- tıya mahal vermemek, bahusus gümrük çekinmemektedir. Maliyemiz memleket 
len elJerlc takip olunacak isabetli ted- himayesine sığınarak mikdnrda ve va- müdafaasının fevkalade masrafları kar· 
birl"r bizim ticaret vaziyetimizi yalnız sıfta tekemmUl kaygusundan kurtulmak şısında vatan imarını ve sivil hizmetleri 
durgunluğa uğramaktan korumakla kal- gümrük siyasetimizin mani olaca--~ı durdurmıyacnk kudreti göstermektedir .• 
mıyacak. memlcl~ete ati için de genişlik mahzurlar olmak lfızımdır. Milletimizin alaka ve yardııniyle elim· 
tem:n edecek sc~Ti bulacaktır. İktısat İNHISARLARIN İCRAATI huriyet maliyesinin halde ve atide dni-
,·ekiiletimiz l>iiyiik milli davalanmızdnn İnhisarlnr iktısadi hayatımızda yar· ma kafi \•nsıtaları bulabileceğine kat'iy-
biri olan ranayilcşıne lıarcketinc bu yıl dımcı vazifesini de dikkatle ifaya de· yen eminiz .. Himmetli ellerinizde kuv· 
dahi hızla ve intizamla devam etmiştir. 

1 
vam etmektedirler. Sert içkileri rağbet- vctli ve sağlam bir. mil~i ~ünyenin ~ev

İdndc bulunduğwnuz Jıadisclcr '\'c ten düsürmC'k için sarfolunan gayretle- Jet itibarını ve h:ız.ıne ıntızamını daima 
ıf thff'"'f}. .,·· • .. ,,.. • - • • • • • • • A .,- 't • .. ... __ Jetin tevzii u ullerjj. ıed ıal-. ~lak kuvvetli esaslara m:-.. ... • • eynca mümtaz ol 

· • · · .~lann 
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Milli Şefin nutku 
.................................................... 1., 
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FOSFARSOL 
SPBRCO VAPUR W.F.HenryVanderZee 

-~--

iç ve dıf politikamızı 
izah ettiler 

- BAŞTARAFI 4 NCC' SAHİFEDE -

SARSILMAZ VE BÖLtİNMEZ 
l\1İLLET ... 

'Wohtcrcm arlmdaşlar, 
TtJRK milleti Büyük millet 

Kan Kuvvet lştiha Şurubu 
FOSFARSOL; kai m en hayati kısmı olan· kırmızı yuvarlacıkları taze· 
leyerek çoğaltır. fatb bir iştah temin eder. Vü~uda devamh gençlik, 
dinçlik verir. Siıt 'irleri canlandırarak asabi buhranları , uykusuzluğu 
ve fena düş·· nceI \:ri giderir. Muannid inkıbazlarda, Barsak tenbelli • 
ğhtde, Tilo, r·p, Zatürreye, Sıtma nekahetlerinde, Bel gevşekliği ve 
ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret laideler temin eder. 
FOSF ARS LU; Diğer IJ'litün ~uvueı şur 'f!!ların~an al]ıra:n başlıca has· 
sası; e11amı1 bir surette Kan, Ku1111et, 8şta1a temin eimesi 11e iJlı ııuııa
nanlarda bile tesirini derhal gcs erme • ir. 

JlCENrASJ Ve ıörekisı . 
---·tr- - ·' 

ADRİA TiKA SOSYETA ANON1MA AMERtCAN EXPORT UNES tNC, 
Dl NA VİGAZYONE N E V - y O R K iÇİN: 

DİANA vapuru 30/10/939 tarihinde EXİRİA vapuru 30 ilktcşrine doğru 
gelerek Adriyatik lim:ınlarına hareket bekleniyor. 
edecektir. EXPORTER vapuru Sonteşrin bat-

CALDEA motörü S0/ 10/ 939 tarihin- langıcına doğru b.:?.kleniyor. 
<le gelerek Ccnova ve Marsilya limanla- AR:\IEME. 'T DEPPE, ANYERS 
rına hareket edecektir. ANVERS İÇİN : 

ALBANO rnpuru 2/ 11/939 tarihinde ESPAGNE vapuru son teşrin başlan-
bcklcnmektc olup Karadeniz limanları- gıcında bekleniyor. 
na hareket edecektir. D. T. R. T. KUMPANYASI 
ECİTIO motörü 3/ 11/939 tarihinde TUNA Lİl\IANLA.RI İÇİN 

gelerek f'yni gün saat 17 de Pire, Brin- DUNA ınotörü ' 15 sontesrinde bekle-
dizi, Vene<lik ve Tıiycsteye hareket niyor .• 
edecektir. KASSA motöril .sonteşrin sonlannda 

BOLSENA \•apuru 6111/ 939 tarihin- beltleniyor .. 
de beklen nekte olup Adrjyatik limanla- SERVİCE l\lJ\RİTİl\IE ROUI\IAİN 
nna hareket edecektir. B U C A R E S T 
CİLİCİA motörü 7/11/939 tarihinde KÖSTF.NCE. GALAS VE TUNA 

Meclisinin etrafında bölünmez, 
sanılmaz bir kale gibi dünya ha
diseleri karfııında toplu 1.1e dim
dik durmaktadır. Büyük Meclisin 
vilak ve ahenk içinde yapıcı 1.1e 

yaratıcı ~alı.şma ile beraber millet 
İflerini titiz ve temiz bir aurette 
mürakabe etmek hü1.1iyeti tarihi
mizin bir abideai olarak yaşıya
caktır. Yüksek 1.1azifesini hak'kiy
le ifa eden büyük Meclisin hiç bir 
anarşiye müsaade etmiyen kuv
vetli bir hükümet vücuda getire
bileceğine muazzam bir misal ha
lindesiniz. Hepimizin en büyük 
zevkimiz ve iftiharımız büyük 
Milletimizi memnun edecek suret
te hizmet edebilmektir. 

Sıhhat Velı "letlnin resmi müsaadesine haizdir. Hellf Eczanede bulunur. ~klcnmcktc olup Ccnova_ ~e Marsilya Lİl\U.NLARI İÇİ~ v 

-... A lirnaıı~anna har:k:t edeccl.tir. . . OİTUZ vapuru 2 sonteşnne dogru 
~E2•-----~---ır::wııa:• • ECI'ITO motoru 17/ 11/ 939 tarihınde bekleniyor. 
~ gelerek ayni gün saat 17 de Pire, Brin- SOCİETE COMMERCİALE BUI~GARE 
W dizi Vcnedik ve Triy<!steye hareket ede- DE NAVİGATİON A VAPEUR 

Balıkyağı içemiyenler cektir. ı '.l' AL ı A HAtFA - ts~~~r~.t~ VE PORT 

Altıncı B.M. Meclisinin en de
ğerli vatan hiz:metleriyle mümtaz 
olacağına samimi olarak kani ol
duğumu ilade etmekle bahtiya-

Hilil Eczanesine 
rım. 

; 

1939 senesi NORVEÇYA Balıkyağuııu baş mahsulü 

Azimet dolayısil~ 
acele 

Kemal Kamil 

Müzayede 
Balık yağı adiyle tevzi ediliyor 

ile fevkalade satıs 
Ikinciteşrinin beşinci pazar günll öğ

leden evvel saat 10 da karşıyakada ban
ka sokağı yanında intiba sokağında 15 
numaralı hanede aydın eşrafından ba
yan beJkis birsele ait zarif ve nadide 
mobilyalan mUzaycde suretiyle satıla
caktır. 

Satılacak eşyalar meyanında ceviz do
kuz parçalı kanepe takımı, ceviz aynalı 
jardinyer, suni :zarif bir havuz. büfe ve 
kontura büfesi yemek masası kare, altı 
adet muşamba sandalyesi, amerikan ka
nepe ve iki koltuk, avrupa tablalı kane
pe ve iki koltuk, müdevver camlı masa 
ve iki sigara masası, iki adet uzun seh
pa, tablalı iki koltuk ve altı iskemle, iş
lemeli çiçeklik, oval aynalı dolap, kü
çük şifonyeralı dolap, üç aynalı tuvalet, 
ve aynalı komodino, camlı orta masası, 
peşkirlik, portmanto, sarı kadifeli Ş<'Z
lonk, iki koltuk, bir sandalye, ve iki 
adet tırablası, ingiliz mamulatından iki 
kişilik kare bronz karyola..)llaa sumyası, 
kadifeli kanepe ve iki koltuk, maon kap.. 
lama masa ve iki sigarn masası, kristal 
camlı kütüphane, küçük yazıhane, jo
pon masası, alman sigara masaları, iki 
ndet siyah etajer, madeni sigara masala
rı, porselen vazolar, iki adet japon va
zosu, muhtelif bibelolar, dört adet av
rupa tableli koltuk, ve orta masası, mü
devver aynalı şemsiyelik, iki adet lake 
birer kişilik karyola, sabit kare ceviz 
masa, iki adet sedefli sigara ma.o;;ası, al
tı adet avrupa sandalyesi. büyük u."'1k 
halısı, stol dresten markalı fevkalade 
eyi sesli alınan piyanosu ve notalık, 
muhtelif renklerde üçlü parselen elek
trik avizoları, gece lambası, ve sair bir 
çok eşyai nefise acele rnü7.ayede sure
tiyle satılacaktır. Satış peşindir. Fırsatı 

Her aene olduğu gibi daima beyaz ve 

berrak şişeler içinde altın sarısı rengiyle 

mahiyet ve safi yeti, dışına vuran, vita

minleriyle gıda kuvveti yüksek içinıi çok 

hafif bir şaheserdir. 

-- 1 - - .. • • '. ' • • • :-- , .... '\. •• 

. . .- . . -
•. • -; ' .. • ~"';. r-.,. : ... ' \. . • • •ı ~ • J , 

kaçırmayınız. 1-3 (2220} 

Mektep khapı:;;~ 

12!7:'7:L/:ZZ/JJ..ZZL/.LZ/L"/'T/.7.El!:.15C~ 

Alsancak ~ 
İstasyonu Karşısında yeni açılan 

EGE 
HUSUSi HASTAN~I 
SAHİBi 

DOKTOR OPERATÖR 

Adil Bir 
s 

İzmirin en büyük ihtiyaçlarından bi-
rine tekabiil etmek üzere hazırlanan 
ve her türlü fenni tekfimülftt, kon-~ 
foru ve kalorifer, rontken ve elektrik~ 
tedavileriyle mücehhez olan EGE\ 
husus? hastanesi Alsancak istasyonu 
karşısında açılmıştır. 
Her şubeye ait hastalar kabul ve 
mütahassısları tarafından tedavi edi-
lir. N 

Müessesede her zaman doktor bu
lunur •. 

FİATLER: 
İlıi liradan başlar .. 

TELEFO!ll : 2918 
~ r// L/-7//././77//.//./Y//"/:f/!Jf:JWA 

1ZM1R KADASTRO KOMtSY0-
1939 - 1940 tedris scnesı ıçın ma· NUNDAN: 

arif vekaletince bastırılan bilfunum N Kahramanlar mahallesinin bulvar so-
iJk, orta, liselerin ders kitaptan.. S kağında şarkan 1411 numaralı sokaktan 

E G E ~ 5 numaralı Hüseyin Gülere ait ev, şima
~ len 1411 v numaralı sokak, garben bul
N vnr sokağı, cenubcn bulvar sokağından 

K.t2'AP EVİNDE 
Toptan \"O perakende satılmaktadır .. 
Mekteplere ait bütün kırtasiye le
vazımatıru da aEGE KİTAP EVİN
de • bula bilirsiniz .. 
Ayni kütüphanede çeşitli kartpos

tallar, resimler, zarif bayram tebrik :S 
kartları satılmaktadır. AtatürkUn ~ 
meşhur tarihi nutkunu ihtiva eden 
kıymettar eser de (50) kuruşa sa
tılmaktadır .. 

~~g,2!.P~~E E<;B.:JrsN Em 

3? ve 3:>-1 numaralı Hüseyin alışkana 
aıt gayrı menkul ile çevrilmiş 37 ve 
1411 sokaktan 1 ve 5 numaralı ev ve 
dükk~n 19U adanın 33 parsel sayısın
da azıme namına kadnstrolanmıştır. 

Bu gayri menkulün arsası belediye
den satın alınmış ve üzerine ev ve dük
k~? rap~lı~ış olduğu cihetle bu yerin 
mulkiyetı ile alakadar veya aynı bir 
hakkı olanların ellerinde bulunan tasar
rıı! evraklariyl~ birlikte iki ay içinde lz
mır kadastro mıldürlüğüne müracaat et
meleri ilan olunur. 

4020 (2216) 

1ZM1R SULH HUKUK MAHKEME- ." &eıı;;: JO.?Jt:z,;,:;; :>tffz:»hWH§l *9 
SINDEN: ~ A ,,. 
Davacı hazinei ıııaUye vekili avukat ~ sa ıye Mötahassısı 

Zehra yeğin tarafından Izmir asansör D Q K TQR 
imam sokak 5 numaralı evde baytar bil- "'• 
mi ile birlikte mukim Osman aleyhine c h •t T 
939-11778 numara ile açılan alacak dava- a 1 u ner 
sında Osman namına gönderilen daveti-
yenin ikametgahının meçhuliyetine bi- Her gün saat 3 ten sonra Şamh 
naen iadesi üzerine ilanen tebligat ifa- sokak (Üçiincü B~yler) No. 19 da 
ına karar verilmiş ve muhakeme 2-12- ha.,U. kabul ve tedavi eder. Elektrik 

939 tarihine müsadif Cumartesi günü tedavileri tatbik eder .. 
saat 10 na bırakılmış olduğundan müd- TELEFON : 3559 I 
deialeyhin yevm ve vakti mezkurde biz- -~..CQ7.07Z~U.Al.7~ 
zat ispatı vücut etmesi veyahut tarafın- ···----
dan bir vekil göndermesi aksi takdirde ~--IPI••••~ 
hakkında gıyap kararı verileceği lüzu- OPERA TÖR DOKTOR 
mu tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ve bir nüshası divanhaneye talik kılın- Ahmet Ce l'Y'.11• 1 
mak suretile ilan olunur. UJ 

4021 c2211, Ora I 
ZA Yt ŞAHADETNAME 

Uşşak Nur okulundan (1937) yılında 
aldığım şahadetnnmeyi zayi ettim. Yeni
sin} çıkaracağımdan eskisinin hükmü ol
madığını ilan ederim. 
Uşşak: Itfaiye ı::efi Şükrfi Yıldırım oğ. 

Vunus Ahmf>t Yıldının. 

Fransı~ hastanesi 
Operatörü 

llcr gün öğleye kadar Fransız hasta· 
nesinde, öğleden sonra Birinci Bey
ler sokağmda .... No . .U._ 

lzmir Defterdarlığından: 
Komiser &lihin Karşıyaka maliye tahsil şubesine emlak satış bede

linden 1590 lira 55 kuruş borcundan dolayı tahsili enıval kanunu hü
kümlerine tevfikan hacız edilmiş olan Karşıyaka Aiaybey eski Han 
yeni Günaydın sokağında 5 sayılı ve 800 Jira kıymrıindeki evi idare 
heyeti kararile ihalei katiyesi icra kılınmak üzere on gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 7. 11. 939 günü saat 15 de vilayet ida•e heyetine müra
caatları ilan olunur. 

29, 2, 5, 39q6 (2206) 

lzmir 
den: 

Va!tıflar müdürlüğün-

Kıymeti 
Lira 

Cinsi No. Mevkii 

700 ev 384/ 3 Yağcılar 441 ci sokak 
700 ev 63/ 8 Karantina lslahane c::-.. 181 sokak 
700 ev 343/10 > > 181 > 
900 ev 381 / 95 San hafız Medine yokuşu 
650 ev 366/3 Tuzcu mahalle8i 776 cı Molla sokak 
250 ev 190/ 97 T amaşalık Burç sokak 
17 5 ev 188/ I » Selatin oğlu 
900 ev 115/ 43-2 Haftani sok:ık 
Yukarda müfredatı yazılı gayri menkullerin mülkiyeti satılmak 

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

2, 8, 13, 19 2998 (2218) 

Türkiye iş 
Ki ı alık 

Bankasında 
kasalar · 

Mücevheratıruzı, nakdinizi, evrakınızı, hisse senetlerinizi ve saire 
kıymetli eşyanızı: 

YANGINDAN 
ÇALINMAKTAN 

ZtYAINDAN 
Ve her türlü tehlikeden masun olarak gayet az bir ücret mukabilin

de bankamızda mevcut ve her zaman emirlerinize amade ufak kaaa
larda saklıyabilir rahat uyur, rahat gezer, rahat seyahat edebilirsiniz. 

Cari hesaplar servisimize 
müracaat edilmesi 

Istanbul Elek~rik Tra vay 
ve tün~I işletmeleri nmum 
müdürlüğünden: 
1 - Muhammen bedeli 59210 lira tutan 42000 metre muhtelif 

ebadlı yeraltı ve denizaltı kabloları pazarlık suretile satın alınacak~ 
tır. 

2 - Muvakkat teminat 421 O,SO liradır. 
3 - Pazarlık 1 7/ 1 1 / 939 Cuma günü saat 1 5 te Metro han binası

nın beşinci katında toplanacak olan arttırma eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır . 

4 - Bu işe ait şartnameler idare veznesinde 296 kuruşa tedarik 
edilebilir. 

5 - isteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat 

İTALİA ~· A. Dİ NAVİGAZİONE V ARNA vapuru hemen hemen bek-
NEPrUNIA motörU 19 teşrinisani 939 lenmektedir. 

tarilıinde Triyesteden cenubt Amerika Vapurlann isim ve tarihleri hakkında 
limanlarına hareket edecektir. hİ( bir taahhüt alınmaz. 

N O T : Vapurlann hareket tarihleriyle nav-
Ahvali hazıra dowyısiylc navlun ve lunlardaki değişikliklerden ac.-ecta m• 

hareket ta~ihl~ri~in kat'i .. olmadığını ve suliyet kabul etmez. 
bunlaı;? h~ç. hır ıhbara luzum olmaksı- Dah f la ıar~·ıA 1 in ATATtmK 
zın degışebılır olduğunu ve bu husustan ~ aı. ·~ 1 t ç 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettiip caddesı 148 No.da W. F. Henry Van Der 
ctmiyeceğini muhterem yükleyicilerin Zee ve Şsı. Vapur ecentalığına mUraca-
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. at ecfjlmesf rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cümhuriyet TELEFON • Z0t7 /ZOOI 
<:Dddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur • 
acentesine müracaat edilmesi_ 

TELEFON : 2004 - 2005 UMDAL 
-~-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ul\IUMİ DENİZ ACENTALICI LTD . 
OLİVİER VE 

ŞVREKASI L2'D. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

HELLENfC LlNES LTD. 

ANGHYRA vapuru ikinci teşrin ipti· 
dasında beklenilmekte olup Anversa VE 

Rotterdam için )'ilk alacaktır. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOll 
LOVCEN vapuru 12 ikinci teşinde 

limanımıza gelerek ayni gün Köstence 
Londra ve Liverpol hatlan için ve Varna için yolcu ve yük alacaktır. 

piyasanın ihtiyacına göre vapurla- WVCEN vapuru 19 ikinci teşrinde 
nmız sefer yapacaklardır. limanımıza gelerek 20 ikinci te~rin saat 

........................................ ,.. 12 de Pire - Arnavutluk limanları - Ro
tor - Dubrovnik - Split - Triycste ve 

Messaaerles Maritimes Şuşak için hareket edecektir .. Yolcu ve 
B yük kabul edecektir. 

KUMPANYASI JADRAN'SKA Pl.O\'İDBA D. D. 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru SUSAK 
Her türlü izahat ve malumat için Bi- PREDSEDNİK KOPAJTİC vapuru 

• • • r.: ikinci teşrin iptidasında beklenil· 
rıncı Kore.onda !afi numarada LA U- kte 1 y ı limanları Tri . me o up ugos avyn ve -
RENT REBOUL ve ŞERİKi vapur accn- yeste icin yük alacaktır. 
tasma müracaat edilmesi rica olunur. COUI..ANDRİS BROTHERS LTD. 

TELEFON : 2 3 '1 5 PİRE 

aNEA HELLAS• 
~- ;:;ı w; LIW~ Lilla transatJanük vapuru ile Pire 

DOKTOR 1 ~ NeV'.rork hntb ..• 

Is mail Hak k 1 Pirı - Nc~york seyahat müd~eti 12 giin 
Pıredcn hareket tarihi 

Ak- 18 -11-1939 
af Ç a V Gerek \•apurlnnn muvasa.lAt tarihleri, 

. Dahili 11e tenasüli has
talıfıfar mütahassısı 

Cümhuriyet caddesi (2 inci Kordon 
Alman konsoloshanesi arkasında) 
206 numaralı muayenehanesinde her 
fiin saat 13 ten itibaren hastalarını 
kabul eder-. 

gerek vapur \simleri ve navlunları hak
kında acenta bir teahbüt alb.na giremez. 
Daha Ca7.1a lafsilAt a!mak için Birind 
Kordondıı 152 numarada ı UMDAL• 
umum! tleniz Aceontalığı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 Müdüriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

lstanlJul Elektrik Tramvay 
ve tünel işletmeleri umum 
m üdürlüğü-ıden: 
1 - Muhammen bedeli 18622,40 lira tutan Sil5htar yeni kazan 

dairesi binasının ikmaline ait i~lerin yapılması kapalı 7.arf usulile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 1396,68 liradır. 
3 - Eksiltme 1 1/ 11 / / 939 Cumartesi günü saat 1 1 de Metro han 

binasının be.,inci katında toplanacak olan arttırmn ve eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu İşe ait şartnameler idarenin levazım müdi.irlüğünden para
sız tedarik edilebilir. 

5 - Teklif mektuplarının şartnamedeki tarifat dairesinde hazırla
narak Nafıa Vekaletinden alınacak ehliyet vesikası ile birlikte saat 
1 O na kadar 7 ci kattaki komisyon katipliğine imza mukabilinde ve-
rilmi~ bulunması lazımdır. 2, 4 4006 ( 2214) LH-ı~,--zıf?l OPERArOR 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gi)nenden 
Memleket hastanesi Baş TalH.bi 

İkinci beyler sokak fırm karş1S1 
No. 25 ••• Her giin öğleden sonra saat 
iiçten itiharen hasta kabul eder. 

TELEFON No. : 3125 
~7.~L%';av.JO){/..IJl'MLTI 1 -Kiralık daire 

ve mağaza 

BRONZ 
EL Y AFi lMPERMEAB!LtZE OLDU -
CUNDAN SERTLtQtNt MUHAFAZA 

EDEN YEGANE D!Ş FIRÇASIDIR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur 

T!RELt HACI AL1 PAŞA OCLU 
REFtK KIRLIOCLU TEREKESİ TAS
F!YE ME.\WRLUCUNDAN: 

Tirede Gölice çiftliği ile Bur~azdaki 
arazinin icar müzavcdesi: 

Tirede vefat ed~n Hacı Ali paşa oğlu 
Refik Kırlıoğlunun mutasarrıf olduğu 
mezkur kaza dahilinde kfiin Gölice çift
liği ile Burgazdakl arazi icarı 9 Te,.c;rint-

Resmi ~·e hususi daire ve yazıhane sani 939 dan itibaren 3 sene müddetle 
olmağa eh-erişli Gazi buh-annda Zi- ayrı ayrı artırmaya konulmuştur. Talip 
raat Bankası l·anıııda 18 sayılı De- olanların şartlarını anlamak ve artırma-
mirclli hanı.. ya iştirak etmek üzere Teşrinisaninin 
İstiyenlcr : İkinci.kordon l\lerkez l 9 zuna müsadif perşembe günü saat 14-
bankası arka.~nda 88 sayılı daircdel te Izmirde Halimağ? ~arsıs~nda 38 No.lu 
diş doktoruna baş vursunlar.. yazıhanede t~rekcsını tasfıyeye memur 

l _ 26 (2131) avukat Ibrahim Etem Postacıoğluna mü
racaat eylemeleri ilan olunur. 
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ltal da ki akisleri 
/tal yan gazeteleri bu tebeddül ün Faşist partisi ananesi icabı olduğunu 

ediyorlar yazıyorlar, Almanlar ise nöbet değiştirme suretinde tefsir 

lngiltere Italya a ası da Fen andiyada yeni v ziyet 
görüşmeler ilerlemekte 
lngiltere ltalyaya kömür verecek 
ltalyanın 

varken 
Almanyadan 400 milyon 

Almanya ltalyaya kömür 
mark alacağt 

• 
vermcmış 

Roma, 1 ( ö.R) · - Faşist partısının 
ltalyan ordusu kumandasında ve hükü
reet erkanı arasında yapılan büyük deği
şikliğin akisleri çok kuvvetli olmu~tur. 

ltalyan matbuatı, Fa-:i!lt ananesine 
mutabık olarak yapılan değişiklikleri 
memnuniyetle karşılnmı !ardır. Bir kaç 
ecnede bir kabine azasının yeni adamlar 
tnrnfından istihlaf ed:lmesi bu anan"' ica
bından olduğunu yazıyorlar. 

Aynı gazeteler, kadrolarını gençl~tir
rnek ve memleketin enerjilerini yenile
mek için böyle bir değişikliğin elzem ol
duğunu, genç, salahiyetli ve azimkar bir 
hükümetin yeni vazifesinde muvaffakı
yetle devam edeceğini kavdediyorlar. 

AJmanyada 
Berlin siyasi m~hfilleri, Mussolininin, 

bbinesinde geniş bi, değişiklik yapmış 
olmasını bir siyaset dei'tişikliği şeklinde 
tefsirinin doğru olmıyacağını, bunun sn· 
dece bir nöbet değiştirme mırnasını hfü7 
olduğunu yazıyorlar. 

Berlin mahfillerinin bu hiidisede harici 
_iyaset bakımından bir değişikliğin gör
memek hususundaki arzularına rağmen 
yapılan deği!likliklerin türlü türlü muha
verelere vesile e kil ettiği muhakkaktır. 
Bu hayret uyandıran tebeddülden sonnı 
Roma Alman Elçtsi Mageni7.enin Berlme 
avdeti bir kat daha alaka uynndırmıstır. 

cAlgemayne Za.ytung> şunları ya~ı
yor: ltalyan kabinesindeki tepdiller Fn
şİ!ıt rejiminin kuvvetine ve Roma impn· 
ratorlu~unun istikrarına en kuvv~tli bir 
delildir. 

cFolki er Braobahteu de j)ave edi
yor: Düçenin sivasi faaliyeti halen" iki 
nesli kucaklamaktadr: Bu nöbet de~j,.. 
me~ rejimin kumanda mevkiine geçebi
l~ek bir r.ok adamlara sehip olduğunu 
gösterir. Harici ~iyaııete gelince: Dücenin 
idare~inde ve Kont Cianonıın İştirakiyle 
aynı yolda devam edeceği aşikardır. 

Fransada Frnnoız gazeteleri de, Düc;e
nin itimadı vechile idare "'kibinin vakit 
vakit değiştirdiğini kaydedivorlar. cEk
selcivor> yeni Nazırların da hareketlerini 
münh sıran Italyanın hakiki müttefik
lerine terci edeceklerini muhakkak adde
diyor. 

cFgaro., diyor ki: Italyan siyasetinin 
devamlılığı müemmendir. ltalyan hükü
metinin baııındaki adamın bir tt>p iri hu· 
nun teminatıdır. Italyen siyaseti Mıısso
lininin sivasetidir ve öyle knlncnktır. 

cJurnal~ Kabine tepdilinin harici sl
yaset üzerinde asla müessir olmıyaca~mı 
ve büvük diplomht meziyetlerini i pnt 
eden Cianonun izi idareye devam edece
ğini temin l"di! or. 

1n1??1terede 
lngiltere gazetelerinin Roma muhabiri 

tepdil hakkında bir c;ok malumat ''eri· 
yor. -ı:Taymi!> bu tr.pdilin Demokrat 
devletlerde kabine tepdilleri gibi bir ma
nası olduğunu ve giyasette yeni bir veç
heye delalet edeceğini yazıyor. Diğer 
İngiliz gazeteleri de ltalyan siyuetinin 
mazid •kinin aynı olacağını ve Kont Cia
nonun Hariciye Nezaretinde kalmasının 
da bu devamlığı tt>yid ettiğini kaydedi
yorlar. 

Nihdyet ltalyan gazeteleri bu ecrıebi 
tefsirlerini naklederken bir siyaset tep
dili şavialarrnın esassız olduğunu beynn 
ediyorlar. Yeni te,.kil l"dilen hükümetdl" 
Fnsist rejiminin hususiveti olan manevi 
bünyeye ve yapıcı faaliyete sadık kala
caktır. 

Londra 1 (Ö.R) - Italyan kabinesin
deki tebeddül münasebetiyle cDeyli 

Sov et -

Telgraf> diyor ki: Duçe 11.alyanın istik
laline dokunulmasına müsaade etmemiş
tir. Führeri Lehistana karşı delice hü
cumdan alıkoymağa çalıştığı hnlde mu
vaffak olamamıştır. Bunun üzerine bi
taraflığını ilan için vnkıt geçirmemiştir. 
O vakıttanberi söylediği az miktarda 
sözlerde daima ihtilafın mevziileştiril
ml'si lehinde olmuştur.> 

<Deyli Meyi> harbın il5nındanberi 
.Mussolininin korket bir hareket takip 
etliğini ve basiretli bir bitaraflık takip 
cderc1t memleketine eyi hizmet ettiğini 
yazıyor. 

Bir çok gazeteler Staraçe ve Alferyon 
nyrılmakla beraber, Duçcnin siyasetinde 
hiç bir şey değiştirmediğini kaydediyor
lar. 

cDeyli Herald> doğru veya yanlış Du
ceye atfedilen ve siyasetini hülasa eden 
su cümleyi hatırlatıyor: «Almanya harbı 
Jtalyasız ynpmalıdır, fakat sulhu Italya
sız vapamıyacaktır.> 

«Mançester Gardiyan"> Duçenin ltal
yan imparatorlugunu simdiki hudutları 
icinde tahkim emelinde olduğunu ve 
Marec;al Grazyaninin erknnıharbiye ri
yasetine tayininin de bunu gösterdiğini 
yazıyor. 

Finansiyal Niyoz'a göre. Ingiliz - Ital
yan tiC'arct anfomuısmın akdi için görfü
meler ilerlcm1!ktedir. Italya, kömür ih
th:::ı.cmı Ingiltereden temin edecektir. 
Müzakereler ıncmnuniyetbahş bir neti
n<'Y<' varırsa Ingilterc - Italyn arasında. 
ticari münasebetler, ilk gerginlinin bas 
~österdiği zamandan bile çok daha fazla 
bir inkişaf derecesine v.iracaktır. Italya
nın Almanyadan 400 milyon Rnysmark
tan fazla matlubu vardır. Böyle iken 
Almanya Italyaya ihtiyacı olan kömürü 
~öndc-rmemiştir. 

Diğer gazetelerin umumiyetle müta
laası su suretle .hülasa edilebilir: 

Italyada bir siyaset tebeddülü yoktur. 
Fakat bitaraflık siyasetinin teyidi var
dır. 

YUNANtSTANDA 
Italvadaki değişiklik Yunan gazete

lerinde de genis akic;ler yapmıstır. Yu
nanistanın Italya ile münasebetlerini 
daha kuvvetli bir dostlukla tanzim ede
cek yeni bir muahededen hahc:edilivor. 

ISVtCREDE 
Isviçre matbuatı, bütün dikkatini Ro

ma haberleri üzerinde teksif etrrıic;tir. 
Italyan kabinesindeki de.i?işik1ik alelade 
tebe~düllcrin cok fevkinde görülmekte
dir. Bu tebeddül, sivac:l sahada bir ge
dik, bir istikamet tebdili manasını taŞl
maktadır. Kabine haricinde kalan nazır
ların müfrit Alman doc;tu olmaları bu is
t'kaınct dcğL~ikliğinin d'lha sarahatle bc
lirme.-ine yardım edecektir. 

Yeni nazırlar, harici siyas<'t işlerinde 
Ducenin takip ettiği bitaraflık siyase
tinrle daha kuvvetli birer unsur olacak
lardır. 

Bü.}l ük erkfuuharbiye riyasetine tayin 
edilen ı:eneral Grazyaninln sarayı krali 
ilr hıı"seten eyi münn.-~bctler idame et
tiği, Almanlar tarafından hiç bir zaman 
eyi nazarla görülmediği de unutulma
malıdır. 

Bund ~azetcsine göre Mussolini daha 
bitaraf, daha az t"k tnrafJı ve daha az 
tehlikeli bir siyaseti terviç etti~ini gös
termt'k istemistir. Yapılan değişiklik 
ItaJyan milletinin arzularına uygundur. 

E~H'da çıkan Nasyonal Çaytun'{, Ber
lin - Roma mihverinin tesisinde büyük 
hi seleri olan Strnçe ve Alfiyeri gibi şah
siyetler ortadan kavbolmaktadırlar. Al
fiyerinin, müteaddiıl defalar Alman pro
paganda nazırı Göbelsin misafiri olduğu, 

propaganda ve matbuat sahasında Ital
yn ve Almanyanm müsterek ~iyasetini 
onunla birlikte t~is etti~i hatırlatılıyor. 

General Barianiye gelince, Jtalya, Al
manya arasında askeri paktın imzasiyle 
neticelenen müzakerelerde büyük me
sai sarfettiği malltmdur. 

Mussolini şimdi en yakın me<;ai arkn
dnşlarını kuvvetli bir )iekilde kendi et
rafına toplamak istemiştir. 

HOLLANDADA 
It.alyan kabinesindeki değişiklik Hol

lnndada büyük tesir yapmıştır. Alke
manya Handelsblad bu değişikliğin Ital
~·anın Almanya ile miinasebatında yeni 
bir soğukluk delili teşkil ettiğini kaydet
mektedir. Bu gazeteye göre Mussolini 
Bolşevizmin cenubu şarki Avrupasına 
doğru yayılmasından daima cndi5e et
miştir. 

Hnndelsblad soruyor: Mussolini bir 
yiiz geri... mi hazırlıvor? Şu günlerde 
Venedik sarayının balkonuna sıkıp mil
letine tarihi ehemmiyeti haiz kararlar 
mı teblilr edecektir? 

1TALYAN StYASETtNlN ANA 
HA'ITI 

Faris 1 (Ö,R) - Fi"aro Italyadaki de
~isiklik hakkında şunları vazıyor: Yeni 
hükümet te Mus.,olini hükümotidir ve 
öyle kalacaktır. Telarafo gazetesinin 
geçenlerde neşrettiği bir makalede Itl\1-
yanın hiç bir başka mülahazayı hesaba 
katm<\ksızın y;-lnız kendi menfaatleri ile 
nlfıkndar olduğunu yazması şaynnı dik
kattir. 

Övr, Italyanın hür ve müstakil ve bi
taraf Jsvicrenin idaresindeki l'SasJı men
faatini tebnrü7. ettiren Pooolo Dita1yanın 
neşriyatını çok şayanı dikkat bulmakta
dır. 

Madrid 1 (ö.R) - Akşam ı:azeteleri 
Italyadaki değişikliği ilk sahifelerinde 
iri harflerle kaydetmekte fakat tefsirler
de bulunmamaktadırlar. Resmi mehafil 
az ço kmuhteriz davranmakta, h"r hangi 
bir mütalaa serdinden içtinap etmekte
dir. 

Bern 1 (Ö.R) - Isviçre gazetelerine 
~öre Duçe, eski pnrti genee sekreteri 
Stracc ve na7.ırlardan Karinaçinin faa
liyetİerinden hosnutsU?Juk izhar eden 
kraliyetçi unsurlara tavizde bulunmak 
için bu değişikliği yapmıştır. 

Roma 1 (ö.R) - Telegraf, yabancı 
gazetelerde Italyadnki değişiklikler mü
nasebetiyle yapılan neşriyata cevap ve
rerek diyor ki: Ettore Mutinin ve Pic
colonun iktidar mevküne davet edilen
ler arasında bulunması bir siyaset deği
şikliğinden bahsedilmemesine kafidir. 
Italyan siyaseti daima Duçenln direk
tifleri ile idare edilmiştir ve o iktidar 
mevkiindedir. 

Nevyork l (A.A) - Nevyork Times 
yaz.ıyor: 

Italyan kabinesinde vukua ge]en de
şiklikler ile Molotofun nutku şimdiki 
harp için büyük bir ehemmiyeti haizdir. 
Almanyanın eski ve yeni arkadaşları bi
taraf kaldıklarını ilan etmek için ilk fır
sattan istifade etm!şlerdir. Molotofun 
nutkunda Hitler için hoşa gidecek hiç 
bir şey yoktur. Bu nutuk Sovyetler bir
liğinin yegane menfaati kendi vaziyetini 
kuvvetlendirmek ve beynelmilel nüfu
zunu genişletmek için hali hazırdaki ih
tilaftan istifade etmekten ibaret olduğu
nu gösteriyor. Italyanın ve Sovyetler 
birliğinin hakiki maksatlan Bitlerin baş
ka taraflarda meşgul bulunmasın~an is
tifade ederek işlerini yürütmekten iba
retlir. 

o münasebatı 
• a onya sa 

usya ile 
i elil sıörmek şartile 

anlaşmağa hazırdır 

Molotof, Moskovada gizli yapılmakta 
olan müzakereleri açığa vurmuş 

Fenlandiya hükümeti yarısından sonraya kadar 
sonra bir tebliğ neşretti 

gece 
içtimadan devam eden 

Londra, 1 (Ö.R) - Röyterin Kopen
hag muhabiri bildiriyor : Finlandiya hü
küıneti ~abahm birin\l kadar uzıyan bir 
toplantısında Molotofun nutku üzerinde 
görüşmeler yapmış ,.e nim resmi bir 
tebliğ neşretmiştir. 

Paris, 1 (Ö.R) - B. Molotofun nut
ku füerine Finlandiya hariciye nezare
ti su tebliği neşretmiştir : 

•Finlandiya, B. Molotof tarafından bil
dirilen meseleler hakkında Sovyetlerle 
müzakere arzusunu göstermiştir. Bu 
müzakerat şimdiye kadar mahrem ola
rak cereyan ediyordu. Müzakerelerdeki 

ıB. Molotof, Leningradın en yakın hiyet1e değildir .. Rusya maddi tavizatla 
hududu olan Finlandiya körfezinin em- iktifa edecektir. 
niyeti namına Rusyanın müessir ted- •Büyük devletlerin küçük. komşulan
birler almak mecburiyetinde oldu~"lU nın arazisi dahilinde emniyet mıntakala
söy lemiştir. Sovyetler Birliği 1932 ade- n tesis ctmeği istemekle haklı oldu.kla
mi tecavüz paktını imza edere"k iki mem- rı iddiası kaba ve gülünçtür •• Bu iddia 
leket arasındn tayin edilen hududa ria- İsviçreye tatbik edilirse Bal ve Cenev
yet etmeği ve bütün ihtilafları musliba- re şehirlerinin askeri bir himaye altın
ne halletmeği taahhüt etmiştir .. Finlan- da tutulamaması icap eder?. 
d~ya Rusyanın 1934 anlaşması ile meri- Stokholm, 1 (A.A) - Hükümetçe 
yet müddeti 1945 senesi sonuna kadar hazırlanan bir sual varakasına cevap 
temdit edilen ademi taarruz paktına ri- veren Stokholm ahalisinden 130 bin ki
ayet edeceğini zannetmektedir.ıı şi tehlike zuhurunda kendiliklerinden 

Stokholmu terketmeğe hazır bulunduk
larını bildirmişlerdir. Sovyet noktai na.zannı, Finlandiya hü- Paris, 1 (Ö.R) - İsveç gazeteleri B. 

kümelinin cevabını bildirmek üzere Fin- Molotofun Finlandiya hakkındaki beya-
Iandiya delegelerinin hareket edecekleri natından müteveUit heyecanı müttefi- HELSİNKIDE HAYRET 
sırada ilrın etmekle, B. Molotof yeni bir kan izhar ediyorlar. Bu nutuk dolayısi- Londra, 1 (Ö.R) - Molotofun nut· 
vaziyet ihdas etmistir. Finlnndiya tam le vaziyet çok bedbinane telakki edili· kundan sonra bu sabah erken toplaruın 
bir istiklal dahilinde ve harici hiç bir yor.. Fin1andiyanın adalar haricinde Finlnndiya kabinesi Sovyet Rusya ile 
tazyike tabi olmadan meseleler için, bü- kendi arazisinde Sovyet Rusyaya bir üs müzakerelerin devamına karar vermiş· 
tün mü~külata rağmen, şimdiye kadar vermek meselesinde tavizde bulunmıya- tir .. Delegasyon dün saat 3 te Moskova· 
bir sureti hal nralTll!>tır. Bu müşkülatın cağı muhakkak sayılıyor. dan hareket etmiştir. 
başlıcası da Finlandiyanın kabul ettiği Faris, 1 (Ö.R) - İsviçrede çıkan Molotofun nutkunda Finlandiyayı 
bitaraflık siyasetiyle alakadardır .. Fin- •Basler Nahrihtenıı gazetesi Molotofun üçüncü bir devletin tazyiki altında gös
lündiya Leningradın emniyetini temin nutkunu, Almanya ile mukarenet siya- teren fıkra Helsinkide en ziyade hayret 
hususundaki Sovyet arzusunu kendi setinin devamını ifade etmesi sebebiyle uyandırmıştır. Finlandiyanın Sovyet 
emniyetinin icabatiyle telif arzusunda dikkate şayan görüyor. Bununla bera- Rusyaya karşı arazisini üçüncü bir dev
idi.. her Rusyanın Almanyaya asker! yar- Jete asla kullandırmıyacl'.!ğı kaydedil-

•B. Molotofun beyanatının Finlandi- dımda bulunacağını farzettirecek hiç bir mekte ve Finlandiyanm Sovyet Rusya 
yanın noktai nazarını mühim şekilde fıkra yoktur. ile muslihane milr.asebetler muhafaza~ 
c.!ef,is''-diği iddia edilemez. Her halde Finlandiya hakkındaki kısım sert ol- sından başka bir emeli olmadığı, buna 
mii~· .clerde bir teahhüre sebep ol- makla beraber Sovyet Rusyanın Finlan- muvaffak olma!~ i~in elinden gelen her 
muştur. diya ile harbi istediğini gösterecek m.a- şeyi yaptığı kaydedilmektedir. 

Sovye Rusya, Almanyanın harbe 
devam etmesini mi istiyor? 

lngiliz bitaraf 
şimdilik 

mahafilinin 
bir intizar 

fikirlerine göre Molotofıın nutku 
vaziyeti gösteriyormUf .... 

Faris, 1 (Ö.R) - Molotofun nutkun- yonal Sosyalizmin imhası zaruretini ettirmesi kadar manasızdır .. Finlandiya
da Almanyayı tatmin edebilecek tek gösteren Rus zimamdarlarının o vakitki run siyaseti i<;e, İskandinavya devletleri 
Pokta Almanya hakkındaki dostluk be- faanlariyle şimdiki sözleri arasındaki için müşterek olan hürriyet ve bitaraf-
yanatı ve Almanya tarafından Lehista- tezatları hayretle kaydediyorlar. lık siyasetidir. 
nm imhasını haklı göstermeğe kalkışma- Ho1landa ve İskandinavya gazeteleri İsviçre gazeteleri nutkun en milhbn 
sıdır. Bitler ve Molotofun mutabık gö- Rusyanın Almanyaya ne bir nefer, ne de kısmının söylenmiyen kısmı olduğunu 
l'Ündükleri biricik nokta şudur : Garp bir top bile vadetmediğini yazıyorlar. kaydediyorlar. Zira Molotof Almanyaya 
demokrasileri Varşovaya karşı sözlerini R F' 1 dı·ya hakkındaki hattı hiç bir yardım vadetmemiştir. 

al 'dil 'ktı d 1 ti · · usyanın ın an Am 'k t 1 · · k ti" yn1 tutmam ı ı er ve şı <ır ev e erını h k t' . b" . tila" t ltı.kk' edilmek- en an gaze e ennın anaa a 
fi 1 . . , . . d are e ı yem ır ıs e es ı k d d' N k T • di • za er erının semeresınden ıstıfa e ser- t Al b t 'k ttigv· ya mer ez e ır .. • evyor aymı.'>• yoı: - . . c ve manyanın unu eşvı e ı - . ih 'l"-h--best bırakmaları müreccah ıdı! 1 alet d kı : Nutuk Rusyanın sadece ti aıı.un 
Londradaki bitaraf mahfillerin fik- z.ı m a ır. istifade ederek kendi mevkiini tahkim• 

rince Molotof un nutku bir intizar vazi- . H?lland~da çıkan •Dag~lad~h ~azete- den başka bir şey düşünmediği nnlaşıl
yeti göstermektedir. Sovyet Rusya her sı dıyor kı : Rusyadan mue~. hır yark maktadır. Hit1er Rusyanın ciddi bir yar
~cyden ziyade Alman yanın harbe devam d~m ummuş olan .Alman~a ıçın nutu dımda bulunmıyacağını anlamaktadır.• 
etmesini istemektedir ve ancak ileride, hır suku~u. hayaldır. S~a~ ancak .. Rus- İskandinavya gazeteleri, Finlandiyn· 
her iki tarafın da zail düşmesi neticesin- yan~ nul.1.1 men.fa~tlerını nazarı ıtibara nın Rusya karşısında maruz kaldığı va-
de, her iki tarafın ve başta Almanyanın aldıgını gosterm~ş~r. . .. ziyetten Almanyayı mesul tu~uyorlar. 
bolşevikleştirilmeğe müsait bir hale ge- •Stokholms !ıdıng~m• ~azetesıne. go- Almanların Rusvadnn demır, manga
Ieccl<leri zaman müdahale etmek niye- re Rusya vaktıyle zail Çıne ve ahiren nez gibi madenlerle pamuk elde etmek 
tindedir. Baltık devletlerine tahmil ettiği tavizle- ümidi de, Rusyadaki nakil vasıtalarınııı 

Dikkate şayandır ki İngiliz gazeteleri ri Finlandiyadan da koparmak istiyor... kifayetsizliği ve endüstrinin mahalli ih· 
içinde Molotofu en ziyade tenkit eden Bu talepler, İsveçin Gotland adalarında tiyaclara bile cevap vermemesi sebebi. 
Liberal ve amele gazeteleridir. Bunlar bir biiyük devlete hareket üssü vermesi le, pek zaiftir .. Petrol ve gıda maddeleri 
harpten az evveline kadar sulh için Nas- veya cenup sahilinde bir ecnebi üs tesis i".in vaziyet aynidir. 

Dün iki hava harbı oldu 
Bu harplerin biri Fransa üzerinde biri 

Norf olk açıklarında vuku buldu 
Her iki harp te 
du. Bir Alnıan 

arasında ollngiliz - Alman tay,vareleri 
tayyaresi düşürüldü diğ rleri kaçtılar 

Brüksel, 1 (Ö.R) - İngiliz hava ne- keri vaziyeti şöylece tefsir ediyor: Loren cephesinde üç hadise olmuştW'. 
zareti ilk defa olarak Fransız arazisi Almanların Fransa arazisi içinde yap- Birincisi Lnrlin mıntakasında Almnn-
iizerinde dün Alman ve İngiliz tayya- bkları ilk uzak uçuşta düçar oldukları ların bir taburla yapılan bir taarruzu· 
releri arnsında bir hava hnrbi olduğunu zayiat teeyyüt etmiştir. Defi tayyare dur ... Süratle ;reddedilmiştir. 
ve bir Alman tayyaresinin düşürüldüğü- toplarının baraj ateşi o kadar müessirdi İkinci hlldise Mozelin 15 kilometre 

Paris 1 (Ö.R) - Molotofun nutkunclıı bir tesviyedcn ziyade muayyen mesele- cHuçi> gazetesi şöyle yazıyor: Molo- nü, bir ikincisinin Jrnçmağn mecbur edil- ki uçuşa iştirak eden iki düşman tay- garbinde bir Alman miifrezesinin neti· 
Japonya ile münasebat hı:ıkkındaki kı- ]erin hususi olarak ha1lini iı;tediğinden tof Japonyaya el uz.atmıştır. Fakat aca- diğini kaydetmektedir. yaresi hasım hatları arasına düşürül- cesiz bırakılan bir hareketidir .. ÜçüncU 
sım Tokyoda alaka uyandırmıştır. Bun- bunu kabul etmemişti. Yeni teklifin ya- ha sağ el olacak yerde sol değil mi? Brüksel, 1 (Ö.R) - İngiliz amiralh- müştür .. Baraj ateşinden geçebilen bir Alman teşebbilsü de Forbah mıntnkn-
da Sovyet Rusya _ Japonya mt'·ınasebet- pılması Moskovanın bu defa Tokyodan ğının bildirdiğine göre dün Noriolk tayynre ile az sonra Fransız arazisinde sında olmuş ve Fransız mitralyöz a~l CKokomin> gazetesı' Jngiltere ve Fran- al d d · u .. d h · b' k b l b ki d·~· • .. arıklannda hır· Alman denız· tayyaresı· du"şuru·· ''lmu"ştür' .. tın a suya iışm ..+ur. terinin umumi bir intibakınclan bah~e- a a cyı ır mu a e e e c ıgını gos- Al k 'd 1 "k harp " "I• 

- terınektedir. sayı manyaya arşı 1 eo OJI bir İngiliz tayyaresiyle harbe tutuşmuş, Keşif kollarının ve ileri müfrezeleri- Topçu kuvvetleri her iki taraftan da-
dilmektedir. Bundan anlaşılıyor ki, Fon Japon cAsahi> gazetesi diyor k1: Sov- yapmakla itham eden fıkraya bilhassa neticede şark istikametinde kaçmıştır .. nin faaliyeti salı günü devam etmiştir .. ha faaldir .. Fransızlar daima intizar va-
Ribbcntropun ilk Moskova ziyaretinden yet Rusyanın samimiyet delili göster- alakadar ediyor. Ve bütün memleketler- Az sonra diğer bir Alman tayyaresi bir Cephede umuınt vaziyet değişmemi~tir .. ziyetindedirler ve Sigfrid hattı gerisin
sonra da Ruslar Japonya ile bir ademi mcsi şartiyle Japonya bu memleketle de Kızıl propagandayı idare eden bir İngiliz harp gemisine taarruz etmişse de Fakat Alman1ar daha taarruzkAr hare- deki Alman tahşidatının ihsas ettiği 
taarruz paktı nkdini teklif etmişlerdi. münasebetlerini düzeltmeğe tamamiyle hükümetin böyle bir iddiasını calibi dik- ha'>ara sebep olamadan tnrdedilmiştir.. ket ediyorlar. Tayyareler cumadan beri muhtemel bir taarruza mukabeleye d.ni-
Fakat Japon hükilmeti o vnkıt u umi hazırdır. kat buluvor. ı>.,.nl... .... 1 , ıl'l 1n - ~ .. ··o-•• -üaf'CuTıı~. •'rul ~-ıolu.n"ıl ~t.yn?m~-ı ıeL nıoarını c n:\z.ıııe intizamını 'cıruma 
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