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1ıan münderecatından gazetemiz me suliyet kabul etmez. 

• 
Cümhuriyetin 1Je Cümhuriyet eaerinin bekçlş{, ıabahlan çıka1' aiyasi gazetedi1' 

Japon protestosu 
Roma 29 ( ö.R) - Japon hükümeti Al

man mallannın bitaraf vapurlarda müsade
resi tedbirine kartı Londraya gönderdiği 
protestomm bir aynİnİ Fransız hükümetine 
de tevdi etmittir. 

·-------' Yeni Asır Matbaasında basılmıştır. 

• . ın • Rus münasebatı esil 
Fin kabinesi Reisicümhurun :riyase
tinde toplanarak vaziyeti tetki etti · 

Teettvftz bahe i asılsız çıkt,ı 
Hesinkinin cevabını 
Kı:zılordu icin hakaret • 

Sov yet Rus ya 
telakki ediyor 

LONDRA, 29 (Ö.R) •• Royter Moskovadan bil· 
diriyor : Sovyetlerle Fiitlaıidiya hükümeti ara· 
sında siyasi münasebat kesilmiştir •• 

Roma, 29 (Ô.R) - Henüı teyidine imkan olmıyan haıı haberlere göre Sovyel 
Rusyarun Finlandiyaya olan ikinci ceva'>ı bir ültimatom mahiyetinde olarak "e· 
rilıniştir. Karelyaıun bir kısnuıun 18 sa>t içinde tabliyesi istenmiştir. 

Roma, 29 (Ö.R) - Sovyet kaynakları hu sabah Fin • Rus hududunda yeni 
bir h8dise olduğunu, Finlandiyalı askerlerin Rus hududuna tecavüz ettiklerini 
ve püskürtüldüklerini iddia etmiştir. Ayni iddiaya göre beş Finlandiya neleri 
bu müsademede telci olmuştur. Finlandiya resmi makamları ise müsademe ha
berinin tamamen asılsız olduğunu bildiriyorlar. 

Finlerin iddiasına göre Sovyct askerbri Finlandiya toınağına tecavüz ederek 
lıir kaç Finlandiya neferini alıp götünnüslcrdir .. Ve ihtimal ki yarın bu asker
ler Sovyct toprağına tecavüz eden Finlandiya askerleri diye gösterilecektir. 

Finlandiya kabinesi sabahtan beri içtima halindedir. Hir çok müdafaa tedbir
leri alınmaktadır. 

Roma, 29 (Ö.R) - Helsinkide bulu
n= bitaraf müşahitlere göre Sovyetle
ı·~n bir Fin tecavüzü ihtiınalinden bah-
setmeleri mantıksızdır. Zira ya1nız Le
nlrıgrad sehrin.in nüfusu üç buçuk mil
yondur. Finlandiyanın bütün nü.(usu · ·o 
üç buçuk milyonu geçmez .. Finl311diya 
<hdusu tam seferberlik halinm, 3(10 ~i~ 
kişilik bir kuvvet cıkarabilir. HalLul;;i 
Sovyet Rusya arzu etlerse bir çok mil
yonları ayni hudutlara yığahıl:r. 

Roma, 2~ (Ö.R) - B. l\1olotdun I'in
ı~ndiya notnsına ce\.'P.bı hudut hacli~eleri 
hakkında Finlandiyaıun ileri !::iir<ltigü 
iddiaları Kız.ılorduya blr hakaret mahi-

n 
l 

Alman s1ya.setir.ııı 1ııerke=i: Vilhelmstrare 

Harp kızışınca 
Bitarafların vaziyeti 
hiçe sayılacakn.ış .. 

~ · 

Amsterdaın. 29 (A.A) - Telgraf gaze· 
lesin.in bir muhabirine beyanatta bulun
mu5 oJan Alman harici.\·e nezru·cti eı-kfı
r.ından bir zut, bitaraOarın JT'IC'nfaatleri 
nt..:;beten ve haı·p hızını aldığı 7.aman na
zarı itibare al•namıyac::lk dere<·t.~de <'hC"m
ınivı.;L:ızdir. dem.istir 

:İ3u gazC"to, bey~~tı liu~ünkü nü~h~ -
,..1nrla tam c,larak nc~retmektedir .. 

1'!ayinlcr me~·e 1esınrlen bah~c<len ~:~ r.t
~::.' ş'..1 bey~n ... t.a bulunmu~ı.ur : 

Sovyet - FP1•1,,,,,t(1,1<r Jıı.rludn ha·ri.tası - SONU 6 iNCi SAHİFEDE - lngiliz k;r1tra..:.örlPr~ ttıl takip ettikleri Döyçland 

B.iz ~vkiil<.'"C'Y!i lak11n1ndan z:ıruı-i 
gordüjümilz her ycrt r11ayin kaym.ctk 
hakkına malıkiz. I:tm ı:e bu bapta hır 
g-Gna ihtardn bulunmaga ınecbur dcği- . 
liz. 

Telgraf gazetesi bu müna•ebetle bu 
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Alm_'!n_ya 'Ticaret Vekili tebşir ediyor 
Harbi neticelendirmeğe ı 
muktedir d~ğildir... . Tütün satışlarımız 20 sene için lngil

F ransay a temin edilmiştir 
ŞEVKET BlLGJN 

Almanlar, bütün gayretlerini l;.giltere 
aleyhine teksif etmİ§ gibidirler. önWtıüz
deki günlerde tahid olacağımız hareket
lerin siklet merkezi bilhaasa lngiltereyi 
dominyonlarile müstemlekelerinden ayır
maya matuf olacağı tahmin edilebilir. 
Nazilerin bu maksadla müracaat ettik
leri harp metodu derin bir yeisin ifade
lidir. Zira lngilterenin dünya ile ticare
tini imkansız kılmak gibi bir ham hayale 
dayaruyor. 

Borada hayal kelimesi yersiz luıllaml
ll>llllllfbr. 

Naziler, barbı istiyerek tahrik eıtik
~ri cündenberi, yaptıkları tahminler ve 
hesaplann yanlıtlığın.ı meydanA koyan 
bir çok hadiselerle kartılaım~lardır. Bu 
dela da Büyük Britanyanın muazzam 
zorluklan yenmek hususundaki hudut
suz imkanlannı İyice hesap etmemenin 
cezasını çekeceklerdir. 

Açık denizlere mayn dökmek sureti
le yapılan harbin ilk neticesi ıüpbe edi
lemez ki müttefikleri daha kat'i mahi
yette tedbirlere sevkebnek olmuıtur. 
Alman ihracatına ambargo konmım, Al
manyayı harpte devam için muhtaç ol
duğu serbest döviz kaynağından mahrum 
etmektedir. Diğer taraftan ,unu kabul et
mek lizundır ki mayn harbının yapılı, 
tarzı i.lemıumôl bir harp manzarası veri
yor. Buna mukabil, bitaraf vapurları hiç 
bir kayde tabi olmaksızın en büyük teh
likelere maruz bırakan Almanya, kendi 
hakkında zaten mevcut olan umumi iti
madoızlığı kuvvetlendirmekten ba~ka bir 
fey kazamnaml5br. Dünyanın emniyet ve 
itimadını kaybetmif olmanın acıh*'8ıı ~id
dtele hisıedeceii gÜnler ise uzak deViJ. 
dir. Harp icinde, muza:yakadl!ı olan bir 
memleket dünyayı bu kadar ihmal ~der
se, yann kat'! zafere ula.tığı takdirde in
ıanhiın ne kadar meşum bir i.kıb~t1e 
kanıluacağından kim şü9he edebilir? 

Kürük devletler bihraflıklarının hiç 
bir masuniyet temin f'tmediğini gözönün
de lutmA~a mecburdurlar. Almanyan1n 
her hareketinde müttefiklerden ziyade 
hitaranara uzanan bir tehdit tilihı var· 
dır. Bu böyle oldukça. bitaraflann Al
ınan ihracatma vazedilen ambarŞl'odan 
tarar gÖrecekJerini ileri sürerek mütaar· 
nzm CC!'S&retini artt1racak mahiyette te
febbüslerde iarar ebneleri kabil midir? 

<:ONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

~EVKEr BiLGiN 

tere ve 
Piyasa 4 Kan unuevvelde açılacal< 

fiatle 

1 Tütünlerimiz 
satılacak 1 

_J daha geçen seneden • • 
ıyı 

Ankara, 29 (A.A) - Ticaret Vekili 
INaııni Topçuoğlu bu a.lcyı.ın radyoda 
tütün müstahsillerine kar~ı asağldaki 
hitabede ' bulunmuştur: 
· Sayın türün müstahsilleri, 
Tarlalarınızı alınmızdan akan sel gibi 

terlerle sulıyarak ve sırtınıza yükledi
ğiniz ağır ·1:.:">rç yükleri altında zaman 
zaman ezildiğinizi hisse<lere~ bir senelik 
emek ve asırlık tecrübelerle rneydana 
getirdiğiniz tütünlerinizden dolayı son 
günlerde ne kadar endi§eli olduğunuzu 
bilmez değilim. Dünyanın fevkalade şart
lar içinde bulunması ve öteden beri tü
tünlerimiıin en büyük müşterilerinden 
biri olan bir memleketle aramızdaki ti
caret anlaşmasının henüz yenilenmen1iş 
olması gibi sebeplerden ileri gelen bu 
endişeleTinizi izale etmek üzere size hi
tap etmek mevkiinde bulunduğumdan 
dolayı büyük bir zevk duyuyorum. Ümit 
ediyorum ki sözlcriP1 de sizi meınnun 
edecek ve bu suretle haftalardan beri 
içind2 bulunduJunuz cndiş2lerin pen
çesinden zihinlerinizi kurtc rmış olacak
sınız. Size şunları söylemek istiyorum: 

Ticart-t Vekili 
..... 

1 
Dün Alman s~fareti 
ınüsie!iarı ile iltfisat 
mtiı::avirini kah•Jl 
ederek bir buçı~k 
saat görüitii-

1 

Ankara, 29 (Hususi) - Ticaret ve
kili bay Nazmi Topçuoğl u Alman se
fareti ınüste~arı ile iktısat ınü.~viri
ni kabul ederek kendileri il~ bir bu-
çuk saatten fazla görli._'1nüştür. 
Bu miilalı:atın Almanya ile yeni 

esaslar dahilinde bir ticaret anlaş-

1 
ması için başlamış olan ticari temas
larla alakadar olduğu söyleniyor. 

Dünya ahvali karı~tığı p,linden bori 
Türk köylüsünün mahsullerini de~rile 
~atahilıneleri gaye!:>inin ten-Unini endişe
lerinin en baŞında tutmuş olan hükümel 
tiltilnJer-imizle biTha~sa n1l'~gul olclu. 
Sizin emeJtlerin!z.lı· vücu:le gelmiş ol
makla beraber tiitünierimiz ~izden zivt?.
de bu memleketin malıdır. ihracat ,;al-

larımızın birlııci derecede mühiın ncv'i
İıi teşkil eden tütünlerimizin Türkiye 
için ne büyük bir iktısadi kuvvet teşldl 
ettiğini bilen hükümetimiz haftalardan 
beri bu mevzu üzerinde çalıştı. Bugün 
şunu slze haber vermekel bahtiyarım ki 
tütünlerimizin t:ımaınile satılmasını te-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

.....•....•.••.•. , ............................................... ~························· 

Türk heytti Londrada 
. 

Dün heyet reisi B. Numan Mene
mencioğiu Lord Halifaksla görüştü 
Londra, 29 (Ö.R) - Bir kaç gündeıı';eri Pariste bulunmakta olan Türkiye. 

~~ ariciyc vekaleti wnwni k5tibi B. Num.LD l\fencmcncioğlu bu sabah hariciye: 
:neZcırctinde hariciye nazırı Lord HaJifa'~s \'e hariciye miistc~nn Alcksandr Coo-: 
:rıegan tarafından kabul eüilmiştir. Tiir'; diplonı:ıtı iki racmlckeii a13kadar eden: 
Enıeselcler hak.kında ilk gör~iş teatisini y pmıştır.. : 
! B. Mencnıenc.ioğlımun si~·asi \'C iktısa li mahfillerle temasları devam edecek-: 
::ir. - SO!\'lJ 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - : 
·······~················································································· 

lngiltere sahillerinde 
bir hava harbı oldu 

Bir Alman tayyaresi dijşürüldü 
Londra 29 ( ö.R) - Bugün İngiliz avcı tayyaTeleri lngilterenin 

şimali şarki sahillerinde dolaşan bir Alman bombardıman tayyaresi 
düşürmüşlerdir. Sahildeki halk, havada yapılan harbı büyük bir so
iukkanlılıkla seyretmiştir. 

Döyçland 
--*--

1 n g iliz filosu 
tarafından 

Çok sıkı birsurette 
takip ediliyor 

Londra, 29 (Ö.R) - Büyük Britanya 
filosu Döyçland Alınan kruvazörünü 
fırtınanm şiddetine rağmen gece gündüz 
aramaktadır. Döyçlandın yeri tespit edil
mi~ olduğundan Renvorr ve Hood gibi 
müthiş zırhlı kruvazörlerin takibinden 
kurtulması imkansız olacaktır. Döyçland 
ufukta bir Ingiliz kruvazörünü görür 
görmez süratle kaçmıştır. Ingiliz kruva
zörü her ne kadar düşmanı takip "tmiş 
ise de şiddetli yağmur Döyçlandın kaç-

- SONU 3 ÖNCÜ SAHİFEDE -
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~Rumen Başvekih~ 

Tataresko 
Radyoda 
siyasetini 

Ruınt-ıı 
anlattı 

11Rumen milleti yalnız 
kendi mukadderatı · 
için clövüşecektirn : 
Bükreş, 29 (A.A) - Başv~kil Ta-: 

tarcsko radyoda utnumi Ya:tiyet \'e i 
hükümetin progr..amı hakkında uz.un: 
izahat vermiştir. Başvekil, harici· !;j-: 
yase\ten bahsederken harbin yalnıız: 
muharipler için değil; harp dışında : 
-·· SONU 3 üncü SAHİFEDE .•• : 

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

Leh BaşvekiJj Sigorski 
Leh milletine hitap etti 
"Milletimizin maneviyatı yıpranmamıştır. 

Ana kuvveti tükenmemiştir .. ,, 
Londra 29 ( ö.R) ..,...,,.O!!! 

Leh başvekili general 
Sigorski Leh ordusu
na hitaben bir beyan
name neşretmiştir. 

General beyanna
mesinde diyor ki: 

c Ordu ve m..illep 
timiz.in maneviyatı 

yıpranmamış ve ana 
kuvveti tükenmemi~
tir. Harp devam ede
cektir. Gem.icilerimiz 
el&n harp ediyorlar. 
Tayyarelerimiz harp~ 
te krndilerine düşen 
vazifeyi yapacaklar
dır. Yeni te.,ekkül 
eden alaylarımız y.:.- •---.. 
kında cepheye gidt> 
ceklerdir... Zavallı 
milletimizin yegane 
ümidi olduğumuzu düşünerek imanla yÜ· 

rüyoruz. Müttefiklerimiz hür ve müsta
kil bir Polonyayı yeniden ihya etmek ve 
esaret altında bulunan milletimizi kur
tarmaktan ibaret olan hedefimizi kendi 
hedefleri addetmişlerdir. Krakovi ve Pa-

Leh Başvekili Sigors/.-, 
dom cihetlerinde Leh vatanperverlerinin 
teşkil ettikleri milli cepheler Alman kuv
vetlerine karşı arkası kesilmiycn bir ge
rilla yapıyorlar. Polonyadaki Alman 
makamatı ~imdi bunu itiraf etmektedir
ler ... 



us ım 

Atatürkün
=Son .günleri 

llıdamdan naıııen .: 
~ 

YAZAN : Rahmi Yağız ,.. 
41-

Kamutay azaları bir saat süren bu 
nutkun kıraatini huşu içinde dinlemiş
ler. Başvekilin nihayet cümleyi telaffUz 
edişinden sonra Ebedi Şefe tazimlerini 
arzetmesini istemişlerdi. Başvekil bu işi 
de yapuktan ve nutku kıraat vazifesini 
başardıktan sonra Ankarada kalarak 
Başvekfilet işle.rile meşgul oldu. 

2 Teşrinisani 938 Çarşamba günü eski 
Gelibolu mebusu ve muharrir Celal Nu
ri öldü. 

Uzun yıllar mebusluk vazifesinde bu
lunmı Celal Nuri bütün memleketin ta
nıdığı bir muharrir ve gazeteci idi. 

Yüksek tahsilin, A vrupada ikmal eden 
bu muharrir matbuata intisap etmiş, yıl
larca gazetecilik yapmış, evvela (Atı) 
isimli gündelik bir gazete çıkarmış, son
radan bunun ismini (Deri) ye tahvil ede
rek senelerce kalemile Türk irfanına bil
yük hizmetler görmüştü. 

Milli mücadele senelerinde Istanbulda 
gazetesinin başında vatan ve memleket 
namına büyük çalışmalar gösteren ceıaı 
Nuri zaferden sonraki intihapta Gelibo
lu mebusluğuna seçlmiş, iki devre Mil
let Meclisine iştirak ederek bu devre ve 
müteakip devrelerle 936 yılı, intihabatı
na kadar te§rü vaZifesine devam etmişti. 

936 intihabatında artık yaşlılığı ve yıl
larca süren faaliyeti yüzünden teşri va
zifeye devama vaziyeti miisait olmadığı
nı ileri sürerek Millet Meclisine iştrak 
etmemişti. 

Ebedi Şef Celal Nurinin ölümünü 
haber aldığı zaman mUteessir olmuş, 
onun hakkında takdir ifade eden bazı 
cümleler söylemişti. Aynı günde Cümhu
riyet bayramı milnasebetiyle tebrik gön
deren ecnebi devlet reislCTile hüküm
darlarına Ebedi Şefin cevabi telgrafları 
yazıldı. 

Bunları da Ebedi Şef birer defa göz
den geçiriyor, umumi katibe yapılacak 
ilnveleri işaret edilerek iade olunuyor
du. 

Teşrinisaninin birinci Salı günü, An
karada Millet Meclisinin kış içtima dev
re.erine giri.şi ve Ebedi Şef'ın gönderdiği 
yazılı nutkun kıraat olunuşu cereyan 
ederken Istanbulda, Ebedi Şefin bulun
duğu Dolmabahçe sarayında da tedavi 
heyetini telB.şa düşüren bir hadise cere
yan çdiyordu. 

Hadise şundan ibaretti: 
1 Teşrinisani sabahı, geceyi nisbeten 

iyi geçiren Ebedi Şef sabah vizitasını 
yapan müdavi hekimlere artık suyun 
kat'i şekilde bir hal neticesine bClğlan
masını emretm~, kendisine fazla ıstı
rap veren suyun muhakkak alınmasını 
istemişti. 

Hekimler, bir kaç aydır itiyat edindik
leri şekilde Ebt'di Şefin bu arzu ve em·r
lerine tıbbi mahzurları saymağa başla
makla cevap vermişler, fakat Atatürkün 
bu sefer buna katiyyen karar verdiğini 
belirten mückkit emirleri karşısında mü
şavir hekimlerin de- iştirakile bir kon
sültasyon yapmağı kararlaştırmışlardı. 

Atatürk, gerek bünyece zfifiyet,. ge
rekse kendisini üzen ıstırabın vücudünü 
bu suva hrunlccliyor, su alındıktan sonra 
hafifliycceğini, hastalığın normal seyir 
sahasına avdet edeceğini kanaat halinde 
buluyordu. 

Halbuki hekimleri telllş ve dehşete 
düşüren bu mesle netice itibarile Ebedi 
~efin kani oldukları .şekle değil, vahim 
bir nihayete müncer olmak kabiliyettey
di. 

Hckimlr bunu yakinen bildikleri iç"n 
Atatürkün izhar ettiği arzu ve emre y;nr 
büyük kurtancının sıhhati namına he
men kabul ve icra sözü vermiyorlar, bir 
türlü bu işe yanasmak istemiyorlardı. 

Ebedi Sefin mi.idavi hekimlerine kat'i 
emir ve arzularının bildirilmesini müte
akip hekimler bir ağızdan: 

- Böyle bir meselede, Ulu öndt'rimi
zin sıhhatini düşünmek vaz.!yetinde olan 
biz hekimler hemen icra sahasına geçe
meyiz. Bu iş etrafında müşavir hekimle
rin de i.ştirakUe son bir konsültasyon da
ha yaptıktan sonra ancak ittifak kabil 
olduğu takdirde bu işe başvurmak vazi
yetinde bulunabiliriz. Emir ve müsaade
nizle bir konsültasyon yapalım! 

Demişlerdi. 
Makul bulduğu bu cevap karşısınd2 

Ebedi Şef hekimlerin istişaresine izin 
vermiş, onlar ela konuşmağa koyulmuş
lardı. 

Meselenin mahiyeti yine evvelki gi
biydi. Savarona yatında ikide birde Ebe
di Şt'fin gösterdiği arzu üzerine müna
kaşa mevzuu halinde ele alınan bu su 
nlma meselesi her seferinde menfi bir 
netice ve karara bağlanmış Atatürkün 
aziz sıhhatini tehlikeye düşürecek, onu 
ebediyete sevk ve ala edecek bu kararı 
hiç bir hekim tasvip etmemişti. 

. 
·····················~·~~·~~~~······~·~~·~····················ı 

• • 
Atatürk'ün ölümünün yıldönümü rnünasebetile ne rolunan «Yüceh mecmua-: 

ının son nüshasında aşağıda okuyacağınız şiire tesadüf ettik. Muhitimizde bü- • 
yük bir alaka uyandıran bu değerli eseri aynen iktibas ediyoruz ... 

Gel birHlı yanalım 
Garip Mustafa 

Çokmudur Ataya türbe olsa hep 
Onun kanş kar~ yurdun vataıun 
Vermiyen varmıdır arsasın acep 
Gönlünde türbesi varken Atanm 

YILOLDU-
Atamdan bir haber getirsin diye 
Dün bir kut uçurdum rasad tepeye 
Boynunu bükerek döndü geriye 

Yıl oldu Atamdan haber alamam 
Y ll§ımı dökecek bir yer bulamam 

~EJfl ASIR 
: 1 

ŞEHiR HABERLERİ 
Fransız 

Şelıircililı mütalıassısı 
Kor1Jüz2ye çağırdclı 
Belediye, şehrin müstakbel imar pla

nını hazırlamıştır. 
Planı tetkik ve nihai kı-nrı almak üze

re: İzmir belediyesi, maruf Fransız mi
marı B. Korbüziyeyi İzmirc davet etmiş, 
dahiliye vekaletine müracaatle maruf 
şehircilik mütnhassısının memleketimize 
gelmesi hakkında müsaade istemiştir. 

Şehir planı henüz kat'iyyet ke:;betme
diği için bdedıye, şehrin bir çok yerle
rinde inşaat ve hattfı esaslı tamirat için 
bile müsaade verememektedir. 

Şehircilik ıniiiah.-ıssısı gelince plan 
kal'iyyet kesbedecek ve tasdik için Da
hiliye vekaletine gönderilecektir. 

AMERi AN 
Sigara f abrilıalarımn 
müracaati ••• 
Amerikndaki bazı sigara fabrikaları 

Türkiye tütünlerine revaç göstermeğe 
başlamışlardır. 

Bu fabrikalar İzmir ihracatçılarına 
müracaatle en iyi kalite tütün alınağa 
talip olmuşlar 'e fiat sormuşlardır. 

-+-
FrPnC Varos . .. 

1ra!ıımı memlelıetimize 
gelmeği fıabul etti 
Merkezi Avrupa kupası finalisti meş

hur Macar takımlarından Frcnç Varoş 
takımı yılbaşında memleketimize gel
meği kabul etmiştir. 

Bu Macar takımı lstanbulda ve An
karada dört maç yapacaktır. Frenç Va-; 
ro.ş taklmmda dünyanın en mükemmel 
orta hafı olarak tanınan Şaruşi de bulun
maktadır. 

-~
Hatayuilayetine ait 
mulıaberat zarfları 
Başvektıletten gelen bir tamimde An-

Piyas~da yeni tereffüier 

Istanbul tüccarları lzmir
den mal kaldırıyorlar 

Man·fatura 
yüzde on 

tuhafiye eşyasında ve 

tereffü 
Son hafta içinde İzmirde tuhafiye ve 

bilhassa manifatura eşyası üzerinde bü
yük tereffüler kaydedilmiştir. 
Malıimatlanna müracaat ettiğimiz tüc

carlardan bazıları, i'>tanbulda manifatu
ra ve tuhafiye eşyalarının bahalılanması 
üzerine bu gibi maddelere yüzde on ila
ve yapıldığını beyan etmişlerdir. 

Beyan edildiğine göre bu tereffüün 
sebebi, harp başlamadan evvel piyasada 
mevcut manifatura ve tuhafiye stokları
nın tükenmesidir. Yeniden getir.ilen eş
ya fiatlerinde vasati yiizde on, bir fazla
lık mevcuttur. 

kaydedilmişti r 

Dün ve evvelki gün İstanbuldan bazı 
tüccarlar İzmire gelerek piyasada mev-
c.ut bazı malları mübayaaya başlamışlar
dır. 

Diğer taraftan bazı kahve tüccarları 
da İzmire gelerek kahve milbayaasına 
teşebbüs etmişlerdir .. Cenubi Amerika
dan yeniden memleketimize getirilen 
kahve fiatlerinin daha yüksek olacağı 
söylenmektedir. 

Pjyasada perakende olarak dökülmüş 
ve hazırlanmış kahvenin fiati 160 kuruşa 
çıkarılmıştır. 

Evkaf umum n1üdürliiğü 

lzmirde binalar ve apart
manlar inşa ettirecektir 
Vakıflar umum müdürlüğil inşaat Evkafça büyük ve bahçeli bir apartman 

müdürü B. Nihat İzmire gelmiş, vilayeti y&ptıracaktır. 
ve belediyeyi ziyaretle Evkaf idaresinin Evkaf idaresi şehrin diğer yerlerinde 
İmıirde yaptıracağı inşaat hakkında gö- de ufak, gelir getirir binalar, apartman
rüsmcl~rde bul~muştu~. . lar yaptırmak arzusundadır. Bu husus-

B. Nıhat İzmırde ve dığer hareketiarz ta belediye ile temasa geçilmiştir. 

takyanın vilayet itibariyle adı "Hat.ayı 
olduğu halde haz.ı vekalet, de\'air ve vi
layetlerce muharrerata •Antakya vila
yeti» adı kullanılmakta olduğu bildiril
miştir. Bu yüzden Hatay vilayetine ait 
evrak yanlışlıkla Antakya vilayetine, 
Antakyaya ait evrakın da Hataya git- • 
ınekte olduğu görülmüştür. 

v~ seyrnp mmtakalannda Evkafın h~ Mezarlıkbaşında hal oİarak inşa edi
goren akar ve hayratını mahallen tetkik 1 . da .. · d bazı tadilat yapılacak 

k ·n . . h 1ı kt en a uzcrın e ve eşı ennı azır yaca ır. 

Evkaf idaresi Ankaradan sonra İzmir- ve burası ayrı ayn kiraya verilecektir •. 
de de büyük inşaat yaptırmak karann- Şehir planında bu binaların bilahare 
d<>dır. Hepsinden evvel Gazi bulvannda hedmi icap edeceğinden belediyece bu 
Yeni Asır gazetesi karşısındaki arsada ada istimlak edilecektir. 

ele vergisi kanu
nda de~ i iklikler 

Bundan böyle Antakya vilayeti yeri
ne Hatay vilayeti adı kullanılacaktır. 

-Y.r-
Eğitwenlere 

To lulı uğday 
uerili~or-
Bu sene İzmir eğilmen kursundan me

zun olan eğitmenlere Ziraat vekaletince 
zirai yardım olarak her birine yüzer ki
lo hesabiyle tohumluk buğday verile-
cektir. Ziraat vckôleti bu buğdayların 
rayice göre satın alınarak hemen tevzü
ni bildirmiştir. 

-*Pamulı ue zeytinyağı 
b·rrfı!eri statüleri 

u.a 
n 

üzerinde Layiha 
Encüıneni 

Meclis Maliye 
tetkik terini bitirdi 

Büyük Millet Meclisl encümenleri, 
ruznamelerinde mevcut olan kanun la
yihalarının tetkikine başlanrnışdır. 

desinin cB~ fıkrası hülonü aynen cari 
olur.) Aynı kanunun 9 cu maddesine 
aşağıdaki hüküm eklenmiştir: 

Atası bağ verip diifünce yola 
Oğul bir salkınu esirgem ola 
Gözlerine kara topraklar dola 
Nazlana nazlana arsa satanın 

Gönüllerdi dünyada Onun tahtı 
Nereye konuldu bilmem ki labdı 
Ne kadar karaymq alnunm bahh 

Yıl oldu Atamdan haber alamam 
Y A§ımı dökecek bir yer bulamam 

Bir yılda ~açımın ağardı teli 
Bahçemde yetişen §U kızı) &'WÜ 
Dikeyim kabrini gösterin yolu 

• Pamuk ve zeytinyağı ihracatçıları na
mına seçilen komiteler bugün öğleden 
sonra ticaret odasında çalışarak ihracat 
bi~likle.rine ait statüleri tesbit edecek
lerdir. Bu statüler, yarın saat on beşte 
toplanacak olan umumi heyete arzolu
nacaktır .. 

Maliye encümeni muamele vergisi ka
nununda yapılacak tadillere ait layiha 
üzerinde tetkiklerini bitirmiştir. Sanayi 
hayatımızı yakından alakadar eden layi
hanın son şeklini yazıyoruz: 

c - 2430 sayılı ve 10 - V - 1934 tarihli 
muamele vergisi kanununun 2 ci madde
sinin 3257 sayılı kanunla muaddel el<..> 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

K - Her türlü tuğla ve kiremit har
mruıları ve fabrikaları, yumurta tal~ı 
\'e tomruktan biçilen keresteler, fırınlar 
ve ekmek fabrikaları, münhasıran mu
hitlerindeoki çiftçilerin ve fakir halkın 
kendi ihtiyaçları için getirdikleri hubu
batı öğütmek, fırınlara un ve zahire tüc
carlanna un öğiilmek ve kendi hesap
larına un öğütüp satmamak şartile yel 
ve su ile i§leycn eleksiz ve val.s:;iz değir
menlerle muharrik kuvveti elli beygiri, 
(Elli dahil) geçmeyen elek.<>iz, valssiz 
motörlü değinnenler. 

Mrunulalını bizzat ihraç etmiyerek ve
ya kendi namına ihraç ettirmiyerek 
memleket dahilinde ihracat tüccarına 
satan sınai müesseselerin bu madde hük
münden istifadeleri, mezkur mamulatı 
satın alan ihracat tüccarlarının doğru
dan doğruya ihraç etmeleri ve sınai mü
esseselerce yukanki fıkra hilkmü daire
sinde mal müesseseden çıkmadan evvel 
verilecek beyannamede, mamulün hangi 
ihracat tüccarına satıldığı:nın gösteril
mesi ve me1.kOr fıkra mucibince altı ay 
içinde varidat dairesine ibraz olunacak 
gümrük vesikasile keyfiyetin tevsiki şar

• . . 
• • • . • . . 
• 

O verdi sen her nediledin haktan 
O seni var eden ikinci yokton 
Müzelikti adm çoktan mı çoktan 
Olmasaydı fU müzede yatanın 

Hey ismet hey Refik göreyim sizi 
Yürüyün yürüyün açıktar izi 
Ona döğünmcye bırakın bizi 
Siz nidası biz de ahı utanın 

Bahçede gülüm yok ona denneğe 
Bir tek gönülcüğüm vardır venneğe 
Onsuz takatım yok günler gönneğe 
Kapanın gözlerim gayri kapanm 

Yıl oldu Ataınd:ıın haber alamam 
Yaşımı dökecek bir yer bulamam 

Dün akşam Atamı döıümde gördüm 
Yüce bir cihanın bqmda gördüm 
Yeni zaferlerin peşinde gördüm 

Yd oldu Atamdan haber alamam 
Y llJımı dökecek bir yer bulamam 

Gözleri göktendi saçı altından 
Ağzı bir kdınçtı çekilrniı kmdan 
Uyusam bir daha görsem yakından 

Y d oldu Atamdan haber alamam 
Yaşuru dökecek bir yer bulamam 

i Atamdan bir hab~ ıetirsin diye 
: Bu sabah azıcık geçikti idi tan Bir kuş uçunnuftum rasad tepeye 
: BllJı görünecek sandın doğudan Hava kararınca döndü geriye 
: KoJtun kapaklandm aman aman Kuş dedi kalbimi bir ıey deıiyor 
: Yok mu aıık ömer elden tutanın Ostü açık kalmıt Atam iifüyor ... 

: Ankara1ı: AŞIK öMER - GARtP MUSTAFA -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-*VAPURUNDA 
AZA ••• 

Gece, limanımızda demirli bulunan 
Yunan bandıralı Varvara vapurunda ça
lşın amelelerden Cemil, vapurun an
barınn düşerek yaralanmış ve hastane
ye kaldırılmıştır. 

-·---.6·--
AGİDEDE 

YAHGIN ... 
Adagide nahiyesine bağlı Pirinççi Ge

re köyünde Hasan oğlu Abdullah gece 
,·akti komşu eve gittiği sırada, kendi 
evinde yangm çıkmış ve ev kfunilen 
yanmı~tır. 

FİDANLIK TEVZİİ •• 
Bu sene Bornovadaki vilayet fidanlı

ğından 320 meyvasız \'C 2250 meyvalı 
~ğaç fidanı fakir çiftçilere meccanen 
tcv:z.i edilecektir. 

(Bu fıkra mucibince vergiden muaf 
olan değirmenlerden zati intiyaç için 
öğütülen unlar satılığa çıkarıldığı tak
dirde bunlardan ticaret odalarınca ve 
bulunmıyan yerlerde Belediyelerce ta
yin olunacak emsali satış kıymetleri üze
rinden muamele vergisi alınır. Bu un
ların satışa çıkarılması ve vergilerinin 
tahsili ve vergi ödenmeden satışa çıka
rılması hallerinde tatbikı icap eden 
ınuaıncleler hakkında buğdayı koruına 
karşılığı kanununun muaddel 9 cu mad-

tile miimkündür. 
Başknsına ait iptidai maddelerden vü

cude getirilen maınulfıt, sahibi tarafın
dan bizzat veya bilvasıta ihraç olunduğu 
veya doğrudan doğruya ihraç edilmek 
üzere bir ihracat tüccarına satıldığı tak
dirde, sınai müessese tarafından, mal 
müesseseden cıkarılmadan evvel beyan
name vcriler~k nak1iye tezkeresi alın
mak \•e bu beyannamede malı imal etti
renler ihraç edecek olan şahıs veya mü
esseseler dahi ayrıca gösterilmek ve altı 
ay içinde varidat idaresine ibarz oluna
cak gümrük veosikasiJe keyfiyet tevsik 
olunmak şartile sınat müesseseler bu 
madde hiikmünden istifade ederler. 

-- - - --Su koydun muydu zehirini o nisbette Tavla oynamaktan maksadım Süley-

Annemin 
.~evdig"i Adam 

Ancak bu madde mucibince füraç edil
mek üzere nakliye tezkeresi alınan ma
mulatın ihraç edildiği altı ay içinde güm
rük vesikasile tevsik olunmadığı takdir
de, mamulatın nakliye tezkeresi veril
diği sırada tahakkuk ettirilerek tecil 
edilmiş olan vergisi yüzde on 7.amla tah
sil olunur. Şu kadar ki, nakliye tezkere
sinin verildiği tarihten itibaren bir buçuk 
ay zarfında nakliye tezkeresinde mamu-

TTIKO R I 3!Jel'./A;e"/~ azaltır, boğazını, mideni tahriş etmekten mania uzun boylu konu madan zamanın 
o derece korursun. geçmesini temin etmekti. Çünkü tasarla-

- T evekkcli değil içerken gırtlağım- dığım planda ben Süleymana hiç bir şey 
dan aşağı sanki bir kor geçti. açmadan annemin eve gelip bizi barış-

- Hem meze de almadın. mış ve dost olmuş görmesi idi. 
- Sahi.. Dalgınlık.. işi ondan sonra hadiselere bıraka- - SONU 4 ÜNCC SAHiFEDE -

AlmCı~y"a 
--*--

Harbi neticelendirmei• 
muktedir detlldlr ... 

* ŞEVKET B~GİN 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SABlı•'EDE -

Mayn barbına k&rfı müttefiklerce tal· 
bik edilen tedbirlerden bitaraflar ticare
tinin zarar cörecefi muhakkaktır. Fakat 
iNanLk o kadar muazzam bir din kar· 
~ı.smdadır ki bu zararlara katlaıunaktan 
batka çare yoktur. Yann barbm hangi 
istikamette geniıliyeceğini kimse bile
mez. Nihayetsiz mechullerle dolu 
olan harp içinde doğruluğuı:ıa inandığı. 
mı.z biricik hakikat küçük milletlerin mu• 
kadderatile oynamaktan çekinmiyen 
zihniyetin beynelmilel hiç bir müeyyide 
ile mukayyet olmakslZDl kendi çalgmc:a 
ihtiraslannı tatminden baıka bir 'ey dü
ıünmediğidir. Hangi bitaraf millet bu 
hoyrat zihniyetin tezahüratından endişe
siz kalabilir? 

Manyetik maynlar barhmın ilk siialer
de sebebiyet •erdiği büyük :zayiat, miit
tefilderin ıeri tedbirleri ayeainde çabllr 
önlenecek bir safhaya gİrmi§tİr. Mütte
fiklerin silahlandırdık.lan binlerce balıkçı 
~i daha fİmdiden mayoları toplama 
işinde, Almanların hesaplarını altüal 
eden bir muvaffakıyet elde etmişlerdir. 

Almanyarun Mayn harbı denizalb 
harbı gibi iflas ettiği gün Almanlarm 
kıyasıya harp yapmaktan bafka çareled 
kalmıyacaktır. 

Müttefik!• önümüzdeki aün1ıerin kor
kunç ihtimaller tapdıims. bilerek ....... 
la.nıyorlar. Kanaatimize ıöre, Aım.a,. 
bütün tecrübelerini yaparak harln netice
lendirmeğe muktedir olmadıklarını an
ladıldan sonrada iri bir insanlık .e ad• 
let sulhunun icaplarına boyun eğecek
tir. Avrupada Alma.nyamn zaferi üze. 
rine bir sulh kunılamu. Zira böyle bir 
sallı bütün A"tTUpayı Almanyanm aare
reti albna koymaia ma.adil olm ... 

ŞEVKEr Blı.Gllf 
-~--

Yüzde 7,5 faizli 
Tijrk borcu 

tahvilleri 
Merkez ve Osmanb 
bankaları tarafından 
tediyeye başlandı 
1933 ve 934 senelerinin B. Kontenja

nına ait yüzde 7,5 faizli Türk borcu tah
villerinin tediyesine Merkez ve Osmanlı 
bankaları tarafından baş1arıinıştır. 

934 senesi ikinci sıra kuponlannm 
bchcrinc mukabil 18, 75 Fransız ~ 
nın karşılığı olan 0.3564 Türk lirası tedi
ye olunacaktır. Türk parası ile Fransız 
frangı nnı.sınclaki kambiyo temevvüçle
ri .ne olur&l olsun tediye müddetinin ııl
hayctine kadar hu esas değişmiyecektir. 

933 senesi üç tran.şlı kuponlarının be
heri için de 0,7346 doların karşılığı olan 
0,9547 Türk lirası tediye edilecektir. 
Kambiyo temevvüçlcrinin tediye müd
deti sonuna kadnr bu şarta tesiri olma
ması kararlaşmıştır. 
Kuponların tediye müddeti beş sene

dir. Bu müddet sonunda ibraz edilmiyen 
kuponların ücretleri ödenmiyecektir. 

25 mayıs 940 taksitlerinin esası tedi
ye parası olarak ta dolar kabul edilmiş
tir. 

-+
'J'icaret odası reis ue 
umumi Jıcitibi 
Ticaret odası reisi bay Hakkı Balcıoğ-

1 u ve oda umumi katibi Turgut Türkoğ
lu dün sabah Anka;-ıya gitmişlerdir. 

---w 
DİKİLİDE ZELZELE .. 

Dün sant 13.10 da dört saniye devam 
eden bir zelzele olmuştur .. 

Hasarat yoktur. 
--"1...---, 

SARKINrJLIK E'J'MtŞ .. 
Güzelyalıda Süleyman oğlu Hilmi, 

Murat kızı 13 yaşındaki Şadiyeye sar
kıntılık ettiğinden yakalanmıştır. 

-*-BAŞI BOŞ KOPEK! 
Başı boş bir köpek İkiçeşmelik cadde

. inde 12 yaşında Nihadı ısırmıştır. Kö
pek mlişahedeye alınmışbr. 

---~----

Hususi müesseselerde 
yemek paraları 
vergiden ınual-
Ankara, 29 (Hususi) - Husust mües

seselerin memur ve müstahdemlerine 
yemek veyn hayvan yemi bedeli tamı 
He verdikleri paraların veya ayrıiyatın 
vergiden muaf olduğuna dair Maliye 
vekfileti alakadarlara tebligatta bulım
muştur .. 

N Yazan: Üç Yıldız 
-46-

Süleyman yavaş yavaş açılıyor, eski caktım. 
r"//,/././/'/.W'A.. neşesini elde ediyordu. Süleymanın ise, bugün bizim eve ne- ··------.... ---------------------.. Yeni Elini omuzııma koydu. den davet edildiğini. anlamak merakı 

- insan, dedi, bu içkiyi ya kederden içinde tutuştuğu yüzünden belli idi. 
ya ne eden içer, söyle bakayım sen bun- Bununla beraber sözümü kırmadı. 

Bu sualimin manasmı ilkönce kavnya- aynlmadım .. Ben senden hiç ayrılmadım. lımn hangisinin içindesin? - Peki, dedi, fakat yenileceğimi sana 
madı ve yüzüme hayretle bakarak sor- Her zaman her zaman sanki seninle be- - Ben mi? Hiç birisinin.. şimdiden temin ederim. 
du: rabermişim gibiydim. - I lele hele .. Anlıyorum .. Hatırlar· - Hayır, dedim, bugün yenilecek 

- Dün mü) Bu heyecanlı itirafın İçinde benim ka- !!ın ya ... Miijgana kar ı olan hi$lerinde onln bı-nim. 
- Öyle ya .. Dün burada, şu köşede dar annemin de hissesi vardı. hep beni derd ortai{ı olarak seçerdin.. - Bunu peşinen nereden biliyorsun? 

beraber tavln oynamıştık. Hatta ben seni - Haydi gel.. Birer rakı içelim. on- Haber aldım .. Nişanlanmışsınız.. Yoksa - E .. Ya sen nereden biliyorsun? 
üstüste iki marsln yenmiştim. Ayrılığı- dan sonra İntikam maçına haşlayalım... aranızda bir soğukluk mu oldu .. insanın - Ne kadar zamandır elime zar al-
ınız ancak yirmi dört saat sürdu. Dünkü Fakat peşinen söyliyeyim .. Ben yalnız birdenbire kendini içkiye vermesi için madam da ondan .. 
mağlubiyetinin acısını bugÜn çıkaraca- bir kadeh içerim... muhakkak bir sebep olmalı.. - Benden de al o kadar .. Fazla ola-
ğına eminim. ikinci rakı bana birinciden daha hafif - Vallahi bir ııcyim yok Süleyman ... rak bugün ilk defa içtiğim bu rakı ba-

Sözlerimi bu sder kavnyan Süleyma- geldi "anki... Müjgiinla aramı7. çok iyi .. Yalnız.. şımı döndürdii. Muhakkak şeşi beş gö-
nın gözlerinde öyle bir sevinç ışığı çak- Sülevman beni gfüünce: - F~ .. Yalnız.. receğim .. 
tı ki ... Kirpikleri yaşlandı . Az daha se- - Ne o .. Dedi, ilk defa içiyorum di- - Ne bileyim bugün Üzerimde bir tu- Tavlanın başına geçtik. 
'\'İnçten hünkür hünkür ağlayacaktı. lki yorsun, sonra da kırk yıllık ayyaşlar gibi haflığım var .. Sanki sebebini bilmediğim ilk 7.arlıırı attık. Onunki bir benimki 
elile elimi sıktı, boğazı heyecandan tıka- rakıya su koymıyorııun. halde İçimde bir sevinç duyuyorum. Şim- iki geldi. 
na tıkana: - Su konursa dnha mı iyi olur? di Lunlnrı bırakalım da tavlanın başına - işte, dedi, bak, bu da benim kay-

- Muzaffer, dedi, ben senden dün - iyisi kötüsü var mı .. Bu zehir ..... ~eçelim.. vuınJ>[ı~~tifünı:..d.clJ1 ... -:ı- ----
·~ "iı.'i'"{~fa~et~"'t;;ırı ··alindn ngfa- - Dıkkat, dıyeöa~. · m um tizerine M.- • T4 
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Fransız öncü kuvvetleri 
' l 

Alman topraklarında 1600 metreden 
fazla sokularak esirler aldılar 

•ABDKJ 

SON I-1.ABE~ 

Fakir halka 
ilmühaber sorulmadan haline 

bakılarak bedava ilaç verilecek 

Roma 29 (ö.R) - Garp cepheoinde
ki hareketler bakkmda teb!iilerde yeni 
l.iç bir şey kaydedilmemektedir. Berlin· 
el.,.. gelen haberlerde deniz harbının keıı-
1.ettiii şiddet sebebile karada büyük 
tnikyuda bir taanuz tasavvurunun ikin .. 
ti planda kaldığı bile kaydedilmektedir. 

edilen araziye 1600 metreden fazla ao· 
kulatak eoirler getirmişlerdir. Bu kCfif· 
ler Bliz nehrinin tarkında jki muhtelif 
noktada olmuştur. Bliz mıntakasında 
Alman topçusu çok faal görünmektedir. 

tayyareler faaliyette bulunmuılardır.. Roma 29 (ö.R) _ Almanlar 27 • Ankara 29 (Huauıi) - Sıhhiye vckAleti fakir halka meccanen il&ç 
Alman tayyareleri cenubi Fransa şehir- 28 gecesinde Almanyanın ıimali garbiol verilmesi hakkında alakalılara bir tamim gönderrnİ§tİr. Vekalet bu 
leri üzerinde dolaşmıtlardır. Fransız av- üzerinde uçmağa teşebbüs eden lngiliz tamiminde muayene ve tedavi evlerinin talimatnamesinin yedinci 
cı tayyareleri düşman tayyarelerinin Pa- tayyarelerinin müdafaa bataryalannın maddesi mucibince fakrühali sabit olanlara meccanen ilaç verilmeııi 
rise yaklaımak teşebbüslerini menetmiş- ateıile tardedildiğini ve dönmeie mec- 1 ld zikr .•L 1 
!erdir. Alman tayyareleri Brüksel üze- bur kaldıklann~ bu esnada lngiliz tayya. izmı ge iğini . etU..ten sonra bazı muayene ve tedavi ev erinin 

Roma 29 ( ö.R) - Garp cephesinde rinde bir kaç defa uçmuşlardır. Hadise relerinden bazılanrun denize nmek mec- köylüden vesika istediklerini, bu vesikaya lüzum olmadığını, fakrü
vaziyette hiç bir deği.n<lik yoktur. lngi- Belçikada heyecanla karşılanmıştır. Bir buriyetinde kaldıklarını ve denizin fırt>- hali giydikleri elbiseden malum olanlara derhal ilaç verilmesini ve 

Londra 29 ( ö.R) - Bugün ıfşa edil- \iz baıvekilinin nutkunda söylediği gibi Alman bombardıman tayyaresi. lsvi?'e nalı olduğundan istimdat işareti veren köylerinden kasabaya gelen köylülerin vesika ibraz etmemis olınama-
diiine ııöre Fransız öncü kuvvetleri garp harp bir muhasara harbı manzarasını arazisine düşmüştür. Tayyarenm rakip- bu tayyarelerin batmıı olmasının muhte· !arına ra"me • tedav"ıle · d d'l ) .. bild' • .... 

h d Al 1 f d · ı ·'- ed " H f ı - · ı · "d edil · ı d' ı ld - L"(d" · g n yme rıne evam e ı me erını ırmı,.ır. Cep esin e man ar tara m an l§ga verme.:t ır. avanın ena ıgına ragmen erı tecrı mıı er ır. me o ugunu OQl ırıyor. Al 
..... T~I~!iği~; ... · .. uoııanaa·~···e·eıçika···ü·z·e·rı·od·e ~an.propa2andasına 
FaANsızrEsuc:i: - - - -*- Hındıstanın cevabı 
~7.~~d~İ~~re~~~~:: lVıeçhul tayyareler yine uçuyorlar 
tu!~~~~~~sLi~~~Alman Hollanda Berlini tekrar protesto etti 
u ınumi kararglUıı bildiriyor : 

"Hindi•tan Almanyaya inanmak betbaht
lığına düfse kendi davasını kaybeder,, 

fikir !erini neşre
şiddetle hücum 

Harpte işare değer hiç bir hadise ol
ınamL•tır. İngiliz tayyareleri şarkl Frise 
adaları üzerinde uçmuşlar ve Alman sa
billerine yaklaşmak istemişlerse de mu
vaffak olamamışlardır. Bu münasebetle 
Borkum hava üs.oüne de bir taarruz ya
pılırustır. Maamafih bir gıina hasar vu
kua gelmemiştir. 

Lonclra. 29 (ö.R) - Amsterdamda 
çıkan Telgraf gazetesi yazıyor : Muharip 
devletlerin beynelmilel kanunlara av
kırı hareketleri deniz ticaretini tahrip 
edeceğinden Hollanda hükümeti muha
ripler nezdinde protestoda bulunacak
tır. Zuiderze vapurunun bir Alman va
puru tarafından torpi\leıımesi hadisesi 
hakkında beklenen rapor gelmce bu ha
dise de Berlin hükümeti nezdinde ayrıca 

~*~,-~-----~~-

protesto edilecektir. kabartınl§tır. Sular yükselmeğe devam 
Brüksel, 29 (A.A) - Belçika arazisi ettiği takdirde büyük bir felökel vukua 

üzerinde uçmtl§ olan ecnebi tayyaı·eleri gelmesi muhtemeldir. 
avcı tayyareler meydana çıkar çıkmaz 
ve tayyare dafij toplar faaliyete geçer 
geçmeı uzaklaşmışlardır. 

f_msterdam, 29 (A.A) - Tabiiyetleri 
meçhul br çok askeri tayyare dün öğle
den sonra Brüksel üzerinde uçmuşlar, 
Hollanda toprağına da girmişlerdir. Bel
çika bataryaları bu tayyarelere karşı 
ateş açmışlardır. 

Londra 29 (ö.R) - Hind milliyetperverlerinin 
den Nasyonal Herald, iman propaganda usullerine 
eden neşriyatta bulunuyor. Bu gazete diyor ki: 

c Almanların bayağı propagandaları Hindistanda nefretle karşı· 
!anmaktadır. Hind istiklal mücadelesine Almanların sempati gösterir 
gibi görünmeleri samimi olmayip büyük Britanyaya karşı bir tecavüz 
ailahından başka bir şey değildir. Hindistan halkı, hakkı olan hürriyet 
mücadelesinde dünyanın sempatisini istihkar edemez. Yer yüzünde 
hiç bir milletin Almanyaya itimadı yoktur. Hindistan, Almanyaya 
inanmak bedbahtlığına düşse kendi davasını kaybeder. Hitlerin hil
kat merdiveninden Hintlileri insanla maymun arasında bir orta mah· 
luk şeklinde tuttuğunu Hindistan unutamaz. Bu gibi antrepoloji mü
tahassıs 1.. !arının memleketimiz hakkında böyle konuşmalarına mü· 
saade edilecek midir? Hindistanın yolu demokrasiler yanındadır. 
Çünkü davası hak ve hürriyettir. 

Dün fevkalBde bir tebliğ ile bildiril
diği veçhile tahtelbahir kumandanı Prin, 
Şetland adalannın şarkında London sı
nıfından bir İngiliz kruvazörünü torpil· 
l yerek tahrip etmiştir. 

DöyÇ'-Iand 
- *--

lngiliz filosu 
tarafından 

Çok sıkı birsurette 
takip ediliyor 
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ınasıru kolaylaştınnıştır. Takip dt'vam 
ediyor. 

Londra, 29 (Ö.R) - Geçen perşembe 
günü İzlaııdanm cenubunda Alman 
• Doyçland• zırhlısı tarafından batırılan 
•Raval Pindi• muavin kruvazöründen 
kurtulanlar buraya gelmiş ve amirallık 
binasına geçmişlerdir. Binanın tarihi 
skuerinde sıralanan gemiciler küçük bir 
halk kitlesi tarafından alkışlaruruşlar ve 
•İyi çalıştınız, çocuklar • sayhalariyle 
><'li'imlanmışlardır. 

Amiral Sir Çarls Litel kısa bir nutuk 
ile gemicilerin İngiliz bahriyesinin ana
nelerine layık bir sekilde hareketlerini 
takdir etmiştir. 

Kurtulanlardan birisi deniz harbi hak
kında malfunat vermiştir. Bu gemici ge
<:en harpte J utland muharebesinde Ma
laya zırhlısında hizmet etmişti .. Şunları 
anlatmıştır : 

2 numaralı topun topçusu idim .. Harp 
va>.iyeti almak emri verilince derhal 
topları doldurduk. Fakat akşamın ka• 
ranlığı basmak üzere iken düşman bom
hardımana başladı. Mermileriınizin men
>il haricinde kaldığını görüyorduk. Düş
ınan yaklasınca birbiri ardınca bir çok 
tnermiler gemiınize isabet etti.. Az son
" ' her tarafımız alevler içinde idi. Ge
rniyi terk emri verilince denize atladım. 
Kruvazörümüz kağıt parçası gibi yanı
."ordu. Yarı dolu bir kayık gemiye yak
i& ştı . Gemiden 30 kişi atlamıştı.. Fakat 
~ncak on kişi tahlisiycye yaklaşabildi ... 
Karanlık basmıştı. Tamamiyle kurtulun
l·aya kadar zaman bize \'Ok uzun görün
dü .. • 

::ıııııııııııııııııı:ıı:ıııııııııııııııııııı 
~ -~ -:: Oün)·a ~iııemacılığuıuı şaheseri : 
~ -
S ARKA SOKAK E 
S VİVİANE RO!\IANCE E 
:: VE : 
~ -S KARANCA : 
§ 1 KANUNUEVVEL CUMA giinü E 
~ -
~ -
§ Kültürpark ~ 
§ SiNEMA&JNDA § .. -
::ıırıııııııııııııııııı:ıııııııııııııııııı: 

Şark hududunda 
Almanlar ve Sovyetler 
karşılıklı tahkimat 
yapıyorlar-
Lonilra, 29 (A.A) - Reuterin diplo

matik muhabirinin iyi bir menbadan öğ
rendiğine göre Almanlar Sovyctler Bir
liği ile münasebetleri bahsinde endişeli 
gözükmektedir. Ve şark hudut hattında 
tahkimat yapmaktadır. Almanlar burada 
hem siperler kazmakta hem de blok ha
vuzlar inşa eylemektedir. Sovyetler de 
kendi taraflarında aynı tan.da han!ket 
etmektedirler. -*-F r <:ansada 
Harbe giren tayyare· 
cilere günde on 
frank veriliyor ••• 
Paris, 29 (A.A) - Resmi cerido bugün 

bir kararname> neşretmiştir. Bu kararna
me mucibince bir harp hareketine ştirak 
etmiş oldukları her güıı için tayyare or
dusunun zabit, küçük zabit ve neferleri
ne 10 frank mikdarında hu.'usi bir taz
minat verilecektir. 

,,,,,,.,,.,,.,,*.,,,,,,.,,,. 

lngilizler 
1 teşrinden beri 
yirmi üc Alman 
tayyaresi düşürdüler 
Londra, 29 ( Ö.R) - Ingiliz hava neza. 

rcti tarafından bildirildiğine göre 7 Bi
rinciteşrinden bugüne kadar Ingilizler 
tarafından 2~ düsman tayyart"i dUsürül-
milştür ' 

~*"""""""' 
Harp kızışsnca 

Bitaraf /arın vaziyeti 
hu;e sayılacakmış .. 
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beyanatın mayin muharebeleri hakkın
daki Llhaye mukavelenamesinin feshi
ne muadil olduğunu yazmaktadır. 

Bundan sonra gazete muhabirine ka
ra sularuun üç mil olarak tahdit edil
mesi kaidesinin modası geçmiş bir telak
ki olduğu: çünkü bu kaidenin gemi top· 
!arı menzillerinin bu mesafeden az ol
duğu bir zamanda tatbik edildiği söyle
nilmiştir. Gazete ilave ediyor : 

- Bu beyanata göre bir hüküm ver-
01ek icap ediyorsa deni7.de harbin nasıl 
inkişaf edeceğini söylemek müşkül olur. 
Maamalih mayin ve tahtelbahir muha
rebesinin gitgide daha nevınidane ola
cağı muhakkak görünmektedir. Bu da 
bitaraf memleketler iein pek hazin bir 
şeydir. 

Amslerdam, 29 (A.A) - Bir kaç gün
den beri Hollandada yağmakta olan yağ. 
murlar nehirlerin sularını pek ziyade 

Türkiye hakkında 
Avam kamarasmda 
sual ... 
Londra 29 (AA)- Lordlar kamara

sında kralın nutku üzerinde yapılan mü .. 
zakereyi mütaakıp Türkiye hakkında hü
kümetten bir sual sorulmuştur. 

Hükümet namına bu suale cevap ve .. 
ren Lord Stanbop demiştir ki: 

c Türkiye ile uzun 'seneler için dosta .. 
ne anlaşmalıtr yaptık. Bu anlaşmaların 
Türk milleti için olduğu kadar lngiliz 
milleti için de iyi olduğundan her kes 
emindir.> 

~*~ 

B. Daladiye 
Bugün parlamentoda 
beyanatta bulunacak 
Paris, 29 (Ö.R) - B. Daladiye par!A-

mentonun yarınki toplantısında beya
natta bulunacaktır. 

Paris, 29 (Ö.R) - Başvekil Daladiye 
Amerika büyük elçisi mister Buliti ka· 
bul ederek son neşredilen abloka emir· 
namesi hakkında görüşmüştür. 

Paris, 29 (Ö.R) - Bugün öğleden 
sonra toplanan nazırlar konseyi hUkil
metin davetiyle yarın fevkalilde olarak 
toplanacak olan parlamentodaki müza
ke,.., programını tetkik ve başvekil tara
fından yapılacak beyanatın metnini tas
vip ebniştir. -·-Büyük Millet Mec-
lisi dünkü içtimaı 
ANKARA, 29 (A.A) - B. M. Meclisi 

bugUnkü toplantısında muamele vergisi
nin tathirhanelerin muafiyetine ait ikin
ci fıkrasının tefsiri üzerinde de müzake
rede bulunmw; ve mazbatayı bir defa 
claha tetkik edilınek üzere t•ncüınene 
t,cri vermiştir. 

Rumen Başvekili 

Tataresko 
Radyoda Rumen 
siyasetini anlattı 
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kalmış olan memleketlruc için de tev· 
lit ettiği zorlukları anlatmış, Ro
manyanın bitaraf kaldığını bildirmiş 
ve Romanya milleti yalnız kendi 
mukadderatı için dövüşecektir, de
miştir. Romaeya bitaraftır, bitaraf 
kalacaktır arzusu bütün milletlerle 
ve bilhassa koınşulariyle dostluk 
münasebetlerinin idamesidir. 
Başvekil, dahili siyaset sahasında 

iki programı mevcut olduğunu söy
lemiştir. Bunlardan biri derhal ya
pılacak i.!ılere aittir. Diğeri ise uzun 
vadeli bir programdır. 
B. Tataresko bundan sonra milli in

zibat ve 5.sayi.şin ınohafazası silah 
altına alınan ihtiyatlann ailelerine yar
dım edilmesi, fiatlerin artması ile 
mücadele, milli müdafaa için lüzum 
lu olan parayı temin için yapılacak ta
sarruflar hakkında alınan tedbirleri an
latmış, objektif tenkitlere imkln vermek 
üzere sansör rejiminde yapılan değişilı:
lıği kaydeyleroiF. Uzun müddeti istil
zam eden islfilıat programına gelince, bu 
program hedef itibariyle milli ve usul 
itibariyle içtimai olacaktır. Bu program 
ezcümle şu işleri ihtiva edecektir : 

Yeni kanunuesasinin tamamen tatbi
ki, bitaraflığın muhafazası, mili! unsur
lnrın tarsini ve bütün ekalliyetlere kar
şı adalet rejiminin idam.esi .. 

r :u program otokton olıruyan Yahudi 
unsurların muhaceretini de kolaylaştı
racaktır. 

Başvekil müteakiben bütün Ronıanya
bları ittihada ve vahim beynelmilel hll--*- diselerin devamı müddetince araların-

Dumlupmar, iınralıda daki ihtilUları unutmağa davet eyle-
karaya oturdu- miştir. 
İSTANBUL, 29 (Husus!) _ İmralı Paris, 29 (Ö.R) - Bükreşten bildiri-

aclası önünde karaya oturan Dumlupı· J;yor : Başvekil B. Tataresko dün me
nar vapurunun tahlis ameliyesi başladı.. busan meclisindeki milhlm izahatında 
Dumlupınarın yolculın Sus vapuruna Rwnen siyasetinin her istikametinde sü-
naklcdilmişlerdir. ldlna matuf olduğunu göstermiş ve ha--*- ricl siyaseti şu suretle hül.5sa etmiştir : 

R Sıkı bitaraflık, bütün memleketlere, bil-
0 manya hassa komşularla dostane münasebet .. 

Bugün hariciye nazırı B. Gafenko 
Mısır pamuğuna ayan meclisindeki beyanatında daha faz-
mukabil petrol verecek la tafsilat vererek demiştir ki : 

Almanlar Bohemya ve Moravvada 
halkı esir gibi çalıştırıyorlar 

Londra 29 (ö.R) - Mecburi İşçilik kanunu Bohemya ve Morav
yada da tatbik mevkiine konmuştur. Haha ve Protektora hükümeti 
erkanından maadası bu kanunun hükmüne tabi tutulmuşlardır. lngi
liz gazetelerine göre yeni kanun Bohemya ve Moravya halkını esir 
kafileleri halinde işletmeği istihdaf etmektedir. 

lngiliz sefiri, yeni anlaşma talimatı 
ile Londradan Romaya gidiyor 
Roma 29 (ö.R) - Bir müddettenberi Londrada bulunan lngilte

renin Roma büyük Elçisi Sir Pers Loren Romaya dönüyor. 
Roma mahfillerine göre sefir lngiltere ile ltalya arasında muallak

ta kalan me~eleleri hal için kat'i talimatı hamil bulunmaktadır . Ayni 
mahfiller Sir Pers Lorenin ltalyan hükümeti ile lngiliz - ltalyan ticari 
münasebetleri ve Cebelüttarık kontrol işi hakkında görüşmeler yapa
cağını tahmin ediyorlar. 

YalnızAlmanmalıdeğil 
Terkibinde yüzde 25 Alman malze
mesi olanlar da müsadere edilecek 

Roma 29 (Ö.R) - Fransada neşredilen yarı resmi bir notaya göre 
Alman ihracatının müsaderesi tedbiri terkibine yüzde 25 den fazla 
Alman malzemesi veya el i§i giren bütün mallara şamil olacak ve Al
manyada işlenen malların, menşei ne oluf'a olsun, ihracı men.-dile
cektir. 

Fransız abloka nazırı demiştir ki: Almanların bu suretle ellerinden 
alınacak piyasalarda müttefikler ve bitaraflar ihracat ticaretlerini in
kişaf ettirmek fırsatını bulacaklardır. Hatta bitarafların kazandıklan 
imkanların müttefiklere nisbetle daha yüksek olduğu beyan edile
bilir. 

Türk heyeti Londrada 
Dün heyet reisi 8. Numan Mene
mencioğlu Lord Halifaksla görüştü 

Kahire, 29 (Ö.R) _ Romanya ile Mı- - .R~manya hiç _bir iş birJ;ğini reddet-
su· hükümeti arasında imzalanan bir ti- me~. Muhtelif memleketlerle ve - Bqtarafı Birinci Sahifede -
carct anlaşması mucibince Romanya, ezcümle Almanya ile yapılan ticari an- L d 29 (A A) B N M 1 . d k" 

laşm_ alar buna deliidir. on ra . - . uman enemencioğ u riyasetın e • petrol ve keresteye mukabil Mısırdan I 
k · lngiltere ve Fransanın Romanyaya Türk heyeti Manş aahıl erindeki limanlardan birine çıktığı zaman bic pamu ve pırinç almağa kaı·ar vermiş-

tir. verdikleri garanti. bütün komşularımız.. çok zevat tarafından karşılanmış ve heyet ekspresle Londraya hareket , -----"' Sinema Uleminin <'tt büyük eserlerini, en muhteşenı (iJin1lcrini yalnız 

::ııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııır 

= BUGÜNDEN İTİBAREN E 
§ He.r salı ye çarşamba günJeri S 

la dostane münasebetler tesisi hususun- etmiştir. B. Numan Menemencioğlu Viktorya istasyonunda hariciye 
daki gayretlerimizi takviyeye hizmet et- nazırı Lord Halifaks adına B. Olivek Hervil ve ticaret nazırı B. Cado
miştir. Mubasun devletlerle, harpbm ev-
\ ellti münasebetlerimizi aynen muhafa- ogan adına da B. Gladving Wob tarafından selamlanmıştır . B. Numan 
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1-BRODVAY SERENADI = Talebe 6 Kuruştur = 
Fred Astrure . Ginger Rogesr :: Bngünler tenzililttan istifade ediniz .. : 

:: Fi:LmıLERİMİZ • : 
2 - MEÇHUL TAYYARECİ E 1 - BEŞ KURUŞLA DEVRi:ALEMS 

za etmekteyiz ve onlaı-a daima ayni su- Menemencioğlu ve Türk heyeti azası lngilteredeki ikametleri müd-
retle hissiyatla bağb bulunuyoruz. detince hükümetin misafiri olacaklardır. •• , ................ ıllıilİİ;;-.ıi.iiliiim;.-.;;;;.;;~;;~----m;.-.ı-. ..... _____ _ 

Yarın Matinelerden itibaren ELH/.MRA SİNEMASINDA 

SES · RENK - ŞARKI· TUVALET. GENÇLİK VE GÜZELLİK dolu senenin en büyiik ;\fusiki Resmi Geçidi .. 

SEViŞTiGiMiZ GUNLER 
? - DRODVAY SERENADI 

3 - • IEÇHUL TAYYARECt 

4 - HARP JURNAi ı 

:; - RENKLİ l\tİl(! 

: 2 - KIRKLIK KADIN :: 
3 - HARP JURNALi :: 3 - JURNAL :: BtiTON RENKLİ 
1 

- RE:ll.'KLİ MİKİ f..:. .... ~.~MrWı.mw:ı:mı::::::ı::ı~ YARATA...'llLAR : JEANETTE MAC DONALD - NELSON EDDY 

~~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--~·====::..--~~~= 

& 
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ngİ)İz &mİra))ığIDID tekzibi Tica~~t ev~;~~ teb- 1~:=~~e!~:.~:.~.:~, [ B O .. ~ SA·~) 
----------* ·::r 12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, UZUM 

Al ı b d k d d•kı • 1 •ı• -BAŞTARAFI; inci SAYFADA- 12.50 Türk müziği. 235 Mehm~t Portakal 

at r e er g Z · · · hük ·· t.çe ı dhirl ÇALANLAR · Fahire Fersan, Refik 223 Santo ı. Ergas man arın 1 1 l 1 n 1 1 i::::Iı~ınbitm';: .. F~ı:f1 ~üküın~:;; Fersan, Vecih~. ~~: :u~af~ B~şikçi 
sade bu tütünlerin kamilen sablmasını OKUYAN : Necmi Riza Ahıskan 165 Ü.~ t az 

11 
11 50 
11 75 
11 

12 50 
12 25 
12 50 
14 

k •• •• h b • ı d temin etmekle kalmadı; aynı zamanda 1 - Bestenigar Peşrevi .. 2 - Haşim bey 63 A~ ki ~ıın. ruvazuru a erı ya an ır bunla~·-ın .sizi ümifilerinizde alda_tmıya:- Bestenigar şarkı ~Kaç~mecburun~an) 62 Kap~an Ni~:~i 
cak bır fıat bulmalarını da temın ettı. 3 - Mahmut Celalettin Pş. - Bestenıgar 5o İzzi Ali F . 

9 75 
9 50 

10 

12 50 
11 50 
10 50 
12 

~~--~~-~~--............. * ............. ~~~--~-~--- Bundan dolayıdır ki sizi memnun ede- şarkı (Eyler tahammül) 4 - Udi Cemil 33 ü"ztür.vek . k e~çı 
k 1 b .. tün.. .,, db' l . aldıv B . .. kı . xır etı 

10 75 
11 15 50 

12 25 
10 25 
12 25 

Londra, 29 (Ö.R) - 1ngiliz amirallığı da batmıştır. 17 kişiden ibaret olan mü
London kruvazörü sisteminin bir İngiliz rettebatından 13 ü telef olmuştur. Diğer 
kruvazörünün gliya bir Alman tahtelba- dördü bir mayin tarak gemisi tarafından 

batan gıeminin bir kruvazör olduğunu 
söylemiştir. Ingiliz bahriye mahafil Al
manların böyle bir haberi ortaya atmak-

ce . o an u .. .. .e . ır erı gn:ııza est~nıgar şar (Istedin de gönlümü 17 Cemal Ali n 
emın ~la~~k .!i1tun pıy~s~ıı:-~n IJkkanu- v.erdım) 5 - Refik Fersan: Tanbur tak- 16 j. Taranto ~a 
nun dorduncu Pazartesı gunu açılmasına sımL. 6 - Dede - Bestenigar şarkı (Ben l5 · K h . · 
karar verdik. ~u ~ünase·betle sizlere ha- seni sevdim seveli) .. 7 - Rifat bey-Sa- 1292 ~e~ en 

10 
10 
12 25 

biri tarafından batırıldığı hakkında Al- alınmıştır. tan maksatları Londranın Ingiliz harp 
gemisinin nerede bulunduğunu gösW
recek bir tekzip neşretmesi neticesini is
tihsal etmek olduğu mütalaasmdadır. 

yır~ sa~ışlar dilerı~. .. ba zemzeme şarkı (Hayali yare değme) 328300 Dünkü yekfui man Ajansının verdiği haberi takzip et
mi!!tir. 

Londra, 29 (ö.R) - 2400 tonluk Os
mav, 2500 tonluk Ceymo vapurları ma
yine çarparak batnuştır. 

Londra, 29 (A.A) - 1,023 ton hacmin
deki ve Rubistand adındaki Ing.iliz va
puru Ingilterenin cenubi Şarki sahille
ıinde bir mayine çarpmış ve iki dakika-

Kütahyada 
___ * __ _ 

Veteriner ve 
zeriyat işleri - *-Kütahya, 29 (Husus~) - Bu sene Kü-

tahya vilayetinde veteriner işlerinde bü
yük çalışmalar yapılmıştır. Dokuz yerde 
tesisi karar altına alınan aşım durakla
rından üçünün inşası bitmiştir. 47 boğa 
satın alınarak bu duraklara yerleştiril
miştir. Eskişehir fabrikasından 80 bin 
ltilo şeker pancarı küspesi getirilmiştir .. 

Yonca, yulaf ve bakla zeriyatının ge
nişletilmesi i~in tohumluklar getirtilerek 
.._ürraa dağıtılmıştır. Kollektif aşını is
tasyonlarının kuruluşları ile beraber vi
layet hayvan deposunun tevsiine de ça-

·lışılm.ış, su tesisatı tamamlanmıştır. · 
15 bin liraya mal olan hayvan pazarı 

ikmal edilmiştir. Burada muhtelif cins 
hayvan pavyonları da inşa ed.ilın4tir. 

---.1;J..---

Il k posta ___ * __ _ 
İngiliz tayyareleri 
Amerikadan geldi - *-Londra, 29 (Ö.R) - Ambargo kaldı

:rıldıktan sonra İngiliz hliküıneti tara
fından Amerika fabrikalarına sipariş 
edilen harp tayyarelerinin ilk partisi 
teslim edilmiştir. 

-~-

Çemberlaynin nutku ve 
Alman matbuatı 

Berlin, 29 (Ö.R) - Alman gazeteleri, 
Çemberlaynin dün akşamki nutkunu tef
~ ederken İngiliz ~ekilinin A vru
pada kurulacağını tahayyül ettiği yeni 
nizam hakkında pek fazla tafsilata giriş
memekle ihtiyatkarlık gösterdiğini, zira 
ınuharebenin sonunda A vrupada mev
eut olacak şartların şimdiden tahminine 
imkan olmadığını yazıyorlar. 

Komünist partisi reisi 
Thorez altı seneye 
ınahkilnı oldu.-
Faris, 29 (Ö.R) - Mülga Fransız ko-

'ünist partisi reisi Thorez asker firarisi 
' larak divanıharpte gıyaben altı sene 
hapse mahkO.m olmuş ve emlak.inin mü
saderesi karar altına alınmıştır. 

- +-
Primoderiveranın 
mezarında 
Faşist bayrağı 
Madrid, 29 (Ö.R) - Bir İtalyan he

yeti eski İspanyol diktatörü müteveffa 
Primoderiveranın kabrine bir Faşist 
bayrağı ve çelenk koymak için buraya 
gelmiştir. 

A LMA N • ARJANTİN 
Anıa,ması akim kaldı 
Londra, 29 (Ö.R) - Almanya ile Ar-

jantin arasındaki bir milyon sterlinlik 
an] aşma akim kalmıştır. Buna sebep 
Krup ve Simens firmalarının kontratla
rını feshederek taahhütlerini yapaınıya

Londra, 29 (A.A) - İyi malumat al
makta olan mahafil 10,000 ton hacminde--
ki bir Ingiliz kruvazörünün batmış oldu
ğuna dair Almanlar tarafından verilen 
haber hakkında ademi malumat beyan 
etmektedir. Aynı roahafil Alman radyo
sunun evvela bir Ingiliz muhribinin bat
mış olduğunu haber vermiş; müteakiben 

Bu maha.fil vaktiyle Almanlar tara
fından Royal Oak tayyare gemisinin bat
tığı suretinde verilmiş olan haberdtm 
maksat Almanların bu geminin nerede 
bulunduğunu öğr~nmek arzulan oldu
ğunu hatırlatmaktadırlar. 

Mezuniyetten sonra .. 
ltalyada halen silah altında bulu

nan 860 bin kişi var 
Roma 29 ( ö.R) - Italyada bazı sınıflara mezuniyet verilmesine 

rağmen siJah a1tında kalan kuvvetin yekunu 860 bin kişidir. Bu kuv
vet, T rabulusda oıevcut müdafaa tertibatı ve Alp dağlarım kaphyan 
kar sebebile ltalyanın müdafaasını temine tamamile kafi gelecek ma
hiyettedir. cMünhner D oyçe Nahrih ten» gazetesi ltalyanın, muhase
rnatın iptidasındanberi aldığı ask eri tedbirler m ü nasebetile, şunu kay
dediyor ki harp halinde Italya m u harip ve muavin servisler için 13 
milyon askeri cepheye gönderebilir. 

«Gazet dö L ozan» Italya için d enizin en esaslı bir ehemm iyeti ol
duğunu yazıyor. Düçenin çok defa tekrar ettiği gibi ltalyarun mukad
deratı d enizdedir ve den izd e kalacaktır . ltalya n m illeti bu seb eple 
kendisinden istenen fedakarlık1an kabul etmiştir. iki m ilyo n tond an 
fazla 1930 vapuru vardır. l talyan gemileri bütün denizlerde izle rini 
bırakıyorlar. imalat tezgahları b ilhassa faaldir. inşa halinde 42 vapur 
mevcuttur. lngiltereden sonra deniz inşaatının en fazla olduğu mem
leket ltalyadır. 

lngiliz Maliye nazırı 
'ı Biz, gestapo ve tecrit kampı 

harbediyoruz,, diy<'>r sistemi ile 
Londra 29 (ö.R) - Maliye nazırı Sir Con Saymen dün Londrada 

söylediği bir nutukta demiştir ki: Bizim harp ettiğimiz sistem tecrid 
kampı sistemidir. Gestapo sistemid-ir. Milletleri, ırkları yüzünden 
korkutan ve tatbik eden sistemdir. Matbuat hürriyetini reddeden, res
mi makamların suihareketlerine karşı kimseye müracaat kapısı bırak
mıyan sistemdir. K imsenin düşündüğünü söylemeğe ve ruhunun 
kendine ait olduğunu beyana cesaret edemediği sistem d ir. Hürriyette , 
Nasyonal sosyalist felsefesinin anlamadığı bir şey vardır. Bugün b izi 
sevkeden işte bu hayat~ ve manevi k uvvettir. Bu kuvvetle, dünyanın 
tarihte tanıdığı istibdat tehlikelerinin en muazzamına karşı koymak
tayız.» 

işçi lideri AUee'nin 
parlamentoda beyanatı 

Londra 29 (ö.R) -Avam kamarasının dünkü celsesinde işçi lideri 
Atlee, başvekilin nutkundan sonra kürsüye gelerek beyanatta bulun-

. ~ı.m.dıye kada~ ~ıyasanın Ilk~anun~ 8 - Dede - Uşşak şarkı (Gitti de gelıni- 329592 Umu.mi ekfin 
huıncı Cuma gunu açılacağı soylen.mış yiverdi) .. g - Bayatı saz semaisi.. 13.30 N Y 

7 ise. de aş~ğıtla söyliyeceği~. seb.~p dola- 14.00 Müzik (Karışık hafif müzik _ pi).. N~· 8 
Y~~ıyle ~ıy.~n.ın açılması uç gun teeh- 18.00 ~ogram.. 18.05 Memleket saat No: 9 
hur etm.iştır: . . . .. ayarı, aJans ve meteoroloji haberleri.... No 10 

.. Mem~.eketımzdcn müh.im mikdard~ tu- 18.25 Müzik (Radyo caz orkestrası) 19. No. 
11 

tun mubayaa~ında bulunan Amerıkan Konuxına (Ziraat saati) .. 19.15 TÜRK · İNCİR 
Glen kumpanyası şark memJeketJeri müziği.. 
umum direktörü ile Izmir şubesi direk- ÇALANLAR V . 491 Şerif Remzi 
törünün seyahat ettikleri vapur ln.giliz . · : ecıhe, Cevdet Çağla, 190 M. j. Taranto 
kontröJ gemileri tarafından MaJtaya Refik Fer~n, Kemal Ni~azi Seyhun.. 109 Albayrak 
sevkedilmş olduğundan Kanunuevvelin OKUYAN· Mustafa Çaglar 25 F. Solari 
birinci Cuma günü açılması mukarrer 1 - Nihavent peşrevi 2 - Rakım - Ni- 815 Yekfin 
olan Ege tütün piyasasına mezkur kum- havent şarkı (Ne yanan kalbime baktı) 158429 Dünkü yekün 
oanyanın iştirakine maddeten imkan 3 - Sel. Pınar - Nihavent şarkı (Hala 159244 Umumi yek:Un 

6 .50 
3 25 
5 50 
7 50 

8 50 
9 50 

10 50 
12 2S 
14 50 

13 50 
3 25 

13 
11 

kalmam~tır. Ege tütün piyasası açılır- yaşıyor) .. 4 - Arif bey - Nihavent şar- ZAHİRE 
ken ötedenberi pek mühim tütün mü- kı (Söyle nedir baisi zarın). 5 - Faize 488 ton Buğday 5 50 5 50 

4 bayaatmda bulunan bir kumpanyanın Kapancı - Nihavent şarkı (Gel güzelim 15 ton Bakla 4 
ihtiyarında olınıyan fevkalade bir se- Çamlıcaya) .. 6 - Eviç türkü (Elveda 50 çuval fasulya 13 50 
hep dolayı.siyle mübayaatta mevki ala- dost deli gönül).. 22 çuval Nohut 6 50 

13 50 
6 58 

16 51 
53 

mamasının kendilerinin memleketimiz- OKUYAN : Safiye Tokay 121 çuval Susam M 50 
den .al~a~a o~dukları 1:°1:18yyen mikdar- 1 _ Udi Mehmet _ Hüzzam şaı·kı (Aç- 297 b~ya Pam~ v. 49 
daki tutünlenn tedari.kınden mahrum marn açamam).. 2 _ Bimen Şen _ Hüz- 40000 kilo P. Çekirdegı 3 50 
kalmaları gibi gir vaziyet ihdas edeceği zam şarkı (Sukunda geçer) 3 - Sa- p B 4 

m~la.baızasiyle ve direktörlerin Pazar- dett~ Kaynak_ Hüzzam türkü (Çık 3 ra Or SaSJ 
tesı~~ .~a.~ar Iz.rnire yetişmeleri ihtimali yücelerden) (Radife müşterek) .. 4 - İ8;_ CÜMHURİYET ME&KEZ BANKASI 

Kd:_ gozonun<l1~ buld'~u~parak piy~s~~ mir Hayri - Hüzzam şarkı (Ölürsem ya- KLEARIN. G KUBT .11. n• 
anunuevve ın oıuuncu azartesı gunu zıktır) .. .u.nı.A& 

açılması mu~afı~ görillmüştür. Bu çok OKUYAN : Radife Erten Sterlinıten r•)'l'W bir Törk liruuua 
meşru ve mucbrr sebep nazarı dikkate 1 L · K v kı (H'" .. mukabilidir 
alındığı takd.ird .. stahsill . . . • - emı - arcıgar şar usnune et- -

1m e mu. erı.o;?7:?1 ~~- varı nazik şan senin) .. 2 - Sadettin Satış Alış 
yasanın ~çı asındaki bu teehhuru mu- Kaynak - Bayati ,şarkı (Ö ·· ·· Sterlin 524 521 
~a:aha ile karşılıyacaklannı ümit ede- siz geçti kabarı) 3 _ Tür=~:ı::n= Dolar 76.71 77.16 

Aruı.g-ıdakı" so"zlerı·,.,...; h . tl el' dan geldim yavandan .. Ylııe yol verme- Belga 4.63 4.66 
Y"" ...... e emmıye e ın- d' A d ·ı y· F F 33 59 lemeruzi rica ederim: ı cem ag arı;.. me de kaynayıp rnsız rangı . 33.80 

1 - işe yıwamıyacak kısını müstesna, co.ştu (Mustafa, Safiye, Radife).. Peze.tas 7.6577 7.6993 
tütünlerimizin kamilen salılaca w d 20.15 Konuşma (Doktorun saati) .. 20.30 f.lorm 1.444 1.453 
emin olabilirsiniz. gın an Türk müziği (Fasıl heyeti) ... 21.15 Mü- ~sveç frangı 3.4184 3.4385 

2 _ Ekseriyetle şimdiye kadar oldu- zik (Küçük orkestra ~.Şef : Necip Aşkın Isveç kronu 3.2190 3.3950 
ğu gibi piyasanın açılışından "t"b ... 1 - Joh. Strauss : Suratleşme (Vals) Norveç kronu 3.3740 3.3950 
beş gün zarfında b .. ., on mily

1

0

1 
ark.eln ~~ 2 - Villi Lautenschlager : Primavera Çekoslovak kronu 23.09 23.20 

.,.,, n 
1 0 ıyı (A · · d ) D" 35.22 35 40 tütün satıldıktan sonra alım satımın dur- ~Jantin serena ı ınar . 

masına meydan vermiyeceğiz. Kumpan· 3 - Frederiksen : Halk meydanı balesi Leva 64.96 65.22 
yalardan bazılan çekilse dahi ayni şart· 4 - Cari Robrecht : Tezat (Potpuri) Ley 82. 83. 
larla diğer alıcılar mübayaata devam 5 - Brahms : Macar dansı, o. 5 - 6 R~yşmark 1.97 1.98 
edecektir. Bundan emin olunuz. Telaşı- 6 -Amıandola: Venedikte Mehtap Lıret . 15.20 15.29 
nız sizleri izrar eden tedbirlerimizin tat· 7 - Joh. Strauss : Bu nağmeler seni ~ahını 103.97 104.50 
bikinde bizi büyük. zorluklarla karşılaş- sarsın, ey dünya.. Zloti.. 4.2159 4.2373 
tmr. 22.00 Memleket saat ayarı, ajans, Ziraat Pengu 3.6807 3.6984 

3 - Fiatler cinsine göre asgari geçen eshan;ı, Tahvil~t, kambiyo, nukut borsa- FF. Serbest . 34.59 34.80 
senenin fiatine muadil tutu1mağa ça]ışı- Sl (Fıat) ~2.20 Müzik (Küçük orkestra . MUHTELiF KURLAR 
lacaktır. Telaş etmiyen1erin istikba1de yukarıdaki programın devamı).. 22.35 Regıstermak 3.93 

516 
533 

daha fazla kazanması müstebat değildir. Müzik (Senfonik parçalar - pl.) 23.00 
4 - Tütünlerinizin ıskartası teayyün Müzik (Cazbant - pl.) 23.25 - 23.30 Ya

etmeden pazarlığa girişip satmayıruz. nnki program ve kapanış 
Denklerin damgalanıp haftalarca ve hat

Mısır Lirası Ef. 
Filistin Lirası Ef. 
Irak lirası Ef. 
Kıbrıs Lirası Ef. 

58 
500 
500 ta aylarca sonra muayenesine katiyen tınlZl talr.viye için söylenmiş yalnız nik

meydan vermeyiniz. Bu suretle satışlann hinliğe dayanan bir vaad değil, maddi 
biraz yavaş yürümesi zaruridir. Bunda eşaslara dayanan bir tebşir idi. işte bu-

ANKARA BORSASI 

bir mahzur yoktur. Fakat muhakkak pek nun iç.indir ki gelecek senenin tütün ekim Londra - Sterlin 1 
çok haksızlığın önüne geçebilir. hazırlıklarına emniyetle başlayınız. Ha· Nevyork - Dolar 100 

5 - Aşağı cins tütünler işe yarayacak zuhğını.zı iyi harlara inhisar ettiriniz. Faris - Fransız fran. 100 
evsafta olmak şartile başta inhisar idare~ Ik.inci, üçüncü derecedeki tar1a1arınızda Milano - Liret 100 
si olduğu halde başka alıcılar da bula· başka mahau1ler yetiştirebilirsiniz. C€.nevre - İsviçre F. 100 
caktır. inhisarlar idaresi ucuz fiatle mal Bugünkü harp ekonomisi içinde müs- Amsterdam - Florin 100 
mübayaa etmeye çalışan bir ticard evi tahsile kar getirnıiyecek bir mahsul yok Berlin - Rayşmark 100 
gibi değil, piyasadaki nazımlık rolünü gibidir. Köylü: Brüksel - Belga 100 
müstahsil ve köylüye temin ede<:eği bü- Köylü ve müstahsil yurddaşlarım, Atlııa - Drahmi 100 
yük faideyi müdrik bir clevlet müesse- Toprak mahsulünün, daha doğrusu Solya - Leva 100 
sesi gibi hareket edecektir. umumiyetle çiftçi istihsalinin kıymetin- Prag - Çekoslovak kr. 100 

6 - Umumi harpte kaydettiğimiz bü- den korkmayımz. Harbın ilk günlerinin Madrid - Peçeta 100 
yük tütün piyasalarından lngiliz ve Fran - kargaşalığı geçtikten sonra düşük fiatle- Var.şova - Zloti 100 
sız pazarlarını hük.ümetimi2in aldığı ted· rin nasıl salaha doğru gittiğini görüyor- Budapeşte - Pengü 100 
birler sayesinde tütünlerimize yeoiclen sunuz. Hükümetimizin en büyiik gaye- Bükreş - Ley 100 
açmış bulunmaktayız. Yüksek i.§tira ka- }erinden birisi ele on dört milyon köylü- Belgrad - Dinar 100 
biliyetlerini bildiğiniz bu memleketler nün mahsulünü değerlenclinnek, onun Yokohama - Yen 100 
yirmi sene tütünlerimize müşteri olacak- refahını arttırmaktır. Çok çalışınız, fazla Stokholm - Isveç Kr. 100 
larclır. istihsal ediniz. Vatan hudutta olduğu ka- Moskova - Ruble 100 

Kapanış F. 
5.24 

130.06 
2.9687 
6.805 

29.315 
69.405 

21.65 
0.97 
1.6025 

13.61 

23.8175 
0.92 
2.5325 

31.355 
31.19 

muştur.· Ajansta tütünün istikbali hakkında dar tarlada da emek ve alın terinize bü- NOT : Hizalarında rakkam bulurum~ 
Atlee demiştir ki: verdiğim teminat münhasıran maneviya- gün dünden claha muhtaçtır.. yan dövizler için fiat tescil edilmemiştir. 

ESHAM VE TAHVİLAT 
« Çemberlayn, yeni bir Avrupadan uzak bir şey, bir ham hayal ola- 1933 ikramiyeli Ergani 19.70 

rak bahsetti. Buhran ne kadar büyükse tatbik edilecek dava da o nis- Abloka ve mayn tehlikesine ---~---
bette enerjik olmalıdır. Yanlız harbın devamını değil, ayni zamanda Muamele vergisi ka-
bir barış planını düşünmek lazımdır. Hedeflerimizi ileri sürmekle kal- rag" men bıtaraf gemiler İşliyor 
mıyarak bunları tatbik mevkiine koymalıyız. B. Çemberlayn her mil- nununda değişiklikler 
Jetin kendi siyasi: rejimine ve hürriy;etine malik olması lüzumundan Paris 29 (Ö.R) - (Telgraf} gazetesi ablokanın şiddetlenmesine - BAŞTARAFI 2 İCİ SAHİFEDE -
bahsetmiştir. Bu hak yalnız Avrupaya münhasır mı olacak, yoksa ve mayn harbına rağmen Holanda vapurlarının seyrü seferlerine de- lattan bir kısmının veya tamamının ih-
Hindistana, imparatorluğun diğer kısımlarına da teşmil edilecek mi? vam edeceklerini yazıyor. ,. racından vazgeçildiği yazı ile varidat 

dairesine bildirildiği takdirde bu zam 
Harbı kazanmak istiyorsak mutedil bir sosyalist rejimini tatbika ihti- lsveç gazeteleri Almanların Finlandiya ihracatına yolu kesmekle tatbik olunmaz. Bu mamulat ihbar tari-
yaç vardır (Gülüşmeler). Kuvvetli bir tek silah vardır ve bunu yalnız lsveçin de kereste ihracatını felce uğrattıklarını müşahede ediyorlar. hine kadar memleket içinde satılmış ise, 
hür milletler kuJlanabilir. O da fikir silahıdır. 62400 ~nluk 32 lsveç vapuru Alınan limanlarında tutulmaktadır. satıldığı ayın beyannamesine ithal olu-

=:::ı;; 0 c;;_ - - .... r nur. Bununla beraber beyanname ile ih-
cak larını bildirmeleridir. 

• 
nin müsaadesi ile veda etmişlerdi. Nime - Ne zaman yola çıkacağız ve kontesi raç edeceklerini bildirdikleri malları, 
gidiyorlardı .. Mülarim, Mareşalin hima- nerede bulacağız? mali yıl içinde ihraca muvaffak olanlara, 
;;esi altında bulunduğundan sevgilisini - Yarın sabah Arşamboya hareket ihraç keyfiyeti Maliye Vekaletince ya
Mont Revelin karısının yanında bıraka- edeceğiz .. Ben de beraber geleceğim. Fa- pılacak talimatname esasları dahilinde 
caktı.. kat evvel o gün birimiz hareket edecek. ispat edilmek şartile, alınan vergi iade 

,~ •Yüzbaşı Luiye, İvon genç kıza : Bir gün sonra da arkadan ben ve diğe- olunur. Bu kanunun nıeriyete girdiği 
ı, I*"" ' MIMN *H : «Şimdi Mareşal Mont Revel tarafın- - Üzülme.. Dedi.. Mareşalin karısı- riniz geleceğiz .. Böylece üzerimize dik- tarihte, kanun hükmüne göre maktui-

B •· • h dan bana bir zabit gönderildi .. Mareşal, nın yanında bir kaç gün kalmaklığın kati çekmeıni.ş oluruz.. Yalnız dikkat yeti isteyip istemediklerini bir defaya uy '-1;.K tarı ve macera romanı bu zabit vasıtasiyle ve kral namına bü- için bir teklif yapılırsa kabul et .. Esasen edeceksiniz .. Lüzumsuz yere sila.bınızı mahsus olmak üzere, kanunun birinci 
tün protestanlar için umumi af ilan edi- ben de şimdilik burada kalacak değilim. kullanmıyacaksınız .. Hele vesikayı ihti- maddesinde yazılı değirmenlere varidat 

( j K J N C J K J S J M } leceği ve elimizden silahı bıraktığunız Bir kaç gün sonra yerleştiğim yere ve va eden çekmeceyi ele geçirdikten son- dairesince yazı ile tebliğ olunur. Bu teb-
takdirde iki taraf arasında şerefli bir an- yanıma seni çağırırım.. ra gölgenizden bile şüphe edecek ve yo- liğ tarihinden itibaren bir ay içinde ma'k

- 90 --
laşma akdi için müzakere yapılacağını Birbirleri ile kucaklaştıl&r ve çok ha- lunuza çıkacak her kim olursa olsun tuiyet usulünü istemedklerini bildirıne
bildirdi .. Ben de cevap vermek için kırk zin veda ettiler. onunla münakaşa veya mücadele etmek- yenler hakkında maktuiyet usulü tat-
sekiz saatlik bir mühlet istedim.» Onlar gittikten sonra İvon Faıibol ile tense kaçacaksınız. bik edilir. - Bu kanunla vergiden istis-

Monsenyör Lui, kendisine verilen ka
ğıdın ilk satırlarını okuyunca yanında 
bulunan Faribol ve Mistuileye : 

- Luvuva ölmüş .. 
Diye haber verdi.. Faribol : 
- l ( ıı,,,.,ı<•u kopsun. Dedi, işte iyi bir 

halx.'ı. 
Monsenyvr Lui okumasına devamdan 

sonra şunları qa ilave etti : 
- Şövalye dö Lorenle Marki d'Efyat ' . ta If şatosunda öldürülmüşler .. 
Faribol bir küfür daha savurdu : 
- İşte bu da kötü bir haber .. 
Mistufle : 
- Vay anasını ... Bazı zamanlarda ba

zı hadiseln birbirlerini ne de çabuk ko
valıyorlar .. 

1\fonsenyör Lui mektubu~ alt tarafını 

da okuduktan sonra kağıdı cebine koy- JAN KAVALYE Mistufleyi etrafına çağırdı. na edilen muharrik kuvveti hfüz tuğla 
d ve keremit fabrikaları kanunun meriyeti 

u .. Postacıya hitaben : Monsenyör Lui agvır agırv mırıldandı - Dostlarım, dedi, sizlerin ikinizi de ** 
D tarihi.ne kadar gerek peşin ve gerek ve-

- ostum, dedi, Ekziliye söyle .. Ben- - Fransa tahtını bugün l·şgal eden madam Suvason ragvırıyor. Çok mühim 1 k d ı 
d " resiye sureti e en i eri veya satış şu· 

en istediği iki adam en kısa zamanda adam için vaitlerin hiç kıymeti yok gali- ve gizli bir vazife verecekmiş.. Gönder- Ertesi sabah Faribol, Monsenyör Lui- belerile komisyonculan tarafından ya-
kendisine mülaki olacaklardır. ba... diği mektupta yazıyor ve mektubu bana nin, İvonun ve arkadaşı Mistuflenin eli- pılmış olan satışlardan henüz beyanna-
Akşanı üstü rahip Reymont te gel- Ben öyle hissediyorum ki o artık taç monsenyör Lui gösterdi. n\ sıkarak yalnızca yola çıktı. mesi verilmemiş olanların beyanname-

ı:nişti.. Madö Kuryakın yanmasından ve tahtının tehlikede olduğunu hissetti- - Biz hazırız ve ne zaman emreder- Daha ertesi sabah ise İvon, Mistufle- !erini, kanunun meriyetindeın itibaı·en 
sonra .şimdi hepsi de küçük bir evde ği için kardeşlerimiz arasına nifak sok- seniz derhal yola çıkarız.. nin refakatinde Faribolun gittiği istika- on beş gün içinde varidat dairelerine 
oturmakta idiler.. mak istiyor.. _ İngiltere kralı, Monsenyör Luinin mete hareket etmiş ve Monsenyör Lui vermeğe mecburdurlar. 

Rahip Reymont İvona : Sonra Rolana döndü : hakikaten kraliçe An Dotriş ile kral on ile kucaklaşarak hazin bir veda yapmış- Gerek kanunun meriyeti tarihine ka-
- Üzülmeyiniz madam, dedi, Allah - Kardeş, dedi, Jan Kavalyeye haber üçüncü Luinin o~lu olduğuna dair bir tı.. dar tahakkuk edip de tahsil edilme~ 

büyüktür .. Her halde o sizi çok sevdiği- ver, rahip Reymontla beraber yarın vesika istemişti.. Işte bu vesikayı siz ge- XVIII bulunan, gerek bu madde mucibince ve· 
niz yavrunuza bir gün kavuşturacaktır. onun yanına geleceğiz.. tireceksiniz.. MARKİZ DÖ MONTESP AN rilecek beyanname üzerine tahakkuk 

Geç vakit bu küçük evin çalınması Ertesi sabah Monsenyör Lui ve rahip - Anladım.. Kuyruğu kopsun.. De- Madam Dö Mentefonun oda hizmeti- ettirilecek olan vergiler, 2430 numaralı 
hepsini de ufak bir tel~a düşürdü.. Reymont Jan Kavalye ile görlişmeğe mek bu vesika kontes Dö Suvasonun ne bakan genç kız Jermen hanımının kanunun hükümleri dairesinde tahsil 

K tıl G 1 J K al · glttil 1· d odasına gu· ·erek haber verdi : olunur.» apıyı aç ar. e en an av yerun er.. e ın e .. 
muavinlerinden genç Rolanddı.. Öğleden sonra da Jan Vrinyes ile ni- - Onun elinde değilse bile bunu mu· • Kanun neşri tarihinden muteber ola-

1\fonsenvör Luiye gömlekliler reisin- ı.§anlıs~ .. ı:.nülazim Şadöfö Monsenyör Lui- _ç_~~e~ .. ~ ... te:.1ün edecek- Nf.P. •• BJZME.DJ .. , c~M!.1".:-. ~ ~ 
- · ;e-b-:fgı" ra..ı DU zaoıun 1 ı~n:-1c ua..ı ""~''"'""f> .... ' f i:!nJ =-=:__,,_;,... _____________ • 

:;-:-_: ___ _ ı ..ı:.: u~~ .. "" lrnul-ın1-1 Bu iki felaketin tesiri altında agıa- ı .. - . uı~~at, aı~ , __ , __ ~ __ ,_ n ı.~...,,, _ Rıım de si7.c namusum i.izerinc aı.- • ı •ı.fci • · --



lO Sontesrtn Perpmlte 1939 

DOKTOR 

Behçet Uz 
Çoculı hastaıııııarı 

Mütalıa.ssuı 
Hastalarını her gün saat 11.30 dan 

l e kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi kıliniğin
de kabul eder. 

-=~:zz:uııı=ı-• 

D. D. Yolları 

Mevkii 

Jzm.ir Kemeri .. Ki.ğıthane cad. 

lzmir Kemeri - Ki.iıthane cad. 
lzmir Kemeri .. Kağıthane cad. 

Alsancak - 1 49 2 No. sokak 
Alsancak - Çelikel sokak 

8 nci işletme 

Kapu No. Cinsi 

16 Dükkan 
l 6-1 > 
l 6-2 > 
2 Baraka 

88-90 Depo 

rnı&.rıa 

komisyonundan: 
Oç senelik 

Muhammen kiruı M. teminatı 
Lira Lira K. 

215 20 68 
750 66 25 

300 22 50 
150 il 25 
180 13 50 

lı----~!!!!1111!".!!~--r.-.ı OPERA.TÖR 

Dr. Asil Mukbil 

idaremize ait yukarıda mevki, numaraları ve cinsi yazılı gayri menkuller üç sene müddetle açık arttlnna usulile ki
raya verilecektir. ihaleleri 8 / 12 / 939 günü saat 1 O da Alsancakta işetmemizbinasında sırasile yekdiğerini müteakip 

yapılacaktır. isteklilerin hizalarında gösterilen M. teminat makbuzlarile tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri 

lazımdır. Şartnameleri iıletme kaleminde görebilirler. 23, 26, 30, 2 429 l {2342) 

Atakam 
MEMLEKET HA.ST A.• 
NESİ OPERA.TÖRV 

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

•IP.Zllllll'lll':.ıllC'2ZZ2llTELEFiıW ON : 3531 ~~ 

IZMIR SULH HUKUK HAKIMLI
c:ilNDEN: 
Davacı hazinei maliye vekili Zehra 

tarafından İzmir Bornovada Yeni cami 

BRONZ 
ELYAFI IMPERM.EABtı..ıZE OLDU -

CUNDAN SERTLIG!Nl MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DlŞ F'lRÇASillIR 

Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

mahallesinde birinci tarla başı sokağın- ----1m:ıııııım:z:ıı:ııı:ı:sz:ıız:ıa.•! 
da 9 numaralı fırının üstündeki odada 
oturan Süleyman ve Muradiye aleyhi
ne 939/ 1739 numara ile açılan alacak 
davasından dolayı M. aleyhler namına ' · 
gönderilen davetiye varakalarının ika
metgahlarmın meçhuliyetine binaen bi
la tebliğ iade kılınması üzerine gazete 
ile iliinen tebligat ifasına karar verilmiş 
ve muhakemesi de 21/12/939 gününe 
müsadif Perşembeye saat 10 na bırakıl
mış olduğundan M. aleyhlerin yevmi ve 
vakti mezkftrde bizzat isbatı vücut et
meleri veyahut taraflarından bir vekil 
göndermeleri aksi takdirde haklarıoda 
gıyap kararı verileceği tebliğ makamına 
kainı olmak ve bir nüshası divanhaneye 
talik kılınmak suretile iliin olunur. 

4360 {2385) 

OPERA.TOR 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 

İkinci beyler sokak fırın karşw 
No. 25-. Her gün öğleden sonra saat 
flçten itibaren basta kabul eder. 

TELEFON No. : 3125 
l•ıeırz=(/;Z}'.C/T/TLLL7LZ:O!J< 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Yazıhane koJtuğn ~ 

• 
Satm alınacaktır : 

• 
Avrupa mamulatı dönerli bir ya- E 

zıhane koltuğu meraklı l>ir zat tara-: 
fından satın alınmak i•teniyor. : 

Nadide ve kıymetli bir .şekilde bir: 
yazıhane koltuğu olup ta satmak is-: 

i tiyenlerin idarehanemizde A. S. rü- : 
E muzuna mektupla müracaatleri. : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Makine mühendisliğinde münhal bu

lunan umumi tenvirat konlrölör ve ta

Birinci Sınıf Miitahassıs 

Ur. Deın;r Ali, 
KAMÇIOGLV 

Cilt ve Tenasül bastalıklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55... '\ 

İzmir - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalarım~ 
kabul eder.. TELEFON : 3479 S 

llZZi'a rY,/,/ / ,5rJT7'.t < < ı rııı 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cerrıil 
Ora\ 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

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

TELEFON : 2310 ------
DOKTOR 
IA 

eıa ar ın 
İZMİR MEMLEKET · 

HA.ST A.HESİ DAHİLİYE 
MVr A.HA.SSISI 

Muayenehane: İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON: 3956 

mirciliği için iki kişi alınacaktır. Taliır -------------
!erin kanunt şeraiti hiliz olarak imtihan
ları yapılmak üzere 1/ 12 1939 günü saat 
10 da makina mühendisliğine müracaat-
ları 30, 1 4363 (2384) 

- Her sinemanın en ucuz tarifeli 
mevkiinde bulunan sandalyeler hariç 
olmak üzere diğer bütün mevkilerindeki 
koltuk ve sandalyelere sıra numarası 
konması ve müşterilere verilecek duhu
liye biletlerine bu numaraların kaydo
lunması mecburidir. Bu mecburiyete 
riayet etmiyen sinemaların sahip veya 
müdürlerinden maktuan 50 lira ceza alı-
nır. 

3 Defa 50 şer lira ceza ile tecziye edil
dikleri halde 4 cü defa yine tenbihnaıne-

ı·· o ob'l<roR~ 
Süleyman Çoruh 

Çoculı hastalılıları 
mütahassuı 

Londra ve Viyana hastanelerinde 
etiidünü ikmal etmi~tir .. 
Hastalarım her giin kabul eder. 
~luayene adresi : Birinci beyler so-

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

ye muhalif harekette bulunanların sine- TELEFON : 2310 
maları bir hafta müddetle kapattırıla- (2241) ı _ 13 

şısında 834/1 ... 

cağı ilan olunur. {2387) f.ıııı:vam•iml•iiıııl••ııiii•ııiiii-•I 

San'atkar ara r ıyor 
Devlet Demiryolları umum 
m~· dürlüğünden~ 
lzmirdeki motörlü vagon deposunda çalıştırılmak üzere birinci sınıf 

bir ferezeci ve her türlü takım imalinde ve bilemesinde ihtisası olan 
bir takımcı ile 1 O tesfiyeci alınacaktır. imtihanda birinci sınıf işçi de
recesinde muvaffakıyet gösterenler tavzif edilecektir. Müracaatlar 
Ankarada zat işleri müdürlüğüne dilekçe ile yapılacaktır. imtihan gü
nü ile imtihan edilecekler bilahara dilekçelerindeki adrese bildirilecek
tir. Dilekçelere bonservislerin ilişik olması lazımdır. 

30, 2, 4 4361 (2386) 

lzmir Defterdarlığından: 
1 - lzmir hükümet konağında maliye binasının üçüncü katında 

yaptırılacak ilavei inşaat 2490 numaralı kanun hükümlerine göre açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 5406 lira 40 kuruştur. 
3 -Teminat akçesi 405 lira 48 kuruştur. 
4 - ihale 1 1. 12. 939 pazartesi saat 15 de Milli Emlak dairesinde 

icra edilecektir. 
5 - Talipler keşifname ve şartnameleri M. Emlak memurluğunda 

görebilirler. 
6 - Münakasaya iştirak edecek olanlar devlete ait en az 1000 lira

lık inşaatı hüsnü suretle ve hiç bir ihtilaf çıkarmadım ifa ettiklerine ve 
bu işi vaktinde ve dürüst bir surette yapabileceklerine dair Nafıa mü
dürlüğünden alacakları vesaiki komisyona ihraz etmeye mecbur
durlar. 

30 9 4305 2381 

. . : ., - ' ' ~, ..... , . ..-;-: .... . . ~ . . . " :ı'::: 

T. IŞ BANKASl'nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

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

~ uxzı Ik rami ye le ri:CiO'...r/TJZZ/7.ôVZ"".0-./7./J' 
ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 

' ' 
5 n 1000 liralık ••• S.000 Lira 
s n soo liralık ••• 4.000 Lira 

16 n 250 liralık ••• .ı.ooo Lira 
60 n 100 liralık ••• 6.000 Lira 
95 n 50 liralık··· 4.750 Lira 

250 n 25 liralık ••• 6.250 Lira . ., ..... 1 •••••• 

435 32.000 
u:rrr~ ~ 7?.J'!JC!r~L?JO':r...t'Znl/la71?7J# 

T. ı, Bımkaaına para yatırmakle, yalnu: pal'a biriktinniı olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemİ4 olursunuz. 

. -. 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütehasaıaı bay Ömer 

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

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

Bütün asri konforu haiz olan hu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lstanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucu7.dur. Çiiµkü bu otel Türkiye otelcilik mütehaaeıat 
bay Ömer Lütfü Bengünün idareaindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahb isticarında 
bulunan ot!! ilerde bulusurlar. 

ı>•111JC-~M-a::ı.:1ı:<"""m· 11:11ııuıır:cw••z11122.,111..-~wrıll' •M aı ı :•'lT.cn.= 

D. D. Yolları 9 cu işlet.!~ e 
J oınisyonundan: 
Sirkeci ga:rı meydanı ile pl&nda gÖ!terilen yollann topeka sistemi asfaltlan~ 

ması işi 28819,20 lira muhammen bedelle ve kapalı zari usulile münakasaya 
konmu~tur. Bu işin muvakkat teminatı 2161,44 liradır. 

Münakasa l l / l 2/ 939 Pazart.,,i günü saat l 5 te Sirkecide 9 ipetme bioa
~nnda A. E komisyonu tarafından yapılacaktır. 1steklih:rin aynı gün saat 14 de 

kadar kanuni vesaik teminat ve ehliyet vesikalannı ihtiva edecek olan kapalı 
zarflannı kanun tarifatı dairesinde komisyona vermeleri lizımdır. Şartnameler 
144 kuruş mukabilinde Sirkeci veznesinden verilmektedir. 

24, 26, 28, 30, 4262 (2345) 
., .... ıımııı._. ............................. .. 

BiOGENiNE 
BİOGENİNE : Terkibinde bulunan demir, ki· 
nin, arsenik gibi mukavviyat ile kola, koka, 
Kinkina gibi müştehi hülasalarm gayet itina· 
lı bir surette birleştirilmesinden husule ge· 
len bir müstahzardır-
BİOGENİNE : Gıdası kan olan sivrisineklerin iğneleriyle kanımıza aşıla

dıkları sıtına parazitlerini öldürür .. Sıtma parazjtJeri, konUDJzda hesap kai
delerinin haricinde kalan l>üyiik ve şayanı hayret bir derecede çoğalırlar. Bu 
korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıJdan 
mahv ve harap olur ve Sıtma meydana gelir .. 
3İOGENİNE : Kanı temizleyip çoğaltu· .. Kırtnızı kürrecilcleri arttırır .. Adale 
ve sinirleri kuvvetlendirir .. 4tihayı ac;ar .. Dermansızlığı giderir. Sıtma pa
razitlerini öldürmek suretiyle şifa temin eden ve sıtmadan koruyan yüksek 
tesirli bir il5.çtır. Tô'' '!arak bel gevşekliği ,.e ademi iktidarda büyük faide
ler temin eder .. 
Sıhhat Vekaletinin • smi müsaadesini hiizdir .. HER ECZANEDE bulunur .. 

- . i'i 
Umumi mağazalar Türk An c -
nim şirlreti.1den: 

Kiraiık depolar aranıyor 
Şehir dahilinde veya haricinde büyük deposu olupta kiralamak is

tiyenler posta kutusu 93 numaraya mektupla müracaatları veya 4142 
numaraya telefon etmeleri. 

30, ı. 3 4362 { 2383) 

Tahliye işleri hakkında 
D. D. Yolları 8 ci işletme mü
dürlüğünden: 
1. 9. 939 tarihinden itibaren üç ay müddetle Basmahane ve Alsan

cak istasyonlarında idare tarafından yapılmakta olan tahliye işlerinin 
kanunuevvel nihayetine kadar idarece yapılmasına devam edileceği 
ilan olunur. 

4348 (2382) 

W. F. Henry Van der Zee 
Ve ftb'ekası 

SPERCO V A.PUR 
A.CENTASI __ ..,...__ 

AMERJCAN EXPORT UNF.S tNC, ADRIATİKA SOSYETA ANONİMA 
NE V - YOR K İÇiN: Dİ NAVİGAZYONE 
~ORTER vapuru 10 son teşrinde BOLSENA vapuru 30/ 11/939 tarlhin-

beklenıyor.. de SelAnik Burgaz V ama ve Köstence 
EXCHESTER vapuru 11 Son teşrin- limanlarUU: "hareket edecektir. 

de bekl~niyor. CALD.EA tö ·· 1-12-939 tarihinde EXMlNtSTER vApuru Son teşrin mo ru 
ikinci nısfında bekleniyor. gelerek Napoli, Cenova v~ Marsilya li-

D. T. R. T. BUDAPEST man~ına hareket edecektır. 
TUNA LİMANLARI tçlN BRIONİ motörü 1/ 121939 tarihinde 

DUNA motörü 18 Sonteşrine doğru saat 8 de gelerek ayni gün saat 17 de 
bekleniyor. Pire, Brinclizi, Venedik ve Triyeste li-

KASSA motörü İlkkfuıun başlangıcın- manlarına hareket edecektir. 
da bekleniyor.. CİTIA Dİ BARİ motörü 5/ 121939 ta· 
TİSZA motörü İlkkiinun başlangıcın- rihinde sabah saat 8 de gelerek ayni 

da bekleniyor. gün saat 17 de İstanbul, Pire, Napoli ve 
SERVİCE MARİTİl\fE ROUMAİN Cenovaya hareket edecektir. 

B U C A R E S T ZARA motörü 13/ 12/ 939 tarihinde li-
KÖSTE~JCE - GALAS VE TUNA manımıza gelerek ertesi gün saat 17 de 

LİMANLARI İÇİN Pire, Brinclizi, Venedik ve Triyesteye 
PELEŞ vapuru 18 Son teşrine doğru hareket edecektir. 

bekleniyor. NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
SOCİETE C~l\fl\IERCİALE BULGARE veya Cenovada Şimali ve cenubi Ame-

DE NA VIGATİON A V APEUR rika limanlarına hareket eden İtalia 
V A R N A Anonim seyriseİain şirketinin ve Afrika 

V ARNA vapuru 28 son teşrinde bek- ve Hindistana hareket eden LLOYD 
leniy?r. . TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir-
llAJF'.A. - ISKENDERİYE VE PORT keti vapurlarına tesadüf ederler. 
SAİT IÇlN MAL ALACAKTIR.. 

V lar · · tarihi · hakkında LLOYD TRIESTINO S. A. N. 
apur m ısm1 ve en 'hind li-

hiç bir taahhüt alınmaz. REMO motörü 8-12-939 tarı e 
Vapurların hareket tarihleriyle nav- ınanunıza gelerek aynı gün Livorİıo, ve 

Cenova limanlarına hareket edecektir. 
!unlarda.ki değj~ıkliklerden at-enta m• NEERLANDAİSE ROYALE 
suliyet kabul etrr.e%. 

Daha fa%la ta!silAt için ATArtmK . 
dd · 148 d W F V D ORION vapuru 1-12-939 tarihinde 

KUl\IP ANY ASI 

ca esı No. n . . Henry an er bekl kt 1 An R tt da enme e o up vers, o er m ve 
Zee ve ŞsL Vapur acentalı~a müraca- Amsterdam limanlarına hareket ede-
at edilmesi rica olunur. cektir. 

TELEFON: %007/%008 ARİANDE vapuru 11/12/939 tarihin-
-------------- de beklenmekte olup Burgaz, Varna ve 

VMDAL Köstence limanlarına hareket edecektir. 
UMUM1 DENİZ ACENTALICll LTD. SVENSKA ORİENT LİNİEN 

HELLENfC LİNES LTD. BARDALAND motörü 14 '12/ 939 tari-
V ARV ARA vapuru 25 ikinci Teşrin- hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko

de beklenilmekte olup Anversa ve Rot- penhag ve Helsingfors limanlarına hare-
terdam için yük alacaktır. ket edecektir. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR N O T : 
LOVCEN vapuru 21 ikinci teşrinde . . 

eli · ·· p · Arn tluk !im Ahvali hazıra dolayısıyle navlun ve 
g p aynı gwı ıre avu an- h k arihl · · kat'! J dığı lan K to D b ile S lit Tr are et t ennın o ma nı ve 

ste
- 0Ş rşak- .u. rohavn k- Pd -k . ı- bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı-

ye ve u ıçın re et e ece tir. d ~· b"lir ld ~ b h sta 
Yolcu ve yük kabul edecektir. zın eı;ışe ı o ~sunu ve. u usu .. n 
GOULANDRİS BROTHERS L'ID. dol~yı ac-:n~eye hır mesuli~et t~~~P 

etmiyeceğini muhterem yukleyıci.lenn 
PİRE kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

•NEA HELLAS• Daha fazla tafsilat için Cümhuriyet 
L!iks transatlantik vapuru ile Pire caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 

NeV';ork hattı... acentesine müracaat edilmesi.. 
Pire - Nevyork seyahat mliddeti 12 gün TELEFON : 2004 - 2005 

Pireden hareket tarihi ---
25.111/ 939 

Gerek ·apurlann muvasa!At tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak
kında acenta bir teahhüt altına gireme%. 
Daha fazla tafsi!At almak için Birind 
Kordondıı 152 nwnarada •UMDAL• 
umumi deniz A~ntalığı Ltd. 
edilme.si rica olunur. 

Telefon : 4072 MüdUrlyet 
Telefon : 3171 Acenta 

mUracut 

Asabiye Mütahassısı 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 

sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder Elek
trilc tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLİVİER VE 

ŞVREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın il1tiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

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

Messageries Maritimes 
~--

K Ul\IP ANY ASI 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Her türlü izahat ve maliirnat i~in Bi· 

rinci Kordonda 156 numarada LA U
RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur accn
tasına müracaat edilmesi rica olunur. 

:============~- TELEFON : 2 3 7 5 . ., ......... -........ 
Doyçe Oryent 

DERSDNER BANK 
t Z M t R 

bank 
ŞUBESi 

Merkezi : BERLIN 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur •• 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

171,500,000 Rayhsmarlı 
Türkiyede şubeleri : ISTANBUL •·e IZ!lllR 

Alısırda '"Uhcleri : KAHiRE VE ISKENDERIYE 
Her türlü banka muameliibru ifa ve kabul eder. 

-...~~~ 

Grip Ve Karşı 
ACllZ VE BURUNDA YAŞIYAN MİKROPLARI MAHVEDEN 

C<ı);Jtını11a~ı3 
Alıp mendile koklyınız, icabında sıcak suya konarak buğu 

damlası yarım bardak 'uda gargara edilir .. 

Hilal Eczanesinde 
•30• KURUŞLA TE!llİN EDİLİR.. 

ŞİŞELERi CEPTE TAŞINIR, U GÜNI,ERDE HER CEPTE BİR 
ŞİŞE BULUN!llALIDIR ... 
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Sovyetler birültimatom mu verdiler? 
Finlandiya hudutlarında Sovyet tankları tahşid ediliyor. Fin havalarında 
Sovyet bombardıman tayyareleri dündenberi dolaşmağa başladılar 

Bir h&dise çıkarmamak için Müttefiklerin müsadereleri 
l 

Finlandiya hükümeti ordusunu hu
duttan çekti. Fakat mukabeleye hazır 

.......... *-~-~--~-----~ 

Paris, 29 (Ö.R) - Amsterdamdan bil- ademi taarruz paktının feshi ve hudut 
dirildiğine göre hudutta büyük Sovyet hadiseleri hakkındaki neşriyatı mühim 
askeri faaliyeti :vardır. Rusların bu mm- mikyasta nakledilmektedir.. Sovyetler 
takada 3500 tayynrc topladıkları bildi- tarafından bir taraflı olarak ademi taar
riliyor. Buna mukabil Finlandiyalıların ıuz paktının feshini tasvip eden Alman 
çıkarabilecekleri ancak 150 tayyare \'ar- riyakfırlıgı is,·cçte hiddet uyandırmak-
dır.. tadır. 

aBcrlinskc Tidcndc• :ve ıPolitiken• Roma, 29 (Ö.R) - Fin mahfilleri Fin-
gc.zctelerinin Helsinkiden istihbarlarına landiyanın hiç bir zaman Letonya, Es
~öre bugün So:vyct hükilmcti bir illti- tonya ve Litvanyaya kıyas edilemiyece
matom vererek son hadiseler sebebiyle ğini bildiriyorlar. Çarlık idaresinde bile, 
Karelya hududundan Fin kuvvetlerinin 19 uncu asrın iptidasından itibaren Fin-
25 kilometre içeri alınmasını talep ede- laııdiya istiklale yakın bir muhtariyet 
(tk ve 18 saatli mühlet verecektir. • sahibi idi.. Ayrı hükümeti, parlamento-

•Politiken• gazetesi pazar hadise:;in- su, idaresi vardı. Sndece Sen Peters
den sonra hudut muhafızlarının bir ki- burg<lan direkı if almakla iktifa ederdi. 
lometre geri alındığını beyan ediyor. Bu Hatta milli hir ordusu bile mevcuttu .. 
gazeteye bakılırsa Kızılların tahrik vazi- Rusya Çarı, Finlnndiyanın sadece bü
yetleri karşısında Fin hükümeti her ha- yük dukası idi. 
diseden içtinaba çalışmaktadır. Bir Rus 
bombardıman tayyaresi ve bir avcı tay
rcsi KareJya hududunda Fin arazisi üze
rinde uc,-tuğu halde, hadise çıkarmamak 
için, Fin askerleri nteş etmekten snkın
mışlardır. 

Hclsinkidc çıkan Lıberal gazetesi 
;ıdemi taarruz paktının 1932 de Rusya
nın talebiyle akdedildiğini ve imza eden
lerin arzusuna tabi olduğunu hatırlata
rak Finlandiya tarafından Rus talepleri
nin kabul edilmemesi dolayısiyle feshi
ne hayret ediyor. Maaınafih bu halin, 
(jnccden mevcut olan taarruz tehlikesini 
nrttırınadığını kaydediyor. 

Hükümet partisine mensup •Sosyali 
'1emokraten• gazetesi kuvvetlerin hu
duttan 25 kilometre eeri alınması mese
lesinde Sovyetlere tatminkar bir ce,·ap 
verilmesinin belki de arap saçına dön
mü~ olan Fin - Rus meselesini halle hiz
met edeceğini ümit ediyor. 

Finlandiya ahalisi, son günlerdeki hü
disclerden ve tehdillerden sonra, doğ
rudan dot:'l'Uya bir istila tehlikesinden 
korkmaktadır .. Sovyet tehditlerinin yal
nız sinir harbini teşdit \'e matuf olduğu 
mütalaasında dei;'İldir. 

Finlandiyada son ihtiyat sınıfı da !>ilf\h 
altına alınmıştır. Seft.!rher edilen kuv
vet yarı milyon kişkHr.. Yani niifusun 
fekizde birini teşkil etmektedir. 

Paris. 29 (Ö.R) - Alınan matbuatı 
Finlandiyaya knrşı yapılan yeni diplo
matik taarruzda şimdi Sovyetlere ınii
zaherette bulunımıktadır. 

•Nasyonal Zaytung• muhabirinin bil
dirdiğine göre Alman gazeteleri yeni bir 
hadise olduğu takdirde ate~ açmak içın 
Sovyet kumandanlığı tarafından "'erilen 
emri kalın yazılnrla ve manşet halinde 
ı.cşretmişlerdir. Sovyet radyolarının 

Londra, 29 (Ö.R) - Rusyanın Fin
lanrliya ile ademi taarurz paktının fes
hettiği haberi dün akşam Helsinkide 
neşredilerek <:ok hayret uyandınri~tır ... 
Böyle şiddetli hir tedbirin hukuki bir 
esas olmadığı kanaati mevcuttur. Filha
kika ademi t..'larruz paktında iki memle
ket arasında her nizam ,.e bilhassa Rus
ların nıkuumı iddia ettikleri mahiyette 
hudut hadiselerinin münakaşa '\'e ;,.1us
lihane usullerle halledilmesi taahhüdü 
me\·cuttur. Palet 1947 senesine kadar 
meriyette kalacaktı \'e ancak altı ay 
cv\·elden haber \'crilmek ~artiyle feshe
dilebilirdi. 
Paktın feshi ile beraber Rusyanın 

Finlandiyaya knrşı tazyiki de gazeteler
de, radyolarda, tertip edilen umwni nü
ınayi!;lcrdeki tehditlerle artmaktadır .. 
Gecen gece So\ yet radyosu Finlandiya 
kıtnlarının hududu gt çmeğe te~ebbüs 
ettikleri ithnmmı lhtiva ediyordu.. Fin 
makamları hu iddianın tamamen asılsız 
olduğunu beyan ediyorlar. 

Gnyri resmi bir kaynaktan haber alın
dığımı göre bilakis Sovyet kuvvetleri 
hududun iç taraf:nda bir Fin karakolu
na hiicum ctmLlt.·r. telefon hatlarını kes
mişlel'. binayı kur'Ştınlar]a dclık deşik 
etmişlerdir.. Fin muhafızlar ortadan 
kaybolmuştur. 

Yine bu sabah (iğrenildiğine göre Fin 
hudııl clc,·riyelcri huduttan muayyen 
bir mesafeye eekilmişlerdir.. Maksat 
hadiselerden içtinaptır. 

Kızılorcluııuıı Lcningrad mıntakasına 
biiytik tank ku\ \etleri ve külliyetli tay
yareler ta~it t•ttiği öğrenilmektedir. Di
ğer ta•aftan Bnltık denizindeki Rus fi
losu mühim l" :kv.ı .. ta takviyt! edilmiştir. 

Londra, 29 (Ö.R) - Roytcrin Hel-

'>inki muhabiri haber veriyor : Sovyet 
Rusyanın Finlandiya ile ademi tecavüz 
paktını feshettiğini bildirmesi üzerine 
Finlandiya hükümeti hudut kuV\•etleri
ne bir mikdar <.:ekilınclcrine emretmiş
tir. 

Finlan<liyanın umumi seferberm· ilan 
ettiği hal:kındaki haberler tC'kzip edil
miştir. Di.inki.i mızırlaı meclis;nde hazır
lanan Finlnndiva Ct!\·abı Moskovaya 
cöndcrilMistir .. Muhtc\·iyab bilinmiyor .. 
Moskov;onın ikinci cevabını cia derhal 
\ereceği zan11edilmcktedir. 

Rus - "'in hudutl.ırında gece ıni.i!'ade
meler <ıld11ğ11 hahkmrla Ruo,; kaynak.Ja
rından \'erilen ve bir cok ithamları ihti
va eden haberler resmi Fin ınahfcllerin
de tekziu edilmektedir. 

Feshedilen ademi tecavüz paittı Hl33 
le imzalanını tı . SovyetJer namına mua
hedeyi imza eden bugünkü Londra sefi
r! Maio;kjdir .. 

Bu muahedeye göre her iki taraf, ara
larında zuhm· edecek ihtilafları sulhan 
lıalletmcği knbul \'e taahhüt etmişler
dir. Rusların tehditleri hakkında fikir 
yürütüliirken bu maddeden bahsetmek 
kafidir .. 

Paris 29 (ö.R) - Pöti Jurnal, Rus
Fin ihtilafından bahseden yazısında kurd 
ile kuzu masalını unutmıyalım. diyor ve 
Hitlerin Finlandiya aleyhinde her hare
keti için Stalini takdi9 etliğini yazıyor. 

Ayn gazeteye göre Sovyet hükümeti
nin Finlandiyaya cevabında gösterdiği 
sürat katiyetle harekete geçmek niyeti
nin delilidir. Eko dö Paris, Rusyanın ilk 
fır!lah tercih. daha doğrusu ihdas ettiği
ni yazıyo~. Bu gnzeteye göre denİOL filosu 
oloııyan, tn~yare filoları Sovyetlere na
zaran ıa .. ~ mesabesinde bulunan 3 mil· 
yon 800 hin nüfuslu küçük bir memleke
tin 1 70 fl\İl}·on nüfuslu koca bir memll
ket hücum edeceğini zannetmek abes-
tir. 

Ordr,. gazetesine göre Sovyetlerin ha
reketi l litler İmparatorluğunun hareketi 
ni andırıyor. l litler, 23 ağustosda Rayş
tagda beyanatında Alman - Polonya mİ· 
sakını hüküm:ıüz ilan etmişti. Böylece 
Varşovayı teslim olmağa mecbur edece
ğini zannedirordu. Hadiseler düşündüğü 
gibi çıkmayınca motorize kıtalarını Vis· 
tüle saldırttı. 2 3 ağustosda Almanya ve 
Sovy.et Rusya arasında yapılan ademi 
tecavÜ7. mİ0ekındnnberi Stalin ve müşa
virleri eski Rus imparatorluğunun hudut
larını tamamen tesis için bugünkü harp
ten istifnde l?Lminde olduklarını göster
mişlerdir. 

lngiliz hava kuvvetler· 
• 

---*-

ihracat A.mbargosu Almanlara sene
de 45 milyon Sterline mal olacak 
Londra 29 (ö.R) - Müttefiklerin 

Alman ihracatını müsadere tedbirleri 
Almanyaya senede 45 milyon lngiliz li
ra!lı kaybettirecektir. Bu tahmini yapan 
Deyli Telgraf Almanların bu kadar para 
kaybetmesi harbı kısaltacaktır. Bunun 
neticesi olarak Almanyanın bitaraflarla 
diktatörce muahedeler yapması ortadan 
kalkacaktır. diyor. 

Londra 29 (ö.R) - Fransız donan
ması harbın başındanberi Almanyaya ait 
iki yiiz bin ton emtiayı müsadere etmiş
tir. lngiliz donanmasınca yapılan 450 
bin tonu mütecavizdir. 

Yine harhın başlangıcından 2 5 ikinci 
teşrinc kadar İngiltere 188200 tonluk 
78 gemi Fransa 51200 tonluk 1 O gemi 
bitaraflar 74600 tonluk 4 3 gemi kaybet
mişlerdir. lngiliz zayiatı, ticaret filosunun 
büyüklüğüne ni~betle ehemiyetsizd ir. 

Londra 29 (A.A) - Alman malla
rının müsaderl".sine müteallik kararname
ye mevcut izahi bir notta mücehhizlere 
gemilerini miittefikler tarafından Kırk
wall, Dover, Dunkerque ve Havre' de 
tesis edilmi<: olan kontrol üslerinden b i
rinde tevkif etmeleri tavsiye edilmekte
dir. Eğer gemiler Akdeniz veyahut Ka
radenize müteveccihen yola çıkmışlarsa 
Malta, Hayfa, Portsaid, Cebelüttank, 

Marsilya veyahut Oran' da tevakkuf et
meleri için lüzum hasıl olacaktır. Bu li
manlarda kendilerinden tevakkuf etmi
yen gemiler hamulelerinin muayenesi 
için herhangi bir limana sevkedilebile
ceklerdir. 

Londra, 29 (A.A) - Alman ihracatı
nın müsaderesi hakkındaki kararnameye 
merbut i1.ahnamede kontrol limanları sa
yıldıkt<ın sonra şöyle denilmektedir. 

Bitaraf memleketlere yaptıkları ihra
catın hiç bir zaman teehhüre veya tev
kife maruz kalmamasını arzu eden ta
cirlerden alakadar Avrupa memleketin
deki Ingiliz veya Fransız konsolosluğun
dan eşya ile birlikte vapurun muayenesi
ni pek ziyade kolaylaştıracaktır. Keza 
vapur sahiplerinden de bu vesikalarla 
mücehhez olmıyan eşyayı kabu.I etme
melCTi rica olunur. 

Roma, 29 (A.A) - Ingilterenin Ça
nakkale, Süveyş, Cebelüttarik, l\.Ianş 
kapılarını ve lskoçya ile Norveç arasın
da denizi kapatmak suretile Almanyayı 
boğmak kudretine sahip olduğunu lspat 
etmeğeo uğraşan News Chronicle gazete
sinin bu baptaki neşriyatı hakkında mü
talaalar yürüten Giornale Ditalia bu 
mevzuunun evvelce başka bir Ingiliz 
gazetesi; yani Evening Standard tarafın-

dan bahsedilmiş bir mevzu olduğuna 
işaret ve bunun çok tehlikeli bir mevzu 
olduğunu tekrar etmektedir. Filvaki bu 
kabil neşriyat gayri muharip olan millet
leri beynelmilel hayat için esaslı surette 
lfızım olan Mkimiyetlerin şimdiki hali 
hakkında teemmüle sevketmesi ve on
ları bu vaziyetin ebediyyen devam ede
miyeceğini hcr zamandan daha ziyade 
dil§ünmeğe icbar etmesi mümkündür. 
Zira bütün medeni milletlerin· hayat ve 
hareketlerinde hürriyete hakları var
dır. 

Vaşington, 29 (A.A) - Demokrat 
ayandan ve Ayan meclisi Hariciye encU
meni reisi Bitman Ingilterenin Alman 
ithalatını abloka etmesini Amerikanın 
protesto etmekszin kabul edeceği müta
l5.asındadır. Mumaileyh demiştir ki: 

Bu hal bitaraflık kanununa kabul 
ederek ticaret filomuzu ve tebaarnız.ı 
tehlike mıntakalarından çekmek suretile 
katlanmış olduğumuz fedakarlığa naza
ran büyük bir şey değildir. Mallarımızı 
Amerikan gemilerine yükliyerek muha
rip memleketlere ihraç etmek hakkımız 
üzemde israrın faidesiz olduğuna hük
mettiğimiz halde Alınanyanın bize itha
latta bulunması hakkı üzerindeki ısrar 
etmemize imkan var mıdır? 

Alman mayn ve denizaltıları 
- * 

lngiltereyi bütün denizlerde devriye 
vazi es· görmekten men edememiştir 

- * 
Londra, 29 (Ö.R) - Göbelsin Alman- !arın becermesi beklenemez .. • ğa cesaret etmesi lllzırndır. •Doyçland• 

ya tarafından cleniz hakimiyetinin kaza- Alınan propagandasının son icadı Ro- kruvazörü hal~ İngiliz harp gemilerin
nıldığım iddia etme~i İngilterede epey yal Ok zırhlısını sözde batırı:n.ış olan den l:açınıyor ve tahtelbahirler de artık 
~Jay mevzuu olmaktadır. Mıknc.tıslı ma- yüzbaşı Priyenin bu defa da Şatland hiç kendilerini gösterem~yorlar .. Ameri- • 
yin harbiniı\ de akamete maruz kalınası <ıdalariyle orveç sahili arasında London kadan verilen bir haberde Almanların 
karşısında bu gibi beyanat, Alman umu- tipi bir kruvazör batırdığıdır. Bu haber şimdiye kadar 43 tahtelbahir kaybettik.
mi efkarından hakikati gizlemek için, Alman radyoları tarafından bütün ak- lerinin tahmin edildiği bildirilmiştir .. 
mazur gfüi.ilüyor.. Hollanda Yapurları- şam, bir kaç dakika fasıl ile tekrar edil- Bunların 33 ü İngilizler onu da Fransız· 
mn hareketleri muntazaınen devam ede- miş ve Alınanların bu yeni zafer neşe- lar tarafından batınlınıştır. 
cektir.. Bu da gösterir ki Almanların sini tatabilmcleri için müzik programla- ıDeyli Ekspresıı gazetesi bu sabah şu 
rrıuhayyel deniz hakimiyeti hakkında ı-ı inkıtaa uğramıştır. Gerçi bazı dinleyi- manşeti neşretmiştir : •En son Alman 
bitaraflar hay&lc saplanmıyorlar. ciler, İngilizlerin şimal denizinden tar- lafrc fruşluğu : Amiral Gobcls bir İngi

• Hnndlsbatıt Hollanda gazetesi diyor c.1edildiği iddia edildiği halde, bu İngiliz liz kruvazörünü batırdı .. Denizde mi?, .. 
ki : Almanya mayinlerine ve tahtelba- knıvazörünün oralarda ne işi olduğunu Hayır! Radyoda!• .. 
Hrlerine rağmen İngiltereyi henüz de- düşlinmüş olabilirler. Fakat muhakknk Amirallığın resmi beyanatı Alman 
nizlerde devriyelikten menedemeıniştir.. bu haber bir çok dinleyicilere cesaret radyolarınca verilen haberin esassız 
Dalgalar üzerinde hi.iküm süren İngil- vermiştir.. Maalesef, harbi kazarunağa olduğunu ilAn etmektedir. 
tere karşısında, kendi vapurlarının li- kfifi gelmiyen bu kfığıt üstündeki zafer- Buna mukabil Alman ticaret filosu
manlarda kapalı kalmasını tercih etli- !er Alınan kumandanlığının kararsızlığı- nun altında biri o1an 407 Alman vapunı, 
yor .. İşin kabahatini de bitaraflara yük- nı göstermektedir. Yüzbaşı Priyen, ne limanlarından yüzlerce kilometre mesa· 
ktiyor. Fal:at bitaraflar denizlerdeki İn- de bir ha~kası tarafından batırılmış hiç fede bitaraf Jimanlarda kısmı.ş kalını~, 
gih:t. kontrolünden kurtulmak imk&nına bir İngiliz kruvaı.öril yoktur. İngiliz lardır. Bunların liman harcı olarak Al
ınalik değildirler. Kudretli Alınan harp kruvaı.örlerini batırmağa teşebbüs için manya şimdiye kadar bir milyon İngiliz 

"Bo~~:~:~zNbi~i ~~srs:~: ~~~~ş~:;ılan Fiw~=·R~;,·;ü~;·;d;ı;~ı;·k;;iİdi 
-*-

L<>ndm 29 (ö.R) - lngiliz gazeteleri tıptır. Hem avcı, hem bombardıman etmiş olduklarını bildirmektedir. Bu 
Jngiliı: havn kuvvetlerinin imdiye kadar tayyaresi vazifesini görmektedir. 200 bapta hava nezareti aşağıdaki tafsilatı 
gösterdikleri kahrnmanlıkları bugünkü metre mesafeden Alman tayyarelerini vermektedir: 
makalelerinde tebnriiz ettirmektedirler. mitralyöz ate'Iİne tutmuşlnrdır. Dün öğleden sonra avcı tayyarelerin
lngi)i;r. avcı tayyarelerinin Borkum ada-1 Lond a 29 ( ö R) _ ln~ilr;r. harp tay- den mürekkep hir filo Şimal denizine 
sı~daki N.azi. ü"süne hücumları bir ~ür- •ya releri ~ün Alm~nyanın şimali garbi sa- mayinler koymakta olan Alman deniz 
pnz mahıyetındı· olmuştur. Tayyareler hili açıklarında I3orkum adasındaki de- ta~·yarelerini arnnıak ve Borkuında dc-
d~'lman ha~a.ryalarının ~idde~li ate ine nİ7. tayyareleri üsstine hücum etm;şlerdir. niz tayyareleri üssünde i.c;tikşaf yapmak 
ragmt"n lmnlız !nyyarele~ı. faalıyette ~~- Alımınlar tamamile gafil avlandıklarm- üzere yola çıkarılmıştır. Bu filo bu de
lunm~şlor ve "ımal. denızıne n:'a.vn no· dan faaliyet sahası l'Cllij olan Ingiliz tay- niz tayyarelerinden üçünü bulmuş ve 
ken u~ Alm?n dcnız tayya.resını .. hava- yareleri karnnlık basmadan yarım saat bunlara kar~ı taan·uza geçmiştir. Filo 
J~nmagn vakıt bulmadan mıtralyoL at:- evvel hedeflerim• varmışlar ve denize tayyare dafi: topların şiddetli endahtına 
ın~ tutmuşlardır. Bu tayyareler delık konmuş duran üç düşman deniz tayyare- maruz kalmış ve mukabl"lede bulunmuş-
deşik olmuşlardır. sine mitralyözlerle hücum etmi~lerdir. tur. Bütün tayyarelerimiz hiç bir hasara 

Son günlerdeki hava harplerinde te- Şiddetli top ve mitralyöz müdafaa ateşi- uğramarnaksızin dönmüşlerdir. 
mayüz eden Ür. lnriliz tayyareciııine haç- ne rağmen Jngiliıı: tayyareleri, mayin Londra, 2!) (A.A) - Hava nezareti 
lı ~uçu liyakat madalyesi• verilmistir. dükmı.>kte kullanılan Alman tayyareleri- Ingiliz hava kuvvetlerinin uğradığı za
Haclı • Viktorvn madalvesi> ııden sonra ni ateş altına alabılmişler ve Alman tay- yiata ait üçüncli listeyi neşretmektcrlir. 
bu en kıymetli bir madnlve olup yahız yareleri tarafından takip edilmek<izin Bu listede 36 ölü, 8 kayıp, 1 esir kayde-
havacılarn verilmf'ktedir. Madalveyi ka- uzaklac;,,biJmic;] rdir. dilmiştir. 
zananlar tayyare filo kumandanlarından Ne gidiş, ne dönü~tc bu tayyareler hiç Paris, 2n (A.A) - Evvelki gece Pa-
Barbel ile subay DiHort ve Pinnidir. bir düşman tayynre<ıine tesadüf etmemiş- risc yaklaşmak teşebbüsünde bulunmuş 

Barbel, ticaret filolarına hü:um eden ]erdir. Bu taarruza biiyük bir ehemmiyet olan Alman tnyyarelc•ri sabahleyin Fran
Alm"\'1 bombardıman tnyyarelerini tnki- veriliyor. Zira lngiherenin şark sahilile sanın cenup eyaletleri füerinde uçmuş
lıe tıı('t•r altı avcı tayyaresine kumanda Borkum ıulası nra~ındaki mesafe l 000 lardır. 

Fin kabinesi reisicümhurun riyasetin
de toplanarak vaziyeti tetkik etti 

-:ı 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - telfu; uyandıracak mahiyette' olduğunu 

yetinde telakki etmektedir. Her iki tara
im nıütekabilen askerlerini geri çek
mesi hakkındaki talebe gelince, bu da 
Leningradın Foburguna kadar çekilme
ğe muadil sayılıyor. 

Helsinki, 29 (Ö.R) - Kabinenin na
zırlar mecllsi bugün cümhurreisinin ri
yasetinde toplanmıştır. General Man
nerhaym bu toplantıda hazır bulunmuş
tur. 

Kopenhag, 29 (Ö.R) - Balt memle
ketleri mümessillerinin Tallinde yapa
cakları konferansta Rus - Fin ihtilafına 
tavassut teşebbfü,iinde bulunacakları 
tekzip edilmiştir. 

gizlemiyorlar. 
Sovyetlerin bütün Baltık denizine ha

kim olmak istedikleri kanaati vardır .. 
Finlandiya hükümeti, yeni hadiselerden 
bahsedilmesinin tamamen tasni eseri ol
duğunu beyan etmektedir. Finlandiya 
hudut muhafızları kumandanlanndan 
huduttan bir mikdar geri çekilmek em-
rini almışlardır. Bugünkü Sovyet rad
yosunun neşriyatı Finlandiya için müt
hiş hücumlarla doludur. İlk defa olarak 
bu kadar ağır kelimeler kullanıldığı gö-

rülmüstür .. lladyo, Finlandiya hüküme· 
ti erkanını aKuduz köpekler• diye tav
sif etmiştir. Sovyet tayyarecilerinin ve 
Baltıktaki Kı7..ıl filonun deli Finlandiya
lılara ders vermek için Moskovanın em
rini sabırsıı.lıkla beklediklerini bildir
miştir. 

Yine Moskova radyosunda bir amele 
mitinginde kabul edilen bir karar sure
ti okunmuştur. Bunda Sovyet askerler~ 
nin Finlandiya hudutlarında Fin asker
leri tarafından akıtılmış olan kanlarının 
intikamını alacaklarından bahsediliyor. 

edivordu. kilometredir. Bu muvaffakıyet lngiliz Berlin, 29 (A.A) - Bir Alman bom-
T ek ba ınn diismanın bir bombardı- tayyarelerinin dikkate şayan olan kudre- bardıman tnyyaresi fırtınalı bir hawıda Roma, 29 (Ö.R) - Leningraddan bil-

Dominyonların yardımı 
IT"<)rı ıe.vyaresini düşürmü1. bir diğerini tini isbat etmektedir. Fransız arazisi üzerine.le uçtuktan sonra diriliyor : Hudutta yeni hadiseler oldu .. 
delik de•ik etmistir. Barbelin kumanda Londra 29 (ÖR) - Hava mahfil- lsviçrede yere inmeğc mcoebur olmuştur. Finlandiya askerleri Rus arazisini isti- Londra 29 (Ö.R) - Avusturalya başvekili Avusturalyanın müş-
ettiüi bu havn muharehe .. irıd,. d->ku:t ı\1- )erinde Borkum Alman üssüne yapılan Londra, 29 (A.A) - Pazartesi - Salı 15ya teşebbils ettiler, fakat tardedildiler. terek mücadeledeki rolünden bahsetmiştir. 
man bombıudıman tayyaresirc e., yedisi tayyare hücumuna büyiik ehemiyet veri- gecesi Almanyanın Şimali garbisi üze- Leningradda, Moskovada, Kiyefte bü- Başvekilin beyanatına göre Avusturalya Avrupada bir piyade sefer 
dü..;fırüJmü~tür. liyor. Borkum ile Jnailtere ara'!ındaki rinde yapılmış olan hnva seferine işti- yük nümayişler yapıldı.. · 1 

Subny Diifort bir Alm:ın bombardı- me .. afe gidiş geli 600 mildir. 1 Iücümü rak etmiş bulunan bütün Ingiliz tayyare- k uvvet i bulundurmağa karar vermiştir. ilk baharda ilk A vustura ya 
man tayvart>sİ ile vukubulnn hnrbı aLİm avcı tayyareleri yapmışlardır. Bu da In- leri hiç bir hasara uğramamaksızın üs- Paris, 29 (Ö.R) - Havas ajansının fırkası cephede yeralmış bulunacaktır, Avusturalya lngiltereye d ört 
ve metanetle idare ederek düşmanın giliz tayyarelerinin taarruz kabiliyetleri- sülharekelerine dönmüşlerdir. Helsinki muhabiri bildiriyor : Finlalıdi- bombardıman v e iki avcı tayyare filosu göndermeği taahh üd etmişti. 
hakkından gelmi!ltir. nin lrnvvetine ve sağlamlığına delildir. Ingllizlerin Hollanda arazisi üzerinde ya mahfilleri Moskovanın son cevabi Şimdi b ir kara sefer kuvve ti göndermeğe karar vermesi domlnyonlar• 
Pariıı 29 (ö.R) - Borkum ada. ında Londra, 29 (A.A) - Resmi bir tebliğ, uçmuş oldukları suretinde Almanlar ta- ültimatom mahiyetinde olmadığı milta- rmek 

Alman d eniz tayyareleri üssünü b ombar- Ingili7~ tayyareler in i d ün Borkumdaki rafından iler i sürülen iddianın esassız Jftasındadırlar. Maamafih diplomasi mah- da müşterek mücadeleye olan merbutiyetin kuvvetini göste tc-
dıman .. d ,.n lnuili7 tınrvıı ,.,.J,.p; ,.,."; h;p A 1..,.,,.. ..:ı ... ..,; _ , ...... ... - ... 1 ... - : 11--~-- .. ___ .• _ ,. l.J .. '1-o.ı'H o u J.tiu ııı~ı'\ ı",;ı~ı~ ""·~ -yuı .. ., ... 5::.,. • ' ' 1 • • ~ ... ,..~I 

.:ıze.l ü Y.. ioY.es kn •bol-! Bu iki felaketin tesıri allında ngla- .. - . lJIK~at, aıye oagı . • · _ BE:n de size nam um \izerine Mı- • 1 T"lr\ft.J\• · --


