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ilan münderecahndan gazetemiz meauliyet kabul etmez. Ciimhuriyetin t7e Cümhuriyet eı~in bekçisi, 1&bchlan çıkar ıircııf gıuetHW Yeni >... Matbuaında s..ım.,.... 

Berlinde sinir bir faaliyet var 
.. ın·giii·z·ga·zeteıe·rine··g·iire·s: .. nitıer .. a·r·tik·v·az1yeie .. hiki'lö .. 
değildir ve milletinin itimadını kaybetmektedir 
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Ankarada Türk - lngiliz ticaret 
etmektedir 

Hitler Roma ve 
görüşmeler 

Moskova Elçileri 
görüşmeleri devam ile mühim 

Ticaret vekili Alman ---t.·--
Bu müzakerelere • • 

gazeteleri umumi 
biz bu harbi yalnız iştirak etmiştir.- . iÇi~ 

Dün Ankaradan şehrimizdeki alaka- Lcndra, 2 (O.R) - Deyli Telgraf ga· 
darlara akseden haberlere göre, yeni ti- ıctesinin bitarnf kaynaklardan a1dığı bir 
caret nkilimiz bay Nazmi To;ıtuoğlu habere göre B. Hitler Almanyada nzi
dün, Anknrada bulunan İngiliz hcyetiy- yete arhk haklın değildir. Führere knr
lc üzüm ve incir satış mevzuu üzerinde şı Alman miJ!etinin itimnd~ günden gü
gürü.,mfötiir.. ne a7.tı1nuıktadır. Bilhassa Ingiliz propa-

1\IU:zakercler müsbct bir netkeye doğ- gnmln beyannmncle.rinin Alman milleti
ru yürümektedir. 1\Jübnyaut hususunda nin hakikatlere gözünü açmnk hususun· 
bir prensip :mlac;ması elde edilmiş, bnzı d:ı mühim tcsi~ olmuştur. 
tcfcrrüat iizcrinde müzakereye devam Ltındra, 2 (Ö.R) - Almanyada gizliro 
olnnm~ttır. faaliyette bulunan (Hür Almanya rnd· ** yQS\1) Tuscn ycrtusundn Hitlcrin hata. 

Ticaret müdUrlü:1ünün da\·ctiyle ihra- Slll3 lmrhan clnn Almanyanın '\'aziyctin· 
cat tüccarları ticar~t odası salonunda bir den bahsetmiş ve öJülerimizin intiknmı
toplantıya iştirak etmişler ve İzmirde m nncak Nazi ııartisinin enkazı üzçrin
foaliyetc geçen takas limited ~irl•eti İz- de ol~";Z fakdirdc müteselli olnca-
mir şubesi mUdürü ile tanışmışlardır. L'IZ0 <lcmışt.i;. 
Toplantıda takas limited İzmir subesi T!AY/l.L IN!dSARlNI ÖRTME!{ 

müdürü bay Şerif Kısakürek, Ticaret 1çtN... . 

yapacaktır 
efkardaki inkisarı örtmek 
yapacağımızı söyledik 

müdürü bay Avni Snlmıan ve ihracat !..ondra, 2 (Ö.R) - Alınan gazeteler! 
U:ıcirleri söz söylemişler ve umumi ola- (Molotof) un nutkundan uyanan haya1 

lngiıtercde mühim bazı müzakerelcTde bulunmakta olan orgeneral Kazım Orbav rnk takas mevzularını gözden geçirmiş- inkisarını giil.emck maksadiyle Alman-
Ingüiz heyeti ile bir arada Jcrdir.. yanın daha ilk günden beri bu harbi 

,-----------------------1\-.A-j-

1
-

1
-"'ı _____ _::::..::::..:..:.. ___________ yalnız başına yapncağını söylediğini ya· 

T ürkiyenin n~ı Şefimizin nutku ı>.ıy~:~hag, ı (A.A> - Nationn1e Ti-
dende Ber1inden istihbar ediyor : 

Cehresi... Müttefik ve bitaraf ··~:~~':~f~~.:: 
' 

Almanya ile mücadelenin dört dcınirba§t... lngiliz lıava erkanıharbiye rcı.si 
Mareşal Sir Siril Neval, Ingiliz ordusu biiyük erkanıharbiyc reisi fro11side, 

Ingüiz hava nazın ve amiral Sir Dudley Pound 

---·tr---
ŞEVKET BILGlN 

Dünyanın geçirmekte olduğu büyük 
buhranda bütün milletlerin bir siyasi 
ahlak, bir karakter imtihanına tabi tu
tuldukları muhakkaktır. Bu imtihanda 
çehrelerinin değişmiyen asaletiyle, 

memleketlerde _çok iyi 
tesirler yapmıştır ..• 

milli seciyelerini teşkil eden yılmazlıkla, Londra 2 (Ö.R) - Bütün Ingiliz gaze
insanlığm ıstırabını hafifletecek gayret- teleri Türkiye Cümhurreisi Ismet Inö
Jer sarfındaki mertlikleriyle temayüz nünün büyük Millet Meclisinde söyledi
edenler mevcut olduğu gibi bir siyasi ği nutku hayranlıkla kaydetmektedirler. 
ahlak dönekliği yapanlar, hakiki çehre-j Umumiyetle Inönünün lisanı büyük 
leriııi örten maskeyi nihayet yüzlerin- devlet adamından beklenen şekilde ce
den düşürmeğe mecbur kalanlar da var· surane bulunmuştur. 
dır .• 

Çok şiikür ki biz bu bedbahtlığa dii
tenlcrden değiliz. 

Dün ne idiysek bugiin de oyuz. 

Roma 2 (Ö.R) - TürkJye Cümhurre
isinin nutku burada büyük alaka uyan
dırmıştır. Türkiye - Fransa ve Ingilte
re arasındaki paktın hiç bir devlet aley
hine müteveccih olmadığı hakkındaki 
sözler bilhassa tebarüz etti:rilmektedir. 

Milli politikamı7Jn senc1erden beri 
seyrini takip edenler pek ala bilir1er ki 
Türkiyenin kıskanarak üzerine titrediği 
bir emniyet diivası vardır. Bu dava •te
mimizin yetiştiği sahada• en mesut ne- Bağdad 2 (ö.R) - Irak kral naibi 
ticcler '\'ermİ tir .. Dostluklanmı:zı va5'f- Türkiye - Fransa ve ~giltere arasında

ki pakt mtinasebetiyle beyanatında: 
<Bu pakt Türkiyenin istikbale daha em
niyetle bakmasını mümkün kılmaktadır> 
demiştir. 

Paris 2 (ö.R} - Türkiye reisic.üm
huru ismet Inönünün nutku bütün mem
leketlerde derin bir alaka uyandırmıştır. 
Türk • lngiliz • F ramıız paktının hiç bir 
devlete kar~t olm3dığı ve sadece Akde
nizin şark havzasında sulhu muhafazaya 
matuf olduğu hakkındaki teminat Roma
d!1 en İyi bir tesir uyandırmıştır. Havas 
aJansı bu tefsiri şöylece hülasa ediyor: 

< ltalya bütün Akdenizin ihtilaf hari
cinde tutulma'Jlnı temenni etmektedir. Bu 

- SONU 2 ltJCİ SAHİFEDE -

Bu fena muamele niçin ·? 
Bulgaristandaki ırkdaşlarımız sis

temli bir tazyike maruz bulunuyor 
·Yunanistan la ltalya arasında teati edilen notaların hugli n 

neşredileceği hiJdiri li yor A tina ve Rom ada 
İstanbul, 2 (Hususi) - Bulgaristan- ırkdaşlarımız aleyhinde her hangi fena lanıldıi,'l bildirilmektedir. 

daki Türk kardeşlerimizin bazı fena mu- bir hareket olmaması için icap eden ted- Sofya elçiliğimizin matbuat ataşesi, on 
amelelere maruz kalması üzerine Sofya birleri alacağını vadetmiştir. beş gün mezuniyetle İstanbula gelmiştir. 
elçimizin Bu1gar hüküıneti nezdinde te- Sofya elçiliğimize yapılan şikayetler YUNANİSTAN • iTALYA 
şebbüsatta bulunduğunu bugünkü Ha- meyanında Bulgaristanda askerlik ça- ARASINDA 
her gazetesi yazıyor. ğındaki Türklerden amele taburlan teş- Londrn, 2 (Ö.R) - Röyter ajansı Ati-

Ayni gazeteye göre Sofya hükümeti, kil edildiği, bunların en ağır işlerde kul- nadan bildiriyor : Bugün İtalya V"' Yu
landıran kıyınetıer ııafiyetlerini hiç b\r 
%aman kaybctnıemMerdir. Beynelmilel I 
ıniinasebetlerimizde tesisine muvaffak, 
olduğumuz fıhCJ'lk ,.e viCnk hava
sında, bütiin anlaşma1anmnda yurdu-' 
muzun içinde ve dışında sulh mefkiıre
ırlne daima sadık kaldık.. Yine hiç bir 
raman n hiç bir '·esile ile taarruz zih
niyetine, istilacı politikaya sempati 
beslemedik... Diinya ans17.1n müthiş 
bir felaketle karşılaşınca Türkiyenin si
yasi ananesine sadık kalarak kendi cın
nivet sahasında sulhu tehlikeye diişüre
cek mahiyette hareketlere karşı uyanık, 
faal bir politika takip etmesinden daha 
tabii bir şey olamazdı.. Mukadde
ratını bizzat tayin eden, ona her suretle 
bakim olan bir millet için, ufukta gözü

iman ·ıaarruz planları 
nanistan arasında iki memleket arnsın
daki bağların takviyesini i! tiyen bazı 
notalar teati edilmiştir. Bu notaların me
tinleri yarın ncşrcdileccktir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vekiller 

Heyeti bir 
toplantı yaptı._ Dolanda _taarruz ihtimaline karşı 500 

şehir ve kasabada örfi idare ilin etti 
ken tehlikelere göz yumarak cekingen, Ptl!:i• 2 (ii.R) - Roterdamdan alınan haberle. 
ve mütevekkil bir siyaset takibi düşü- rhe gore Hollanda hükümeti vaziyetin ansızın va
nüJeme:zdi. Atatiirk devrinin bütün kuv- amet peyda !lmesi ihtimaline karşı Alman hudu
vet Te hasmetini, hiitün :realist ,.e ham· ~"!nda v~ 8f1hılde 500 sehir ve kasabada örli idare 
leci politikasım nyni nthla, ayni kud- ılan etmıştr~. Fevkalade bir çok tedbirler alınmış
rctle idame ettiren inönü devrinde ,·c- tır. 8.'! ted~'!.ler züf!lresinden olarak ani·bir tehlike 
ni Türkiyf'nin si ·ı;ısi yapısında bir z~ıif, başgoster<!-ı::ı takdır!1e.. hııduttaki kasabaların bir 
bir ha~kalık bckliyenlcr intizarlannın kac saat ıcınde tahlıye edilmesi ve bütün hutlut 
boşa r.ıkmnsından b lki meyus olmuşlar- b~lgelerinin ... su '!ltrnda_ bırakılması icap cfmekfe
dır .• Faknt Tiirk milletinin ebediyete dır. Trest b'(lgesınde bıv sun'i tuiyan tecrübesi Y.a
kadar bu yılmaz ktjdretle devam ede- pıl'!lış, S!eniş arazi ''!. alıınd'! bı!a~ılmıştır. Alınt?n 
cck olan hayntında geriye doğnı bir netıce Hollanda erkanıharbıyesının tahminlerine 
adun, tcreddiidii, yılgınlığı ifade eden tamamen uygun çıkmıştır. 
bir harek~t kavdcdilmiyccektir Tarihi- TAARRUZ PLANLARI 
nıizin şanlı sahi'rcıcri içinde bir ~eçit res-1 Kopcnhag 2 (~.R) :-- ~olitike~ gaz~;~sinin Berlinden a} .. 
nıi yapmak zahmefı · "hf , ede 1 dığı haberlere gore Hıtlerın tercih ettigı hareket tarzı hak
Türki' d b \ 

11 
d ı ı~ ar 1 n b~r kında gizlilik muhafaza ediliyor. Önümüzdeki günlerde ta

güven'ı~ ~e .. enhh u '~ a; sa~ 1i::zlık;r kip edilecek mücadele tarzının ani bir baskın şeklinde ola
nnlıynbirrnleuccR ez ~il ıtıgund .u 0 

•• ~. .. a rak kendini göstermesi pek muhtemeldir. Alman başkuman-
ı r. u mı e aıma sozununl danl ğ M ·· h tt ·· ·• d ·· b' 1 Al k ı eri olarak t t T • 1 ı ının nJıno a ı onun e yuz m erce mnn as er. 

"ent·ı t nnınmış ~· 1 amk mk ab~asıy. 1e nin katlıfimına muadil olan bir taarruzdansa Jura geçitler!-
.. ı men, am manasıy e er e ır mı - · ı k d B l ik ıı d 
let iki yiizlü politikal~rdan nefret et- ntmı zokr ama ti;rel aynMı ~nmanh tat e çt a.v.eiHho"aküm~ ayila tabarruzak 

_SONU 2 fNCf SAHİFEDE e e sure ye aJıno a mm esırın u ~ z ır • 
.. ·~EVKE. r BJL"'J mağa teşebbüs edeceğinden tekrar bahsedilmiştir. Salrullyetll 
., v H - SONU Z lNCl SAHİFEDE - Hollanda krali)esi ve ve1iahdi bir ~tima e.rna.nadcı 

Ankara, 2 (A.A) - İcra vekilleri 
• heyeti bugün saat 11 de ba~vekil Dr. 
: Refik Saydamın riyasetinde mutat 
: toplantısını yapmış ve Ruzname.sin-. 
: de bulunan maddeleri tezekkür et-: 
:miştir. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dün akşam 
tzmirde ve kazalarda 

şiddetli bir zelzele oldu 
Dün saat 16.55 tc şehrimizde aşağıdan 

yukan,va, şiddetli bir hareketi arz ol
muştur .. Zelzele bilhassa kapalı binalar
da bulunanları teliişa ve heyecana sev
ketıniş ve bazı duvarların catladığı gö
rülmüştür •• 

Evvelki gece Ödemişte de orta şid
dette bir zelze]e kaydedilmiştir. 

Evvelki gece saat 21.15 te ve dün ak
şam saat 17 de Dikili kaza merkezinde 
ve köylerinde üç saniye devam eden Dir 
zelzele olmuştur. 

---~---
Bir ARAF GE İLER1N 
Muayene 11esilıaları 
Londra, 2 (Ö.R) - Yabancı memle-

ketlerdeki İngiliz elçilikleri bitaraf ,ge
mile.re vesikalar vereceklerdir. Bu vesi
kalar bu gemilerin aramnasına mfini 
olacaktır. 



SAHIFE2 ====· 

Molotof un nutkunun 
Türkiyeye ait kısmının tam metni ... 

Ankara, 2 (A.A) - Sovyetler Birliği mekte olan Avrupa luırbinin mahrekine 
komiserleri meclisi reisi ve hariciye ko- dahil olmuştur. 

FBNI A."SJR 3 SOK TESRIN CUMA l!IP. 

ŞEHiR .HABERLERi. 
Zelzele Büyük bir ihracat deposu 

Türkiyenin 
Çehresi ... 

---~---
ŞEVKET BiLGiN 

miseri Molotof tarafından iradolunan Kendi harp sahalarına mümkün oldu- ---"6'-- - BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
nutkun Türkiyeye ait kısımları tam ola- ğu kadar faz.la bitaraf memleket çekmek Felaketine uğrıyanla· Ih . k A 1 .. d 1 k . 
rak aşağıya dercedilmi.ştir: ı.rzusunda bulunan Ingiltere ve Fransa gil • tı ar a muca C C OmJSY0DU0U0 mekte hl\l<lıdır. Dostlarımız elimizi m· 

Türk.iye ile olan müzakerelerin mahi- bundan memnun bulunuyorlar. Türkiye rm ver erı karken ., ann acaba bu ~ehreoin mftt& 
yeti hakkında ecnebi memleketlerde bir acaba bir gün bu hareketine esef etrni- tecil edilecek.. verdig" i karar üzerine seddedilmiştir bcssim hatları değişecek mi?n şüphesini 
çok masallar neşrolunmuştur. Bu ma- yea;k midir? . • . Bergama ve Dikilide zelı.ele felaket- taşıyamazlar. ~ira biz iki çehre taşımı· 
sallardan bazılan Sovyetler ittihadının . Bız ~alnı~ komşumuz1:':n ~~.ıcı sıyase- zedelerine ve Kemalpaşada tolu ve sel )·an milletiz.. Inkı1iıbınuza, sadakati.mia 
Kars ve Ardehan mıntakalarının kendi- tındcki yenı zuhuratı goz onunde tuta- feliiketinc uğrıyan yurddaşlara Ziraat Ihtikarla mücııdelc komisyonu, piya- deposu hakkında ihtikara teşebbüs et- gibi politikaII1JZ1Jl ana hatlarına sadaka-
sine iadesi talebinde bulunmuş olduğu- rak hadise~e~ ink~afını ?ikka:le ta~ip bankasından tohumluk tevzii. vergileri- sada sun'i tereHülcr meydana getiren tiği sabit olduğundan bir hatta müddet- timiz de değişmez bir iman halindedir ..• 
nu tahmin edilebileceği yıızılmaktadır... e~mek .. v~~ıfes~le. m~ke1le~.z: F:oer Tür- nin ve banka borçlarının tecili için ka- ticarethane ve müesseseleri şiddetle ta- le sed kararı verilmiştir. Thtikarla müca- Dostluklarımızdaki vcfakfırlığllDlZJ, te
Bunun bir yalan ve uydurma haber ol- kıye hukum:ti şımdı ellerını .hır derece- nuni formaliteler yürümektedir. kip etmekte ve müsbel kararlar almak- dele komisyonu bu müesseseye aid de- ahhiitlcrimizdcki sndakntimizi, llir .ke
duğunu söyliyeceğiz .. Filhakika mevzuu Y: kad~r bagla~ış ve muharıp devletler Ziraat müdürlüğü bu husustaki maz- tadır. Bu cümleden olmak üzere hiç bir po ve satış yerlerinin kapatılmasını ka- lime ile dürüstlüğümüzün manasm tak
bahis olan mesele Karadeniz ve boğaz- z~mre~nden. hır. tar~fm maruz b~l~.na- hataları hazırlamıştır. Bu hafta tetkik sebebe istinad etmeden fiat yükselten- rar altına aldığı gibi bu hüküm derhal dir edenler, bu dostluğa liyakat kesbe
lara münhasır bir miitekabil bir müza- ~ılcceğı t~hlikenın agırlığı~ı ~endı uze- için viluyet idare heyetine verilecek ve lerle fırsattan istifade yolunu anyanlar tatbik olunmuş ve tahkikat evrakı müd- denlcr hiç bir vakit aldanmamışlarcbr" 
heret paktının nkdidir. Sovyetler ittiha- r:ne. ;ı]~aga muvafak~t. etmış ı;e P.ek sa- keyfiyet vekalete de arzedilecektir. hnltkında kanuni muameleler yapılmak- deiumumilik makamına verilmiştir. AJdanmıyacaklardır... Biz siyaseti bir 
dı bu yolda akdolunacak bir paktın ken- rlhtır kı .de;uhte ettıgı mesulıyetı her Bazı zürrna, zirai yardımlarda daha tadır. Bundan sonra da aynı şekilde hare- fırsat meydanı, bir hile ve oyun tuzağı 
disini hiç bir vakit Almanya ile müsel- halde hmUtnk ;ulu~k~t~~r.dF~at f bu şimdiden hulunulmustur. Komisyonca Izınirde icrayı faaliyet kette bulunan müesseseler hakkında ce- telakki etmiyoruz .. Biz Türk milletinin 
ıah bir ihtilfıfa sevkedecek hareketlere tarzı a.re et ovy .er 1

• 
1 a ı ra ın- -*- eden Danon Alber ve Moreno Margona- zai hükümler şiddetle tatbik edilecek- sulha olan ihtiyacı kadar insanlıgıny da 

l h t hlik . hal' d dan takıp olunan harıcl sıvaset hattı de- to ve kumpanyası Türk eczayı tıbbiye tir. 
yo açm~ması ve 3 :11 e esı ın c ğildir. O hat ki Sovyet Rusyaya harici Buca Belediye sulhu ve adalet mefk.Uresini yaşatmak-
Karadenız devl~tlennden .madu~ . olmı- siyasetinde pek çok muvaffakıyetler te- 1• • t I dı • -------------- taki büyük menfaatlerini müdrik buhı-
y~ d.evle.tl~re aıt harp ~fınelerının ~o- min etmış· tir. Sovyetler ittihadı ellerini mec ısı op an ·- Den·ızlı.de ım r harcketlerı· nuyoruz.. Anfak sergüz~tçi bir politi-ğ ta ki 1 K d g 1 Buca belediye meclisi, belediye reisi 3 •-- k b · a.ı.ıçı rı Ye ara enıze eçme erme istikbalde dahi serbest bulundurmayı A v • r.ıuıın, anca azgın ir emperyahzmamn 
Tilrkiyenin müsaade ebniyeceğine dair ve bitaraflık siynsetini idame ettirmek B. N~ım Kılıçın başkanlıgında ~eşrın ~.şine takılını~ olan milletlerdir ki dün-
Sovyet Rusyanın teminata malik bulun- suretiyle yalnız harbi körüklemekle dcvresı toplantılann.a ba.şl~,. ış ra- y ı k • k ı ya i~in büyük tehlike fe:?kil ederler. 
ması fikrindedir. k 1 . k b'IAk• lh . d t k ponı okunarak kabul edılmıştır .. Ya- • t sa tra n Böyleleri sözlerinin neden kalplere iti-a mı~ara , ı a ıs su u ıa e e mc J • d b' . . · k"ırv· B enı e e rı n ını Türkiye Sovyetler birliğinin hu iki için mevcut temayüle istirak eylemeyi pı. an .secım c . ı;·m:ı r;ıs ve:ı.vı.gıne · mat \'ermediğini sorabilirler mi?" 
maddesini reddetmiş ve bu suretle pak- tel'cih etmektedir. Nıyazı Aktaş, ~cı rcıs .. vckıllıgıne bay Milli ŞcCimiz B. M. l\leclisinde siyase-
tın imzasını gayn· mümkün kılmıştır. B' . . k" S tl "tt'h d Kfızım Atala, daiml encumene BB. Ah- t ı- t •• ı t ı t tinıizin umumi hatlarını bu"...:a. bir vu-ız emınız ı :>vve er ı ı a ının za- C N. · ·1 · l d' ,....,,,. 

Sovyet - Türk müzakereleri bir pakt f ~ d tak"b tt•Y• lh . t' met aymaz ve ıyazı seçı mış er ır.. eme l oren e a l mış ır zuh içinde anlattılar .. Türkün şahısl-.. _ 
• A a a ugrama an ı e 11!ı su sıyasc ı M clis ıan··ı d d kt· ~ 

akdine müncer bir cok siyası meselelere . t'kb 1 . . d h 'dl 1 d 1 d B' e top ı.uarına evam e ece ır. mı"' bir emniyet abid-~ halinde .... :.-_ . • . . .. .. ıs ı a ıçın a a vaı er e o u ur. ız _ .._ ....- uuc 
tema~ ım~anını ve~ı.ştır .. ~ugunk~ bey- bu siyaseti, Karadeniz haVY.asında da ge- -* karşı vefakar olan dostlanmmn •llltlnc 
nelmil.cl ~ıyast ~azıyette ~ızıı~ueA~unase- rek Sovyetler ittihadının ve gerek onun- 1940 Fuarı Denizli, (Hususi) - Denizlinin en ta olan tilneli geziyor ve bir kısım halk kadar olduğu gı1>1 bundan sonra ...... 
betlerı cıddt hır ehemmıyetı haız olan la dost olan memleketle menfaatinin mühim ve medeni ihtiyaçlarından olan ta gruplar halinde muhtelif oyunlar ter- den ancak düribtlük, bayırhahbk ve 
devletlerin hakiki çehresini ve siyasetıni lüzum gösterdiği şekilde tamamen ta- Belediye rei.şi Dr. Behçet Uz dün ak- elektrik işi art.ık halledilmiş bulunuyor. tip ederek eğleniy~rl~. . . bunlara uygun hareketler ~&-
tanımak çok lüzumlu bir şeydir .. Gerek hak:kukunu temin edeceg'1imize emin 1 d h disl · 1 beled iki kıs Saat 15 te n-lediye ........ +_ - .. Cillav ceklerini• söylediler Avni --anda nıı 

şam belediyede be e iye mü en · erı- Bir kaç ay evve iyemizce · · - . .. ~. ..~ ~ hakikati de oc"'-'en.m' • :.-.ıJe--~~-~.~: 
Moskova görüşmelerinden ve gerek olarak takip edeceğiz. nin iştirak ettikleri bir toplantıya riya- mırun ayrı ayrı mühendislere ihalesi ya- hır s?yle":'. v~rdı .. Sem~le~en berı me~- aU'.ı.r RU o;anuu11unıu..-
Türk hü~ümetinin siy~~ sa~da~i Anadolu Ajansının Notu: set etmiştir Toplantıda 1940 onuncu İz- ılın J f b ik t 1 tına e- ]eketın buyük hır derdi olan elektrik ki mih aşknnızm derinliğine ralmen 
~n er:ıiı?~en. 5•0 nra bugun Türkiyenın 25 telı?raftan mürekkep olan B. Molo- · · l f · · ha ı P ış 0 an a r anın eme a m işinin tarihçesinni ve geçirdiği muhtelif hay:ıti menfaatlerimizin emniyetiyle 
sıyasctı hızım ıçın daha çok sarahat kes- tofun nutku elimize maalesef gec ve nok- ~l~t;:d~o~~~ 1~: baz~=~ rasimi pazartesi günü binlerce yurdda- safhaian uzun uzadıya anlattı. Valim.i.z- alikadar olan sahalarda bir t..rru-
betmiştir. san olarak j?elmistir. Bu arada Türkiye- lar alınmıştır. şın valimiz Ekrem Engür, Parti, Halke- den ilk temel taşının atılmasını rica et- la, bir düşmanlıkla karşılaşacak olar· 

Türkiye hükümetinin kendi mukadde- den bahis iki telgraftan biri alınmamıs -*- vi .r~isleri, meb~lan~ ve daire reis- tı. •• Valimiz Ekrem Engür memnuniyet- 5ılk 0 zaman bhraman onlamm 
ratını, harbe iştirak eden Avrupa dev- ve diğeri noksan olduğu bilinmede~ lerının huzurlarıyle Gokpınar suyu ba- le kabul etti. Temel atılacak yerde çok kendisine düşen mukaddes vatan mlU-
letleri grubuna bağlamayı tercih ettiği dünkü bültenlerimi7le nesrotunmustur. Kanuna ayfıırı şında yapılmıştır. belli ifadelerle elektrik işinin evvelce taası vamesini en parlak bir .-nete 
nıalfundur .. Türkiye hükümeti Alınan- Beyanattaki noksanlık yaptığımız kon- fiarelıet efınis Davetliler ve halk daha saat dokuzdan geçirdiği safiıalan aydınlattı. ve beledi- yapacaktır .. Bundan kimsenin zene b· 
yaya karsı iki aydan beri harp halinde trol neticesinde anlaşıldığından hariciye Meuırlıkbasında tütw; bayii B. Ethe- itibaren belediye otobüsleriyle Gökpma- ye heyetinden büyük muvaffakıyet ve dar şüphesi olmasın .• İnönü Türk mil· 
bulun~ İ~~ltere ve Fransa ile ~1:iı- vek~letine müracaat edilerek nut~n ~i- min Türk parasını koruma kanununa ra akın etmeğe başlamışlardı. Su başın- ha.şanlar temenni etti. Kurbanlar kesil- letinin bu büyük imanını şu sözlerle lfa
lıklı hır müzaheret paktı akdetmiştir .. , ze aıt aksamı vekalete gelen metinle ıt- muhalif olarak bir İngiliz lirasını 52:5 daki geniş çayırlık alanda davetlilere di. Bir saat kadar orada gezinti ve oyun- de ettiler : 
Bwıu yapmakla Tilrkiye tam ihtiyatkar marn edilmiş, heyeti umumiyesi tekrar kuruş mukabilinde bozduğu görülmüş yerler hazırlanmış zengin bir de büfe lardan sonra tayin edilen saatlerde şeb- •Cümhuriyet ordulan emir .Wddan 
bitaraflık siyasetini iterek inkişaf et- neşrolunmuştur. ve hakkında kanunt muamele yapılmış- tertip edil.mi:şti. Yakın köylerden de yüz- re dönüldü.. zaman vazifelerini hakkiyle ifa edecek 

Son 24 Saatte 
Vilnoda ı .r;o yahudi öldürüldü. Evler vağ. 

ma edildi. Binlerce yahudi mülteci 
hudutlarda ac bekli yor • 

Londra 2 ( ö.R) - Vilnoda son 24 saat içinde 150 yahudi öldürül-
müş, bütün yahudi evleri yağma edilmiştir. Şehri Litvanya askerlerine 
terk ederek ViJnodan uzaklaşan 30tankın ansızın asayişi iade için geri 
dönmek emrini almıştır. 

Binlerce yahudi mülteci Alman - Litvanya hudnthmnda aç bekli
yorlar. 

Kaunaa 2 (A.A) - Pek yakında Litvanya ile Almanya arasında 
aktedilecek olan itilafname Memelde kalmıs olan Almanlann Litvan
yaya girmelerine ve Memelde bırakmı§ oldukları emlak için bir taz
minat almalarına medar olacakhr. Diğer taraftan Vilnodaki yahudile
rin beynelmilel kızılhaç teşkilatı vasıtasile ve Birleşik Amerika ile ce
nubi Amerikaya hicret etmek maksadile müzakeratta bulunmakta ol
dukları istihbar edilmiştir. 

Vilnodaki Katolik piskoposunun Litvanya aleyhindeki harekatın
dan dolayı değiştirileceği haber verilmektedir. 

Irak kral naibi parlamentoyu açar-
ken güzel bir nutuk söyledi 

Bağdad 2 (A.A) - Kral naibi parlamentoyu açmış ve nutkunda 
ezcümle, frakın Türk - lngiliz - Fransız mütekabil yardım paktının 
imzasını memnuniyetle karşıladığını söylemiştir. 

Naib, cBu pakt Türkiyenin istikbale daha emin ~.kmasını mümkün 
kılmaktadın demiştir. 

Almanya hududu dışındaki Al-
manlar harp mataı mı dırlar? 

Londra 2 (ö.R) - Times gazetesi Alman hükiimetinin hudutları 
dışındaki Alman ekalliyetlerini bir harp mataı gibi kullanmak. teşeb
büsü ile meşgul olmaktadır. Baltık memleketlerindeki Almanlardan 
sonra Macaristan, Yugoslavya ve Romanyadaki Alman ekalliyetleri 
bu memleketlerdeki servetleri Alman kredi ihtiyatı olarak kullanıla
caktır. 

Almanya teknisyene çok ihtiyacı olan Sovyet Rusyaya binlerce 
Çek tekni.ayenini iptidai maddeler mukabilinde vermeyi teklif etmiş
tir. Sovyetler teklifi kabul etmemişlerdir. 

Annemin-··--,-··~ 
Sevdiğ'i Adam 

Yazan: Üç Yıldız 
-25-

tır.. lerce halk gelmişti. Saat 13 e kadar Hal- 95 metre yilksekten düşecek olan bil- kı~ttedirler-• 
-- kevi bandosunun çaldığı Mill1 havalar ve yük Gökpmar suyu altına yapılacak bu qı.u Türki1enin dünki1 (ehresL 

ARABACILAR 
imtihan geçirecefı 
Belediye, şoförleri olduğu gibi araba 

sürücülerini de sıkı bir imtihandan ge
çirmeğe karar vermiştir. Bundan sonra 
arabacılık yapmak istiyenler imtihan 
geçireceklerdir. --1r-

GENÇKIZ 
Kaybolma.mıştır
İkiçeşmelikıc İmariye mahallesinde 

oturan bayan Sükrüyenin tegayyüp et
tiği zabıtaya haber verilmiş ve on sekiz 
yaşındaki Şükrüyenin Cahit adında bir 
gencin evinde bulunduğu anlaşılm.ıştır .. 

Karakola celbedilen genç kız ve deli
kanlı, aralarında hususi bir alaka mev
cut olduğundan evleneceklerini beyan 
etmişlerdir. -*-

Sevdiği 
--0-

Kadını öldüren 
adam 

zeybek oyunlan önünde coşan köylüler elektrik fabrikası Denizli ve civar ka- işte Türkiyenin bugiinlı:il çehnıll... 
karsılıklı oyunlar oynıyorlardı. uJarmm ihtiyaçlarını da karşılıyacak Dostlanmız yann da, nesi.11erce .-ra 

Her kes neşeli bir kısun halk açılmak- bir kuvvettedir. da ayni imanlı sözlerin ayni mehabetle 
tekrar edildiğini görecekler ve dUJllCll· 
tardır .. Milli Şefin nutku 

Müttefik ve bitaraf 
memleketlerde cok 

' iyi tesirler yapmıştır 

ltalyan ŞEVKET BiLGiN 
Zırhlısı ve denizaltı· -*-
sının tecrübeleri İS BAHKASI 
Roma, 2 (Ö.R) - Tarantoda yeni bir İKRAMİYELERİ 

İtalyan tahtelbahirinin. t.ecrübeleri ya- İstanbul, 2 (Hususi) _ İş Bankasın.ır. 
pılmı.ş ve bu harp gemısı 107 metre de- tertip ettiği 1939 yılı ikramiye planının 
rinliğe iı::rek yanın saa~ten fazla kal- son keşidesinde 1000 liralık ikramiyeyi 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - mıştır. Dıger taraftan •Vıtoryo Benetoı İstanbulda 85995 numaralı Refet 500 li
scbcplc, sulh kararını ifade eden ve sul- zırhlısının da bugün Adiryatik denizin- ralık ikramiyeleri de Adana 850 numa
hu takviyeye hizmet edebilecek olan her de ilk tecrübeleri yapılmıştır. ralı Abdullah İzmirde 14916 numaralı 
şeyi memnuniyet ve teveccühle karşı~ Bu gemi 25 bin. tonl~ ilk İtalyan Mediha kazandılar. · 
lar.> zırhlısı olup 130 hın beygır kuvvetinde-

Brüksel 2 ( ö.R)- Reisicümhur ismet dir ve 30 mil sürati vardır. İtalyan gaze- --
lnönünün nutkunun 1tatyada pek müsait teleri bunun eo. modern zırhlı olduğc.\l Anadolu sigortası 
bir şekilde karşılandığı kaydediliyor. yazıyorlar. ı nt rği 
ltalyan mahfilleri beyanatın çok ölçülü __ ...... __ muau n ace e ı 
olnn ifadesini Sovyet Rusya ile yeni mü- SİKLET MERKEZİ Anadolu anonim Türk sigorta şirketi-
zak.ere ihtimallerini muhafaza etmek ar· · J nin İzmir ve havalisi muavin acenteliği-CENIJBJ s_ ARK ni, İş Bankasının bu .servisini idare eden zusuna. atfediyorlar. 

--~-- AVRUPASI OLUYOR B. Tahsin Esmer deruhte ederek Ata-
irALYA. İNGİL'l'ERE Amsterdam (P S.) _ Telegraf gaze- türk caddesinde, Saman iskelesi ittisa-

. tesinin Berlin mıiliabiri Avrupada faali- !inde 34 numarada bir büro aÇIDlftır .• 
rıcA~ri . yetin siklet merkezi garp cephesinden Muvafiakıyet dileriz. 
~?ma, 2 (~.R) - .Lon~ Cıty cenubu şarki Avrupaya nakledilmesi ih- -*.....,_ 

(Sıti) mah~de ~tere ile İ~ya timalinden bahsetmiştir. Bu son günler- Güreş meselesinden 
ara-ıında mubadelelerın artması lehinde de duyulanlar bu tahmine kuvvet vere-

448 inci maddeye göre kuvvetli bir temayül göze çarpmak.ta- cek mahiyettedir. dövüştüler ••• 
~ ildi dır.. İngiltere İtalyadan külliyetli mik- --.../::r- _ Torbalı istasyonunda tren beklemek-

agırcezaya uer darda mübay .. aa. lar yap. arak bunlan kıs- Ju"JL ... EREA DE te olan Bucalı Ömer ve kardeşi Adem, 
Bundan bir buçuk ay evvel Kestelli ltınla ödi k nv • b. ·· 1 · d M hm D men a yece tir. MaflJ fı .. .. ır gureş mese esın en e et arcan-

caddesinde evli bir kadının evinde müt- "'-- ua n sansoru lıyı fena halde dövmüşler ve yakalan-
hiş bir facia cereyan ettiğini ve çılgın- PRAGDA NVMAYİŞ Londra, 2 (Ö.R) - Sansör İngiliz mışlardır. 
lık netice..c;i bir gencin evli bir kadını öl- ÖLEN CEKLERİN mecmua ve gazetelerinin yalnız kitapçı-
dürdüğünü haber vermiştik.. Bu hadise- SAYISI. ALTIDIR 1ar tarafından g?nderilec:e~ bu .mcc-
nin tahkikatı neticelenmiştir. .. mua ve gazetelen almak istiyenlerın bu 

Bu hadLc;cnin suçlusu yorgancı Meh- ~ndra, 2 (ö.R) :-- Royt~r. Pragda vasıtadan istifade etmeleri icap ettiğini 
met verdiği ifadede •H• adın.daki bu Nazı aleyhtarı tezah~lerde volenl.er .. v.e bildirmiştir. Hususi bir vasıta ile gazete 
evli kadını dokuz seneden ben uzaktan kaybolanların altı kişı oldugu bildirili- veya mecmua gönderilemez. 
tanıdığını ve sevdiğini, kadının aile yu- yor.. --.tz.--
vasını bozmağa kıyamadığı için beraber Pilsen ve Taborda Alınan polisi teza- Esfıi HaJJeı ueliahdının 
ölmeğe karar verdiklerini, ancak kade- hüratta bulunanlar Uzerine ateş açmış
rin kendisine boyun eğmiyerek kurtul- tır .. Ölülerin mikdarı malfun değildir. fıarısı boşandı 
duğunu söylemiştir. • • • Roma, 2 (Ö.R) - Eski Habeş veliah-

İkinci sorgu hakimliği suçlu Mehmedi Bükre~te tevkifler dının kansı kocasından boşanarak Kahi-
Türk ceza kanununun 448 inci maddesi- Brüksel, 2 (O.R) - Bükreşten bildi- rede İtalyan hükümetine mutaveat et-
le ağır cezaya scvketm.i.ştir .. Yakında bu rildiğine göre memleketin emniyetini miştir .• 
meraklı davaya ağır cezada başlanacak- tehdit mahiyetinde bir hareket dolayısi- Adis Abebada bulunan babası Ras 
tır. le bir çok tevkifat yapılmıştır. Seymunun yanına gidecektir. 

dırarak her ne yaparsa muhakkak ma
zeret veya mantığını bulur .. 

Ben de öyle yapıyordum. 
Annemle Süleymanın münasebetle

rindeki zahiri fenalık üzerinde yürür
ken bu münasebetlerin pek meşru bir 
neticeye bağlanması ihtimallerini ka
famdan büsbütün silip atmış oluyordum. 

kapısının açıldığını bile duymam.ıştlm. - Ağlama anne .. dedim .. Ağlıyacak 
Arkamda bir tılortı oldu. ne var san.ki .. Ben sana dargın değilim. 
Olduğum yerde ürkek bir sıçrayışla Yalnız ... sen demedin miydi ya .. Illni-

başımı çevirdim. haye beraber mi yaşryacağız .. Ben yine 
Ve çevirir çevirmez de ağzımdan bir arasıra eve gelir, seni görürüm. 

sayha fırladı: Annemin yaşlı gözleri açıldı.. 
- Anne!... Başını kald..uarak yüzüme baktı.. 
Evet .. odanın kapı eşiğinde annem du- - Nasıl. dedin, h1la mı gitmek l!ti-

ruyordu ... Annem bir bana, bir odanın yorsun.. Hala mı benden ayrılmak sev
haline göz gezdirditen sonra kollarını dasındasın.. Hayır Muzaffer. Bunu yap
açarak ve sevinçle haykırarak Uzeriıne mıyacaksın. Ben sana o kadar çok alış-

--Kadın yaralanır nu!
Torbaiının Kasap köyünde Refik Kot

man ve bacanağı Mehmet Yada,, ayni 
köyden Mehmet kızı Ayşeyi bıçakla ba
sından yara1am~lardır. 
.... Mıılr.1Mllali~Millıı=?ıl ....... 

Asrın Çocuğu 

En güzel ÇOCUK 
GAZE'l'E.SİDiL. 

Yarın çıkıyor 

Alman 
1 

* Taarruz planları 
-BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA-

Ga.rdroptan elbiselerimi, çamaşırları
mı çıkararak odanın ortasına yığdım. 

içlerinden kendime en lhı.mlı olan
ları ayırdım.. 

Annemle Süleymanı son defa bu oda- konmuştu. Vazoda henüz daha solma- Ne tuhaftır ... Bu eşyaların hepsi be.. 
da sarmaş dolaş bir halde görmüştüm .. mış Kasım patlan vardı. nimdi .. Ve ben madam ki burasını bir 

koştu... tını ve sen baban öldükten sonra benim 
- Muzaffer .. Muzaffer .. Evladım.. hayatıma o kadar girdin ki .. Senin yok-
Kendimi geri çekmek için bir hareket- luğunu hiç bir yoklukla mukayese ede-

Alman mahfilleri bu haberleri tekzip et. 
mekte ise de Isviçredcn başlıyarak Bel
çika ve Hollanda hudutlarına kadar te. 
madi eden bölgelerde Alınan ordusunun 
büyük hareketleri mevcuttur. 

Sahne gözümiin önünde tekrar canlan- Tabii burasını düzelten, tem.izleyip daha dönmemek üzere terkedecektimt 
dı. tanzim eden annemdi.. ne diye hepsini almayıp ta ancak mu-

Işte.. annem şu koJtuğa yıkılmı~ı... Kendi odasını ihmal edip benim oda- vakkat bir zaman için bana kafi gelecek-
Süleyman şurada afallamış kalmıştı.. mı tanzim etmesi annem.in bana karşı leri ayırıyordum 
Ve nihayet ben bir daha dönmemek üze- kalbinde hiç bir kırıklığı olmadığını gös- Bu da gösterir ki içimden ve hakika-
re bu evi bu odanın eşiğinde terketrnc - teriyordu. ten annemi terketmeğe taraftar değil-
tim.·· Hem ne diye kırılabilirdi kL dim .. 

sabrın tekrar bozuldu. Ben ona ne yapmıştım ki .. Ailemizin Sonra kitaplarım... Onlar bana her 
Buradan çıkıp kendi odama gittim.. şerefini korumak için yaptığım hareket gün için liizımdılar ... 
Odamı, masamın üstünü. kitap etaje- suç muydu? Şeref, haysiyett namus .. Bu Hepsini birden götürmek için bir iki 

rimi dağınık bir halde bırakmıştım. kelimelerin kudsiyetini bana telkin eden bavul lazımdı. Halbuki ben eve elimi 
Halbuki masam clüzeltilmiş, etajer annem değil miydi? Şimdi bunlar üze- kolumu sallıya sallıya gelmiştim. 

tanzim cdilmiştl rinde asabiyet gösteriyorsam haksız Ne yapacağımı, bunları buradan nasıl 
Karyolamın çarşafı, yorganı değiştiril- mıydım? götüreceğimi düşünürken o kadar dal-

rniş, masamın üzerine bir çiçek Yazosu Bir insan, eyi veya kötü, kendini inan- mıştım ki bu dalgınlığun esnasında evin -- ----- . - ---
,1 .... iıfıWfıHMılılıl~':I". ~h'° rf 11~Juk kunet .....,_ nı!N-· • aynca mimıtu 
:""!! ..... ...1'81 akı ı 

te bulunamadım.. mem.. Düş Un.sene bir ke.rre... Babanın 
Annemin kolları beni sarmıştı... sağlığında bile sen benim için her şey-
- Muzaffer .. Yavrum... din .. Muzaffer .. Artık Süleymanla hiç 
Diye beni bağrına basan ses! §lmdl bir aWcam kalmadı .. Bak ... açık konu-

bmçkırıyordu.. şuyorwn. Esasen aramızda senin zannet-
Annemin ağlıyan ve hınçkıran sesi ba- tiğin gibi fena bir hareket te olmuş de-

na her şeyi unutturdu. ğildl. Bununla beraber sen çıkıp gittik-
Yana dilşük olan kollanın da anne- ten sonra ben açıkça ona söyledim. Sen 

mi sarmış. gözlerim yaşlanmıştı.. ya .o ... Ya ben demiştin ya .. lş'te ben de 
Annemin çok heyecanlı olduğunu ve onu sana feda etüm .. Bundan sonra saa

ağlaması bir türlü kesilmediğini görün- det benim için yalnız seni yanımda gör· 
ce onu yere .. kardroptan çıkarıp odanın mektir. Sen gittiğin gilndenberi gözüme 
ortasına yaydığım çamaşırlarımın Ü7 t>ri- uyku girmedi .. Seni aramadığım yer 
ne oturttum. kalmadı. Az daha deli olacaktım. Bugün 
_JS~n~1!1..E.~.i'~ın.a g!m:<1~.~ ....... " .. P..&.9.ai k,~~a~1ı.~llfthu\'öRefrmi~- lM"k, 

t • • • 

1SV1ÇREDE HAZIRLIK 
Bern 2 (ö.R) - Isviçrede neşredilen 

ikl karamame Isviçre arazisİilden bh 
kısmının bir mü!tevli tarafından tp 
ediimesi muhtemel olduğunu gösteriyor. 
Bu kararnamelerden biri böyle bfr f:sti.. 
IA teşebbibil vulı:ubulduğu takdirde haJ. 
kın ne gibi haklan ve vazifeleri oJacalı. 
nı ikincic;i de hudut mmtakasmdald la• 
nayl müesseselerinin naklini mutazam· 
mındır. 

Maamafih salahiyettar mahfillerde te
m. ro@l-ııı1 Lılmflm~" · . . 
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Yunanista ve it~ 
bu kısmında sulhun Avrupanın 

muhafazası anlaştıla~ • 
ıçın 

•• 

Bir Y ııgoslav gazetesi de Adriyatik den; zinde ltalya ile ltalyanların 
sulhu muhafaza edeceğinden eherrımiyetle bahsediyor 

Roma 2 (o.B, - Jt&ly.an we Yunan lorda da teı:alıürunaen &aba !atla bir şey Roma .2 (ö.R~ - Yugoslav gazeteleri !ettir. [talya büyük devlet .sıfatiyle ibu 
aükUmctleri arasında, beyinlerinde mev- görüyoruz. Bu makale Isviçre için bir ItalyAdaki ıhiikürnet dcği_şikl\ğinden hah- denizde birinci plliıı:1a bir rol oynar. Fa
cut dostane münasebetler hakkında tepiktir. ltaly.anın müzaheretine güve- se devam ediyorlar. c V.reıne » Mussoli- kat bu Hnv.at menfaailerini bertaraf tet
ınektuplar teati edilmiştir. Bu münase- neb'ileceğimizi bıliyorduk. Fakat ahvali nhı..in hükihnetine yeni ku\'vctlcr ilhak meyiz. iki milletin sahi1lerini ~·aeyan 
be11ıeria hedefi Aw:rıp•nm bu kısmında hazıra d.Olayıs.\yle her ıfar.aziyenin müm- etmekle ~aratorluğu işletmek emelin- Adriyatı1t denizinde en müşkül dakika
sulhun muhafazasıdır. Mektupların met- kün olduğu bir sırada Italyan dostluğu- de olduğunu yauyor. Fakat harici siya- lnrda dahi ild millet: Ilalyanlar ve Hlr
nl yarın neşrolunacaktır. nun bu şekilde.if.ade edilmesinden müte- .setinde hiç hir değişiklik olmıyacalı::tır. vatlar ve jki devlet: ltalya ve Yugoslav-

Roma 2 (ö.R) - <Jurnal dö Jönen hasis olduk. lSYiçrenin bitaraflık ve is- Roma Akdenizin şark havzasında sul- ya sulhu muhafaza etmişlerdir. 
cPopolo Ditalya-. gazetesinde lsviçren'in tt.ilcWine ~isini göstermekle Ita1ya- hun muhafa1.asını ister '\'e hareketi de Kahire 2 (A.A) - Elehram gazetesi-
bitaraflığı hakkında hıtipr ~ae.ı 'b1r ma- daki siyasetine sadık kalmakta ve bey- bunu temine matuftur. Ita1ya bu gayret- ınin Roma mUhabirI gazetesine yazıyor: 
kale münasebeii:Yle lbıınımgeniş bir bey- nelmilel prestij.iıxi artmnaktadır. Avru- !erinde Balkanlarda ve bilhassa Yugos- Hazp haline rağmen Italya sulh saha
oelmilel şllmulü olduğunu beyan ettik- panın bu Karışık zamanlarında ltalya lavyada samimi ve en derin bir müzahe- sındaki faaliyetlerine devamdan hali kal-
ten sonra :şuriları illıve ediyor: Avrupa medeniyetinin muhafızıdır ve ret bulmaktadır. mamaktadır. 

Ita1yanın 'bizim ha1&:ımızdaki müsaid Avnıpanm yeni kuruluşunda oynamağa Bir Hırvat gazetesi de diyor ki: Bu gazete,, Italyan .kabinesinde }•apıl-
temayüllennae bu memleketin teamül da\'et edileceği rol gittikçe daha mühim cltalyanlar ve Hırvatlar Adriyatik de- mış olan tadilatın siyasi bir buhran ni-
halindcki dostJnğ!ll!"" :mjqlWl sıra- olacaktır. nizinde tabn hakları olan yegane ild mil- şanesi olmadığını ilave etmektedir. 
.......................................... aıa•alal•l•lllele1Rll8111111111Wle•11a1111181118•811ellll111111111111881llll•l•llll•llllllllellleaa~a.aıa1e11aae1aa1a•a8aa1a1a•••a11aaa1t 

Molotofun nutku geniş 
akisler yaptı 

A~erıka. Moskovadaki Elçisini g~ri mi çekecektir? 

Nutku 
endişeli, 

Amerika 
Japonya 

hiddetli, Finler 
•• • 

musaıt karşıladı 

Tebliğler 
---""7·---

FRANSJZ 'J'EBLiCi: 
Paris, 2 (A.A~ - Büyük umum1 ka

rargah tebliğ ediyor : 
Cephenin her tarafında gece, süki\net 

kinde geçmiştir. 
- Pnris, 2 (Ö.R} - 2 ilCınci te..,c;rin ak
<mmı ne redilen 120 numaralı tebliğ : 
Gündüzün Bliz ve Ren arasında karakOl 
mlltrezelerimitln faaliyeti .. 

Paris, 2 (Ö.R} - Bu akşamki ı"eSmi 
tebliğ Bliz ve Ren nrasmda Fransız ka
r.:.ıltol müfrezelerinin faaliyetinden hah
-etmekle beraber bundan şimdilik bir 
netice çıkarmak mümkün değildir. 

Bu sahalı 11.45 te iki motörlü bir Al
'nan bombardıman tayyaresi Fransada 
Armantiycr kasabasının ~imalinde iki 
İngiliz avcı tayyaresi tarafından takip 

Vaşington. 2 (Ö.R) - B. Molotofunı lA.PONYAD~ 1 Fİ1\'Ll\NDİYADA ... dilmiş ve düşUrülmüştür. Pilot ölü olo-
beyanatmda 13. Ruzveıtin son teşebbü- Tokyo, 2 (Ö.R) - Japoo gazeteleri B. Brü.kse1, 2 (Ö.R) - Havns a3ı.usının rr.k, hir ~"ıbit yaralı ve diğer iki kişilik 
&ünden alaylı bir tarzda bahsetmes~ Molotof un nuik.unda Japonyaya karşa 1 Helsinkiden i tihbaruıa göre B. Moloto- mürettebat salimen yakalnnmıs ve esir 
Amerika .Jrıa1lıuatmıb çok mehnretlı mü:tecavizane olmıynn lisanı müsait kar· fun ımıtkunun Finlandiyadaki tesiri son edilmiştir. 
akisler uyandırmıştır. Ayandan demok- şılamışlardır. Nişi Nişi ve Sunday Tokyo öe:-e::e heyecanlıdır. Vaziyet Liiyük bir Tayynrede hiç bir bomba bulunma-
rat Valter matbuata beyanatında Birle- gazeteleri Şimali SalıaUne ve Balık say-ıbcdbinlikle teltıkki edilmektedir. '1'111.Şlır. Bnzı kimseler tayyarenin düş-
ıik Amerika cümhuriyetlerln.in Mosko- di meselesine ait olan ihtilafların dostn- Belna ajansının Finlandiyadan istih- mezclen evvel bomba1annı düşürdüğünil 
\-adakl bilyUk elçisini geri çel;erek Sov- ne hallini ümit ediyorbr. Gazeteler bir- baratına nazaran Finlandiya hükümeU -ö:ylemi."1erıze de yapılan taharri.yatta hiç 
yetlerle miinasebetlerini katetmesi le- 1cşik Amer~ ile münasebetlerin ıslahı makul tavizata hazırdır. Fakat Rus müd- 'lir bomba bulunmadığından tayyarenin 
binde bulunmuştur. müşkül olduğuna göre Sovyetler1e an- deiyntı ın: emleketin istiklil ve bitaraflık })omba taş:ımndığı an1aşılmıştır. l3u .sa-

Valtcr Sovyet Jhariciye lkomlseıiriin l~a mntemayilditier. Nişi Nişi Sov- hududunu tecavüz ettiği veya İskandi- ~ah Lil schrinde verilen alarma ~bep 
söilerini diplomMi nezaketi.nele aykın yetlerin Çan Kay Şelce müzaheretten Wl\' tcsanüdil ile taaruz eylediği takdil'- nlnn da bu tayyare idi .. 
bu!ın , City of Fiint hfulisesinde Sov- vaz: gecmelerini istiyor. de bundan öteye hiç bir taviz yapılıru- --•--
yetlerce ittilıaz edilen hareket hattının FRANSADA yncaktır. · 
da beynelmilel kanunların ihlfili mabi- Brüksel, 2 (Ö.R) _ Fransız gazetele- et Dl<~.. SVeÇift deniz teslihatı 
yetinde olduğunu beyan etmiştir. r.i Molotofun nutku münasebetiyle, I.c- Brükscl, 2 (Ö.R} _ Havas ajansının Brüksel, 2 (Ö.R) - İsveç parlnmen-
Ro~a, 2 (Ö.R) - Mo1otofun son. nut- bistandaki hareketinden sonra Sovyet Çunkinden istihlıarına göre milli Çin tosu b~ ~orpido . m?uhrl!>i ile 18 lmfif 

ku aliıkadnr memleketlerde tefsırlere Rusyanın haltem tavn takınmağa hakkı siyasi nıalıfillcri B. Molotofun nutku do- kruvnzor ınşası içın _3 rnılyon kuronluk 
mevzu teşkiline devaın ediyor .. Amerika olın.ad@nı yazıyorlar. Bnzı gazeteler layısiylc sukutu hnyaUcrini gizlemiyor- tahsisat kabul ctmi5tir. 
reisicümhuru Ruzveltin teşebbüsü hak- Rusy.anın hitarnflık teminatından ınem- lar •. B. Molotofun nutkundan sarih ola- -*--
kındaki ~ısına cevap .olmak ~zere mu- nun gö:üıunel.<le bero.bcr bunun arka- rak an1aşıhyor ki Rusya Avrupada mu- Bir istila va kar§ ı 
mailcyh ile So~et: n)"85Ct divanı baş- smda bır tehdit gizli olup ohnadığını so- bnri'P devletlerin külliyen zaafu düşme-
knnı Kalenin arasında teati edilen mu- ruyorfor. !erini temenni etmektedir. 7.,ira bu va- Hollandanm sekiz 
habettlerin me~ ~toüştir-_ Bun- BO~IANYADA ziyet istikbalde kendisinin hiıkiin bir Vilayetinde örfi 
dan anla$ılıyor ki Kalerıın geçen nısanda .Brliksel, 2 (Ö.R) - Bükreş mahafil- rol oynamasına hi1.met edecektir. ·d il.A edlldL 
reimnimhur Ruzvelt tarafından )'apılan leri B. Molotofun nutkunda Besarabya Nutkuu Japonyaya ait hısım Çunkin- 1 are . aft 
st.illı tekliflerine mllzaherette bulun- meselesini tahrlk e'tm~ olmasından de Rusy:ının Çin wbini uzatmak niye- Roma, 2 (Ö.R) - Hollanda hüküme
m1qtu. .. Billkis B .• Molotof, ~~cümhur ~ bitamflığım muhafaza amüni teyit tine bir delil addediliyor. Zira B. Molo- ~ 11 vilayetinden sekizinde örfi idare 
Ruzveltin Rusya ile Finlandiya arasın- eylemesinden memnun görünüyorlar .. tof Jaoonya ile ekonomik münasebetle- ılAn etmiştir. 
daki nazik müzakerelere iştirak etmek Rusyanın Almanyaya ekonomik ~eya rin ısliıhından bahsetmekle beraber Çi- Paris, 2 (Ö.R) - Son haftalarda Al
fstedjğiııi ve Finlandiyaya manevi ınü- &keri hiç bir yardım vadetmemiş olma- ne karşı yardıma devam etmek amün- ınan ordulannın Hollandayı istila etme
mherctte bulunduğunu iddia etmiştir. sı da iyi bir tesir yapmıştır. dedir_ leri ihu.malinden çok bahsedildi .. Hol

landa hüküınctincc nan edilen örfi ida-

Haber teyid edilmedi 

Rusya ill~tler cemi
yetinden çekilmiyor 

1 I • 1 re bununla alakadar mıdır? .. Yan Hol-
0 gi 1 z er landa mahfillerinde beyan edildiğine gö-

re bu tedbirler Lllhi hüki.imetinin bir is-
--+-- tila endişesi içinde bulunduğunu aslA 

~nzi ropagandasma ı:::östermemckle beraber hükümetin ihti-
cevap v riycr ar.. yat tedbirlerini tnkviyeye matuftur. 

Diğer taraftan askeri makamlar tara

Büyük Millet Meclisi 
önümüzdeki hafta, Ankara 

anlaşmasını müzakere edecek 
Ankara 2 (Tele fonla) - Önümü:zd~ hafta pazartesi günü meclis

te enoiiınen1er seçimi yapılacaktır. Parti grubu idare hcyetj, encümen
lere seçilmeleri teklif edilecek namzedleri hazırlamaktadır. Bu name 
zedler cedvel halinde basılarak mebuslara dağıblacaktır. 

Encümenlerin teşekkül tarzında bazı d~şik1ikler yapı1acağı anla
şılmaktadır. Meclis encümenleri te§Ckküt ettikten sonra hariciye ve 
müdafaa encümenleri ilk önce Ankara..anlasmasını tetkike başlıyacak
lardır. 

Meclis umumi heyeti önümüzdeki hafta içinde 
«Müstaccliyeb karan ile müzakere edecektir. 

kara an'laşmuun 

Takas yolu) le kahve itha\i 
serbest bırakıldı 

Ankara 2 (A.A) - Bugünkü İcra vekilleri heyeti ! . 12. 1939 ta
rihinde müddeti biten Brezilya kahve şirketi mukavelesinin temdit 
edilmesine ve ıgcrck lklearing anla§IDalarile ahdi takas hükümleri ve 
gerek 2/7005 numarah kararnamenin dördüncü maddesi hükümleri 
dahilinde olarak takas yolile kahve ithalinin tamamen serbest bırakıl
masına karar vermiştir. 

Halen memlekette mevcut kahve stoku, dört aylık kahve ihtiyac.uu 
.karşılayacak derecededir. 

Türkiye·ltalya arasında 
bir mukarenet mi var? 

Brüksel 2 (ö.R) - Belga ajansının iyi kaynaktan aldığını beyan 
ettiği haberlere gÖl'e Türkiye ve ltalya arasında bir mukarenet ihtimali 
müttefik mahfillerinde çok müsait bir şekilde karşılaumaktadır. Bel
ga ajansımn ilave ettiğine göre lngilterenin Roma sefiri Persi Lorenin 
l.ondrada bulunması da bu münasebetlerin inki file alakadar bulun
maktadır. 

Hırvatlarla anlaşmadan sonra 

Yugoslavya, 
kat daha 

milli bünyesini bjr 
kuvvetlendirdi 

Paris 2 (ö.R) - dournal dö Jönev» Yugoslavyc.. hakkında dik
kate şayan bir makale neşretmiştir. Bu gazeteye göre, Bclgrad ve Zag
reb arasındaki anlaşmadan sonra Yugoslavyanın aldığı federatif tekil 
bu memleketi takviye etmiştir. 

Hırvatistanın muhtariyeti kuvvetli bir esashr ve Prens Potun bu 
sabada kazandığı muvaffakıyet hanedanın prestijini, eğer mümkünse 
bir kat <laha arttırmııtır. ' 

Yugoslavyanın harici siyasetine gelince, ltalyamn büyük bir rolü 
vardır. Yugoslavya iki cereyan arasındadır. Birisi ltalyadan diğeri Sov
yetler birliğinden gelir. Rusyanm uyanışı Balkanlar için neticeleri ge
riden ölçülemiyecek kadar mühimdir. Bununla beraber, B. Molotofun 
nutku Rusyanın dış siyaseti itibarile Balkanlarda sukut hayali mucip 
olmuştur. B. Molotof sarih bir şey söylememiş ve şimdilik bitaraflık 
siyasetini teyidle iktifa etmiştir. 

Amerika mümessiller meclisi bitaraflık 
kanunu hakkında hemen rey kullanacak 

Paris 2 ( ö.R) - Amerilca mümessiller meclisi bitaraflık kanunu 
hakkında reyini vermek üzere müzakere halindedir. Muhalifler bir çolc 
tadiller teklif ederek ve uzun uzadıya söz alarak reyi tehir etmeğe ça
lışıyorlarsa da hükümet müstacelen rey verilmesini talep edebilir. Ba
husus ki ayan meclisi de neticeye intizaren içtima halindedir. 

Fin heyeti dün Sovyct ricalile 
temasa imkan ·bulamamıştır 

Paris 2 ( ö.R) - Amsterdamda çıkan «Telgraf» gazetesinin bildir
diğine göre bu sabah Moskovaya varan Finlandiya delegasyonu Sov
yet ricalile temas tesisine çalışmışsa da muvaffak olamamı§tır. B. Sta
lin ve Molotofun bugün iç.in çok m~gul oldukları cevabı verilmiştir. 
Bu vaziyet Finlandiyadaki heyecanı teskin edecek mahiyette değildir. 
lsveçliler Finlandiyayı mukavemete, Almanya ise teslimiyete teşvik 
ediyorlar. 

Eski Alman Başkumandanını 
öldürenler kurşuna dizildi 

Paris 2 ( ö.R) - Rusyanın milletler cemiyetinden çekilmeğe karar 
verdiği hakbnda Cenevreıden verilen haber Sovyet Rµsyamn Londra 
sefaretince teyid edilmemiştir. Sovyet sefiri B. Maiskinin milletlerce
miyeti konsey reiai olduğu ve hükümetin cemiyetten çekilmek istedi
ği takdirde onu haberdar etmiş olacağı beyan edilmektedir. Bilakis 
milletler cemiyeti genel sekreteri cemiyet asamblesinin ve konseyinin 
4 birinci kanunda içtimaa daveti karannı mumaileyhe bildirdiği za
man B. Maiski bunu tasvip etmiştir. 

Londra, 2 (Ö.R) - Nazi propaganda- ilndan hudutta ihdas edilen yeni usuller 
s• müttefiklerin birbirine sadakntini sadece bir tccrübo mahiyetindedir. 
şüpheli göstcrmcğe çalışarak İngiltere- Fransız askeri mahfillerinde beyan 
nin cSon Fransıza kndar• harbedcceği- edildiğine göre Almanların Hollanda ci
ni iddia ediyor. Tarih bunun aksini is- varında tahşidatı olduğu gibi İsviçre ci
p.at eder. Geçen harpte 1914 - 18 arasın- \•m-ında ve merkezi Almanyada da var
da Fransız aske;Ierinden 1.396.368 i ha- dır.. Hollanda bitaraflığına Fransaya 
yatını feda ':~ ve 1.490.000 yarnh o~- geçmek için tecavüz teşebbüsü pek muh
muştur •. İngilız ımp:ıratorluğunun zayı- teınel olmamakla beraber İngiltereye 
atı ~.089.!)19 ölü ve 2.400.320 yaralıdır.. karşı bir mücadelede Hollnndanın bil
Yaru Fransada telefat daha fazla olmak- yük bir sevkülceyş ehemmiyeti olduğu 
la beraber İngilizler tarafından yaralı1a- muhakkaktır. 
rın adedi bir milyon fazladır. Bunun -· ~- Bükreş 2 (Ö.R) - Var§ovadan alınan haberlere göre eski Alman 
~an~ şudur ki ~lmanya müttefikleri tsvlcrede seçimin baş kumandanı Von Fritçi öldüren üç asker geçen hnfta kur§UD8 di-, ............................................. , 

Tayyare Sinemasında [ ~·~:--= ] 
BUGCN 

Bir haftadan beri btiyük \'e şimdiye! J O .8 J M j L T O N V .N 
kadar hi~ bir filme ıaasip olmıyan bir ANAFORCULAR • 

rağbete mazhar olan şarkın ses . •w~ filalmdeıı 
balitai soma terinliii ea kudvvetU 

• • ı Komedisi 

UmmüGülsümün 
Yaııattığı 

ÖNtT SARKISI 
TtffiKÇE SÖZLC ARAPÇA Şarkılı 
Sayın müşterilerimizin talebi üzerine 
bir hafta daha programa ilaveten gös
terilecektir .. 

Prens Bubul 
Y urulan dimağtan di.ndirettk ... 
Kederleri giderecek... 

İki saat mütemadiyen güldürecek.. 
Aynca~ EKLER JURNAi. 
Son DÜNYA hidisatı .. 

Zengin blr saz heyeti ile ve yeni numarn1ar ite bnynn KtKt her gün (9) da 
Cumartesi \'C Pnzar günleri 7 \'C 9.3) da bizzat sahnede RAKS - DANS ve 
TEGANNİ edecektir •. 

OYUN SAATLERİ : 
PRENS BUBUL He.r giin 3 - 7 :: Ül\'IİT ŞARKISI Her gün 5 - 9 

Cumartesi • Paznr 3 - 7 :: Cumartesi - Pazar 1 - 5 - 9.30 
. . . . . . . . . . . . ' . . . . .. 

cansları Çarnmba 9 DA - PAZAR 11 DE. .. 

bırbınnden ayınnaga çalışırken pek be- , ~ 1 
ceriksizce hareket etmektedir. kat i neticeleri zilmiştir. Bu da Von F riçin harpte ölmeyip bir suaiknsda maruz ka dığı 

İngiltere uSon Fr..nsıza kadar• harp Bern, 2 (A.A) - Milli Meclis seçim- teeyyüd ediyor. 
edecek üadcsi ancak İngiliz ordusunun lerinin kat'i neticeleri şudur : . - • 
bütün mevcudu telef olduktan sonra de- Radikal demokratlar 43 yerme 51, ~· ,. 

vam edebilir. Almanya geçen harpte al- muhruazakarlar 42 yerine 44, sosyalist-, ELHAMRA s· d 
tt mil)·ondan fazla ölü ve yarnlı vermiş- ler 50 yerine 49, köylü ve sanatkarlar 1ncmas1 n a 
tir .. Bu feci yekUn A1man milletini dü- eskisi gibi 21 ve diğer muhtelif partiler 
şündürmell ve .~u mah~yette .yeni bir 25 y~e. 23 m~es.sil seçmişl~dir. . . BUGÜN FEVKALADE ZENGİR BiB nwGRAM 
mezbahaya sUruklenmcge razı olmama- Komunistlcr Zilrih ve Bal den iki . . , . . . . 
lıdır.. namzetlik kaybettiklerinden hiç bir mU- Halkımızdan binlerce ve on bıuıercesının ısrarı üı.erme ... 

messilleri kalmamıştır. ALLAHıN CENNETi -..cr
LUKSEMBURG 
Hududunda bir hava 
muharebesi olmustur 
Brüksel, 2 (Ö.R) - LU~burg hu-

dudunda ahali bir hava muharebesi sey
retmişlerdir. Bu muharebe neticesinde 
bir tayyare düsmüştfü. Seyirciler tayya
ıedekilerin para.şutla Fransız hatlan ar
kasına indiklerini saıııyorlar. 

BrUksel, 2 (A.A) - Fransa, Lüksem
burg hududunda ve Fransa dahilinde 
kain Rodan"'e kasabasındaki mikdarla
rı yirmiye baliğ olan biitün Lüksem-
burr,lu r.ile er kasabayı terkederek Lük
c mbu n nck ı c uriycfndn kal-

GD•ıt&MWWWW -KARŞİYAKA 

Melek Sineması 
BUGÜNDEN 1TİBAREN 

İKİ BÜYÜK FİLil\I BİRDEN 

J •• 9 VNCV SENFONİ 
LİLDAGUVER 

2 •• iS'J'İKLAL SAVAŞJ 
BARBARA STANVİK 
BÜYÜK HARP F1Lı\rt 

SEANSLAR : 4 - 6 - 9 .. 
Cuınartc i, 11 ., r 1 de \ c 2.30 da 
İI ı\\ s N l \ru-dtr •• 

SENENİN iLK BÜYÜK TÜRK FİLI\Iİ 
CAROL 1..01\'IBARD ve FREDERIC MARCH 

tarafından nefis bir güzellikte yaratılan 

YALANCILAR ŞAHI 
TABti RENKLİ VE FRANSIZCA SÖZL'Ü 

Filini ile birlikte olarak takdim edilecektir .... 
AYRICA : MİLLİ ŞEFİl\liZİN VE .MİSAFİR GENERALLF..RİN huzurla. 

riyle ANKARADA 19 mayıs $tadında yapılan 

Btivük Geçit Resmi 1 
VE FOKS JURNALDE Dünyanın en on nıiihim hnberlcri .. 
SEANSLAR : Her giin : 2 - 4 - 510 - 8 - 9.30 DA BAŞLAR 

Dikkat : Re mi ~it fnmi bu ak<; r; lıın itib •. rcn ı:·· ter lmc;c b c:hsac ktır 
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B ). d . . 1. b. ızMtR sıctLLı TıcARET ME- Mu··zayede 1·ıc fev-er ın .e sınırı ır [ B O R SA] MURLU(;UNDAN: 

faalıyet Var tiZ-01\l n=~~ey::ı;d;~~ı!~~~ı:a~av! kalade Satış 
_ BAŞTARAFI ı inci SAYFADA- 2127 Üzüm tarım g 11 sair ticaret işlerile uğraşan (Enriko Ali- V / / k J / • l 

üzere Acilen Berline davet ed.ilmi.ştir. 517 İnhisarlar 7 25 8 75 berti ve şürekası) şirketi esas mukave- ı O CU U aO ayısıy e 
Siyasi Alman mahafili Sovyet Rusya 140 Y. İ. Talat 10 50 11 lenamesinin bazı maddelerini değiştiren -!kinci teşrinin 5 nci pazar günil sabah 

ile askert bir misak akdi ümidinde bu- 123 P. Mikalef 7 12 25 zeyilname ticaret kanunu hükümlerine saat 10 buçukta birinci kordon gün doğ-
1unduğundan dolayı Almanyanın bu nu- 212 K. Taner 10 25 12 göre sicilin 2591 numarasına kayıt ve duda polis noktası karşısında doktor 
tuk dolayısiyle canı sıkılmış olduğunu 76 M. H. Nazlı 11 13 50 tescil edildiği il§n olunur. E.sat apartımanı ikinci katında ticaret 
iddia etmenin saçma olacağını beyan 73 A. R. Üzümcü 10 10 50 Izmir sicilli ticaret memurluğu resmi müdürü bay Avni Sakınana ait fevkala-
etmektedirler. 63 Kadri Akyiğit 6 125 6 125 mührü ve F. Tenik imzası. de güzel mobilyaları müzayede suretiy-

Bu mahafilde Almanyarun yalnız ba- 61 Ahmet Tabak 10 11 1: Zeyilna.Qıe: le satılacaktır. Satılacak eşyalar arasın-
§llla kendisini müdafaa edecek derecede 58 Necati Börekçi 9 25 11 ZEY1LNAME da kök cevizden mamftl modem aynalı 
kuvvetli olduğu ve ne Rusya, ne de İtal- 50 A. Naci Al. 10 10 Izmir üçüncü noterliğinin 26-5-939 ta- büfe yine kök cevizden mamfil otomatik 
yadan hiç bir 7.aman askeri bir muave- 42

23 
FS •. SoErlkin~i 16 16 rih ve 4572 No lu sirket mukavelename- kare yemek masası, 6 adet maroken san-

net ... _, tmedi~: ·· 1 kt dir 11 375 11 75 " dalyası, güzel bir kütüphane, modem 
w.ıep e & soy erune e · sile teşekkül eden ve Anriko Aliberti 

TELİF EDİLEMİYEN 18 p Klark 10 12 müteharrik tek abajur, gayet yeni bir 
DOSTLUKLAR... 3583 y ek\ı.n ve şürekası unvanını haiz kollektif şir- halde 9 parçalı zar il kanepe takımı, orta 

Ö 
ketinde şerik bulunan Israel Rapoport- masası ve iki sigara sehpası, ayaklı gece 

Londra, 2 ( .R) - Times gazetesinin 265815 Dünkü yekfuı un vefatına binaen kanuni mirasçıları-

Yukarı Kızılca 
tınden: 

TESRIN CUMA l9Jf 
==:::s 

ıhtıyar heye-

Evvelce 20. 1 O. 939 cuma günü ihalesi icra kılınacağı ilan e~n 
kurşunların ihalesi feshedildiğinden bu defa yeniden açık artırma He 
satılığa çıkarılmıştır. 

1 - Satılacak kurşun müstamel plaka ve halis Avrupa malıdır. 
2 - Muhammen kilosu 7000 kilodur. 
3 - Muhammen kıymet beher kilosu 20 kuruştur. 
4 - Artırmaya iştirak edeceklerin artırmadan bir saat evvel depo-

zito parası olan 105 lirayı köy sandığına yatırmaları veyahut mlDI 
banka teminat mektubu getirmeleri şarttır. 

5 - Artırma 1 O. 11. 939 cuma günü saat 14 den 17 ye kadar Yu
karı Kızılca köy odasında heyet huzurunda yapılacaktıı:. 

6 - Talipler tarihi ilandan itibaren şartnamesini her gün köy oda
sında görebilirler. 

28, 31, 3, 7 3985 (2200) 
R tt d d aldıx.. h be ·· Al 269298 U • k.1\- 15.mbası, kolona elbise askısı, 938 modeli o er am an a• a re gore · mumı ye wı nın müşterek rizalarile mezkur şirkette 
~~~~w~~~~~~~ ~ 7 8 ~~~~~~~~~.~~.1o~~ı~A~hlrn~p~---------------~--------------
.__L,_ t lif • · tıw il d N 8 9 odası, modern ve gayet şık iki kaputlu Türkiye iş 

Ki ralık 
Bankasında 
kasalar 

ıuaJKnnı c ıçm yap gı gayre er e o. borç ve alacaklarının aynen ve tama-
ı..L:--- w tır B ·· ·· ı hi N 9 10 ateşli avudire kaplamadan mamul dolnp ~ ugramış . u gonışme er Ç o. men karısı Zilea Rapoporta devri tekar-b• affakı t kazanın N 1 12 tuvalet, iki komodino ve birer buçuk 
rr muv Y.e amıştır. o. O rür etmiş olduğundan şirkette kalan di- kişilik çift karyola, iki avize, yeni bir 
BERLİN GORtiŞMELERİ No. 11 14 50 ğer ~üreka ile mumaileyha Zilea Rapo-

ö dan İN "' Y halde f urunlu hava gazı ocağı, boyalı bir 
Berlin, 2 ( .R) - Bitler Roma Cm. port arasında şirketin esas mukavelena- kişilik demir karyola, porselen çay ve 

gc1en Alınan büyük elçisi Von !\laken- 394 M. j. Taranto 3 6 50 mcsine zeylen hususatı atiye takarrür yemek takımları ve sair mobilyalar bil-
zcnle uzun bir görüşmede bulunmuştur. 206 Şerif Riza ha. 3 25 3 25 etmiştir. Şöyle ki: müzayede satılacaktır. Fırsatı kaçırma-
Yann !Uoskovadan gelmesi beklenen 97 B. Mizrahi 6 7 50 1 - Şirkette Israel Rapoportun haiz yınız. 
büyük elçinin de iştiraki ile bir içtima 89 M. H. Nazlı 6 7 75 olduğu hisselerin bilcümle hak, vecibe, Fırsat artırma mobilya salonu. Aziz 
daha yapılacaktır. 47 j. Taranto mah. 6 25 6 50 borç ve alacakları ile birlikte aynen ve Şınık. Telefon. 2056 

Von Papen bugünlerde Ankaraya dö- 44 B. S. Alazraki 6 25 6 50 tamamen karısı Zilea Rapoport namına 1-3 (2238) 
necekür. 877 Yektin geçmesine diğer şürekii muvafakat et- ---------------

Romn, 2 (Ö.R) - Amerikan gazetele- 144799 Dünkü yekCın miştir. Bu suretle Israel Rapoport yeri-
ri, nutkun bazı kısımlarında Almanya 145676 Umumi yekOn ne karısı Zilea Rapoport kaim olarak 
hakkında izhar edilen samimiyete rağ- ZEYTİNYAÖI şirket eski unvan tahtında faaliyete de-
men, uzun müddetli bir ihtilafın Rusya 10.000 kilo sıra vadeli 25 25 vam edecektir. 
için de hfüz olabileceği neticelerden mü- 68500 kilo Pirina yağı 18 18 2 - Esas mukavelenamenin 4 cü mad-
tevellit kayguların giz.lenemediğini mü- 34000 kilo Pirina yağı 20 20 desinde yazılı merkezi muamelatı Izmir-
ahede ediyorlar. ZAHİRE de Mareşal Fevzi bulvarı 3 No ya nakl-

Alman matbuatı tefsirlerine devam 1236 çuval Buğday .. 5 5 0625 edilmiştir. 
ed?rek bilhassa üç nokta üzerinde ısrar l6 ton Bakla 3 25 3 - Esas mukavelenamenin 7 ci mad-
ediyor : . . 359 çuval Susam 11 desi yerine aşağıdaki madde ikame edil-

] - !<uv.:etlı hır Almanyanın mu~a· 64 çuval Fasulya 8 50 ıniştir: 
faza edılınesıne zaruret mevcut oldugu- 58 ! ton Pamuk çekirdeği 2 Şeriklerden her hangi biri şirketin ic-
mı kaydeden kısım.. 1800 kilo T B . . 70 ra eylediği muamelei ticariye nevinden 

2 - Demokratik devletlere yeni bir 754 balya Pa;:~~ 34 40 50 bir muameleyi şürekfıi sairenin muvafa-
Versay yaratmakta Jsrnr etmemeleri p B katı olmaksızın kendi veya aharı hesa-
Jçin ynpıl.nn ihtar.. a r a orsa s 1 hına yapamıyacağı gibi aynı nevi mua-

3 - Nihayet Almanya ve Rusya ara- melci ticariye ile meşgul bir şirkete şah-
sındaki pratik iş birliği.. sen mesul bir aza sıfatiyle de giremez. 

Almnn gazeteleri bu beyanattan, Rus- ANKARA BORSASI Bundan başka şeriklerden yalnız Anri-
yanın Alman sulh emellerine müzahere- K F ko Aliberti şirketin fesih ve tasfiyesine 

apanış . k d 1 te devam ettiği neticesini çıkanyorlar. Londra _ Sterlin 1 5.24 dağardpctrdo -:!e müstasb~l1atı ticaretini ndc 
Sovyet siya'>etinin tam muhtariyetini Nevyork - Dolar 100 130.025 o ru an ogruya ne ı vasıta ve ne e 

bildiren ve ideolojik harbi tenkit eden Paris _ Fransız fr. 100 2.96875 biliştirak yapamaz. Diğer şerikler ise bu 
fıkralar bilhassa kaydedilmektedir. Milano - Liret 100 6.675 işi yapmakta serbesttirler. 
}~RANSIZ GAZETELERiNİS Cenevre - İsviçre fr. 100 29.315 4 - Esas mukavelenamenin 9 cu mad-
JÜTAI...AATI Amsterdam _ Florin 100 69.405 desi tawedilmi§tir. 

İngiliz ve Fransız gazeteleri B. Molo- Berlin • Rayşmark 100 5 - F..sas mukavlenamenin 2 ci mad-
tof tarafından ~öylenen nutkun A\Tupa- Brüksel _ Belga 100 21.7425 desi mucibince 10.000 on bin liradan iba-
da umumi vaziyeti değiştirmediğini ya- Atina • Drahmi 100 0.97 ret skermalyei t~irk2e0t03000.0~0 otubz blin ldira-
zıyorlar : Bu nutka nazaran Rusya, İn- Sofya - Leva 100 1.5875 ya çı arı ınış ır. . yırmi in ira an 
gi]tere ve Fransaya knrşı bir nebze hu- Prng _ Çekoslovak kr. 100 ibaret sermaye farkı keza şüreka tara-
1>umetle karışık ta olsa, bitaraflığını mu- Mndrid _ Peçeta 100 13_1825 fından mütesaviyen ve nakden vaz edil-
bafauı azmindedir. İstifade ettiği hare- Varşova • Zloti 100 miştir. 
kellere devam için Rusyanın Almanya- Budapeşte _ Pengü 100 23.2887 6 - Esas mukavelenamenin 13 cii 
ya ihtiyacı vardır. İngiltere ve Fransayı Bükreş _ Ley 100 o.935 md~ldd~si. yerine aşağıdaki madde ikame 
ideolojik bir harp yapmakla itham eden Belgrad - Dinar 100 2.495 e ı mıştır. 
kısım emperyalist saiklerden ileri gel- Yokohama - Yen 100 30.745 ih~irdkcthi~tmüdbdc1ti 31kK. ETvvsfel 1941 ta-
mektedfr. Stokholm - İsveç kr. 100 31.19 r ın c ı am u aca tır. a iye mua-

Bununla beraber, nutkun hakiki neti- Moskova • Ruble 100 me15tı ticaret kanu"lunun mevaddı mah-
1 

susasına tevfikan icra edilecektir. 
cesi A manlann hayallerine nihayet ver- NOT : Hizalarında rakkam bulunmı- 7 1 b ·1 h lif 1 
rnek olmuştur. Zira Rusya Almanyaya yan dövizler için fiat tescil cdilmemi~tir - ş u zeyı nam<.'yc. mu.} 0 ~ı: 
ancak her türlü askeri müzaheret hari- ESHAM VE TAHVİLAT "' . yan.~"~ mukavelenamenın dıger şeraıtı 
• d " k "k d k 1933 ik . 1· E mer ıdır. cm e, manevı ve e onomı yar ım te - ramıye ı rgani 1:J 35 Pul, tarih imzalar 

Beyoğlu dördüncü noterliği resmi 
mührü ve Mithat Cemal Kuntay imzası 

Bu bin dokuz yüz otuz dokuz senesi 

lü etmekle iktifa etmiştir. Nutkun ihti- Sivas - Erzurum haUı islikı·azı J. 20.::.3 
va ettiği tek karar, bifaraflığa devam Sivas - Erzurum hattı istikrazı V. 20 33 
karandır. Cümhuriyet merkez bankası okunarru:.dı 

lzmir Jandarma 
ğından: 

Komutanlı-

Katip oğlundaki jandarma okulu yanında 616 lira keşifli bir oda ile 
bir mutfak inşa ve mevcut helalar pazarlık suretile tamir edilecektir. 

Talip olanlar keşifnameyi görmek üzere vilayet j;mdarma komutan
Jığına müracaat etmelidir. ihale 17. 2 inci teşrin. 939 cuma günü saat 
IO da yapılacaktır. 

3, 7, 12, 17 4035 (2229) 

1 ürkiye lş Bankasından: 
ölü Kesreti Ali Rizanın tahtı tasarrufunda iken icraen bankamıza intikal 

eden ve halen batapu bankamızın mülkiyet ve ta~arrufu altında bu1unan Iz
mirin Karacad3ğ mevkiinde Çapar Gölü nam mahalde Hin tapu kaydına göre 

altı yüz dönüm karşılığt elli beş hektar vebin dört yüz metTe murabbaı mesa· 
hasında tarla ve göl yatağı müzayede ile satılığa çıkarılmı:ıtır. 

- T. evvel ayının 16 ıncı günü tarihile olan 
bu zeyilname zirine mevzu imzalar şa
hıs ve hüviyetleri dairece marufum Zile 
Rapoport, Salih Nuri Rona, Bension Ra
poport ve Enriko Alibertinin olduğunu 
ta<:dik ederim. 

Noter mühür ve imzası. 
Bu suretin dairemde dosyasında 16 T. 

evvel 1939 tarih ve 14839 No. ile mahfuz 
aslına mutabık olduğunıı tasdik ederim. 

Pul, tarih imzalar 
Beyoğlu dördüncü noterliği resmi 

mührü ve Mithat Cemal Kuntay imzası. 
4040 (2227) 

BODRUM ASLlYE HUKUK MAH
KEMF.S1NDEN: 

Bodrumun türk kuyusu mahallesin
den karadenizli oll'ullarından Mahmut 
oğlu 1305 doğumlu Hüseyin em.,.ali 1-
12-930 tarihinde askere sevk edilip iz
mirde 3 üncü alaya kesbi nisbet etmi.r 
ise de o tarihten ~imdiye kadar kendi
sinden bir haber alınamamış ve umumi 
harbın hitamiyle emsalinin askerlikten 

KAZM1R TüCCARI ALA!YELl HA
CI ALt ZADE ABDULLAH KONGOR
DATO KOM!SERLtCtNDEN: 

1 - Kongordato hükümlerinden isti
fade etmek üzere Izmir icra hakimliğin
den 17-10-939 tarihinden itibaren iki ay 
mühlet almış olan lzmirde peştemalcı
larda 1-46 sayılı mağazada kazmir tica
retile müştegil Alfüyeli Hacı Ali Zade 
Abdullah zimmetinde alacağı olan haki
ki ve hükm1 şahısların işbu ilarun neşri 
tarihinin ertesi gününden itibaren yir
mi gün içinde alacaklarını bu iş için ko
miser tayin edilmiş olan Izmirde Ata
türk caddesinde Cendeli hanında 10-11 
numaralı yazıhanede mukim avukat Sa
lim Zere bildirmeleri, 

2 - Yukarıda yazılı yirmi günlük 
müddet içinde alacağını bildirmeyen 
:ılacaklıların kongordato teklifinin mü
zakeresi için yapılacak toplantıya ve 
müzakereye kabul eclilmiyecekleri, 

Icra ve iflas kanununun 292 nci mad
desi mucibince alacaklılarla alakadarla
rın malumları olmak üzere il§n olunur. 

4046 (2237) 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 

1 - Fen heyeti deposunda mevcut 
8000 adet boş çimento kağıt torbaları
nın ~atıııı başkatiplikteki ııartnamesi veç
hile açık arttırmaya konulınuştur. Mu
hammen bedeli 200 lira olup ihalesi 
1 7 / 1 1/939 Cuma günü saat 16 dadır. 
iştirak edecekler 15 liralık teminatı iş 

bankasına yatırarak makbuzile encümene 
gelirler. 

2 - Hasta nakline mahsus otomobil 
karuseri yaptırılması başkatiplikteki ıart· 
namesi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 960 lira olup 
ihalesi 17 / 11 /939 Cuma günil saat 
16 dadır. lııtirak edecekler 72 liralık te
minatı iş bankasına yatırarak makbuzile 
encümene gelirler. 

29-3-8-12 3995 (220S) 

1 - 913 sayılı sokakta 41-47 numara
lı dükkanın yıktırılması alana ait olmak 
üzere enkazının satışı baş mühendislik
teki keşif ve şartnamesi veçhile açık ar
tırmaya konulmuştur. Muhammen bede
li 30 lira olup ihalesi 17-11-939 cuma gü
nü saat 16 dadır. ~irak edecekler 2 lira 
25 kuruşluk teminatı ~ bankasına yatı
rarak makbuzile encümene gelirler. 

2 - 61 inci adanın 366 metre murab
baındaki 33 sayılı arsasının satışı yazı 
işlerindeki şartnamesi veçhile açık artır
maya konulmuştur. Muhammen bedeli 
1464 lira olup ihalesi 17-11-939 cuma gü
nü saat 16 dadır. ~irak edecekler 110 
liralık teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzile encümene gelirler. 

3-8-11-16 (2240) 
Arttırma muamelesi 20 Te:ıriniaani 19 39 tarihine rasthyan Pazartesi günü 

saat 15 te bankamızın lzmirde Birincikordondaki binasında ve ıube müdürlü
ğünde olbaptaki müzayede prtnamesinde yazı]ı esaslar dairesinde yapılacak 
ve en çok arttırana ihale edilecektir. 

Müzaredeye girmek iatiyenlerin uttıracakları bedelin yüzdeonu nisbetinde 
teminat aıı:çası yatırmalan lizımdır. 
Gayri menkulün evsafı ve müzayede ve sat1e ıartlan hakkında malumat almak 
istiyenlerin her gün bankamıza müracaatları ve arttırmaya girmek istiyenlerin 
yukarıda gösterilen gün ve saatte bankaya gelmeleri lüzumu ilan olunur. 

24, 27, 28, 29, 34. 5 7, 12, 15, 16. 18, 20 3919 (2181) 

ve esaretten döndükleri halde muma- kardeşi Mehmet tarafından talep edil
ileyh yine gelmemiş ve bittahkik milli mlş olduğundan kanunu medeninin 31-
mlidafaa vekaletinin emirleriyle nüfus 32 inci maddeleri hlikümlerine tevfikan 
ve askerlik kayıtlarına ölmü.ştür işarP.ti hüviyeti yukarıda yazılı Hüseyin.in Akı
verilrniş ise de ~aibin metrtlk emvaline belinden malfunatı olanların işbu il§n 
ve ölilme müteallik hakların tayini em- tarihinden itibaren tayin kılınan bir ay 
rinde kaydı me:>:ki'.irun mamulünbih ola- müddet içinde maHlmatlarmı bildirmek 
mıyacağından usulen J:(aio1iğine hüküm üzere Bodrum asliye hukuk mahkeme
verilmesi talebinden bahic:le Hiisevinin sine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

DEMiR MASKE 
6W ·-· 

Büyük tarih ve 
(iKlNCl 

1 --macera romanı 
KISIM) 

69 --
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KONTES dö SUV ANSON 
Tekrar Meydana Çıkıyor ... 

Bu anlattığımız hurfüelerden bir hafta 
evvel... Majeste on dördiincü Luinin ka
nsı madam dö Mentönon hizmetine ba
kan carivelerini yollamış, tuvalet odası
nın vanı başındaki rreniş odaya girmişti. 

Bureyn henüz '1ahil olmuştu ki kapı 
ııçıldı. Ve e ikte gene bir kadın belirdi. 

Bu genç kadın, madam dö Mentöno
run önünde bir reverans yaptıktan 11on· 
ra: 

ye bir takım mektuplar getirmiş. 
- Sana teslim etsin ve bana getir. 
- Bn:ı üstüne madam ..• 
Genç kadın eğilerek kapıdan çıktı. 
Bir dakika sonra tekrar geldi ve üzeri 

Fransa kralına hitap eden iki büyük zarfı 
uzattı. 

l ler kes biliyordu ki kral on dördüncü 
Lui bütün kuvvet ve salahiyetini karısı· 
nın eline vermişti. Ve hiç bir karan ona 
danışmadan ittihaz etmezdi. Bu itibar· 
ladır ki krala hitaben gönderilen bütün 
resmi ve hususi mektuplar evvela ve doğ· 

tevdi edilirdi. yeni- ~mirler v-erec;;ıti; -ve yarın s~bah 
Madam dö Mentönon. kendisine veri- erkenden hareket edeceksiniz. 

len iki zarftan birinin muhteviyatını <'' Kurye yerlere kadar eğildikten ıonra 
duktan sonra okuduğu kcğıdı istihfafla çekilip gitti. 
yanı ba<11ına kovarak .. öyle mınldandı: Yalnız kalınca kralın kansı piç oğlu· 

- lngiltere kralı Majeste Giyyom bizi nun kendisine yolladığı notları büyük bir 
hic bir suretle korkutamaz. clikkatle okudu ve sonra ~öyle mırıldan· 

Ve sonra ikinci :rarf ı açtı. dı: 
- Ya .. Dedi. Konte5 dö Suvanson - Protestanların isyanı genişleyor-

Brükselden Parise müteveccihen ve giz· muş. Bereket versin ki Gniafon Monsen• 
lice hareket etmiş .. işte bak bu mühim. yör Luinin izi üzerinde ... 

Bu sırada hususi oda hizmetçİ<11İ gene Sonra, başmı <>öbü üzerine eğerek bir 
Jermen odaya girerek haber verdi: miirldet düsünceli kaldı. 

- Madam .. Sevenden baıka bir Kur- Birden ba"<ını kaldırdı ı 
ve rreldi. - Ah.. Dedi, ötekilere... Kendimi 

Madam dö Mentönon başını kaldır· me<1um bir Vf"mİn ile b~ğlamak suretile 
dı: ne biiyük delili'k ettim. S\lrası muh,.lckaJ.-

- Sevenden mi? Çabık onu buraya ki hen ancak Sövalve dö Loren, Mar~; 
getir. d'Efvat ve Kontes dil Suvanson öldük-

Ostü başı toz toprak içinde olan Kur· ten sonr:ı rahat Lir r.efee alacağım. Çün
ye genç kadının dclôleti ile içeri girdi. kü ancnk öliilerden korkulmaz ... 

Kralın karısı sordu: Ru üzüntülii dii~ncrden sonra Kur
- Mösvö Gniafon tarafından geli- velerin getirdikleri zorflan alarak oda· 

vorsun değil mi) dan çıktı. Geniş ve uzun bir kor;dordar 
Kurye, melun kanburun anasına mü- geçerek haşmetli zevcinin dairesine 

hürlü küçük bir paket uzatarak cevap gitti. 
verdi: Kral. Daire•inde. hiç te tatlı olmadığı 

- Evet Madam... yü-,ii,.--' ., belli b:,. ,:ı 1 .. ,"1.ı. irinde idi. 
P..LA -- Dt•U~ftf _ 

Mücevheratınızı, nakdinizi, eVTakınızı, hisse senetlerinizi ve .alnı 
kıymetli eşyanızı: 

YANGINDAN 
ÇALINMAKTAN 

ZIYAINDAN 
Ve her türlü tehlikeden masun olarak gayet az bir ücret mukabiliD

de bankamızda mevcut ve her zaman emirlerinize amade ufak kasa
larda saklıyabilir rahat uyur, rahat gezer, rahat seyahat edebilirsin.i:t. 

Cari hesaplar servisimize 
müracaat edilmesi 

iz mir Defterdarlığından: 
Boyacı Ibrahimin yeni maliye şubesine olan kazanç vergisi borcun .. 

dan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsilat komi&
yonu kararile haciz edilen Basmahane civarında Abdullah efendi ma· 
hallesinin fenerci sokağında 14 numaralı ve 800 lira kıymetteki hane
nin üçte iki hissesi 3. 11. 939 tarihinden itibaren 2 r gün müddetle mil
zayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 24. 11. 939 cuma günü saat 15 de vilayet idare heyetilla 
müracaatları ilan olunur. 

3, 12, 19 4048 (2233) 

lzmir Delterdarlığından: 
Halil oğlu Alinin köyler şubesine olan emlak satı~ bedeli borcun• 

dan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsilat komis
yonu kararile haciz edilen Mersinli Burnava caddesinde 4 sayılı 'YO 

2500 lira kıymetindeki sebze bahçesi ve odanın mülkiyeti 3. 11. 939 
tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 24. 11. 939 cuma günü saat 15 de vilayet idare heyetine 
müracaatları ilan olunur. 

3, 12, 19 4049 (2232) 

lzmir Delterdarlığından: 
Ahmet Kasım ve )alamın kar~ıyaka ~ubesine olan emlak satış becJo. 

li borcunCJan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tah .. 
silat komisyonu kararı ile haciz edilen karşıyaka Donanmacı mahaJlo
sinin Günaydın sokağında 24 numaralı ve 1075 lira kıymetindeki u
sanın mülkiyeti 3. 11. 939 tarihinden itibaren 21 gün müddetle mi
zayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 24. 11. 939 cuma gijnü ıaat 15 de vilayet idare heyetine 
müracaatları ilan olunur. 

3, 12, 19 4047 (2234) 

lzmir Delterdarlığından : 
Ahmet Raşit oğlu Mazhann Baıturak ıubeaine olan kazanç 'Y~ 

gisi borcundan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tala
ıiiat komisyonu kararile haciz edilen Kestelli mahallesinin Başturalt 
caddesinde 38 numaralı ve 960 lira kıymetindeki dükkanın mülkiyeti 
3. 11. 939 tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkanl
mııtır. 

Taliplerin 24. 11. 939 cuma günü saat 15 de vilayet idare heyetiM · 
müracaatlan ilan olunur. 

3, 12, 19 4050 (2235) 

lzmir Defterdarlığından: 
Sandıkçı Abdullahın yeni maliye ıubesine olan kazanç vergisi be.

cundan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsiJM 
komisyonu kararile haciz edilen Ahmetağa mahallesinin Sandıkçılar 
sokağında 14 numaralı ve 960 lira kıymetindeki dükkanın mülkiyeti 
3. 11. 939 tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkanJ.. 
mı§tır. 

Taliplerin 24. 11. 939 cuma günü aaat 15 de vilayet idare heyetine 
müracaatlan ilan olunur. 

3, 12, 19 4051 (2236) 

Ticaret Vekaleti ıc Ticaret • 
Umum müdürlüğünden: 
30 ikinci teşrin 1330 tarihli ecnebi anonim ve sermayesi eshama 

münkasem şirketler kanununun hükümlerine tevfikan Türkiyede ça• 
lışmasına izin verilmiş olan c Doyçe Oryentbank Dresdnerbank şube
si > bu defa müracaatla şirketin Türkiye vekillerinden Mayir Politinin 
§İrket!e alakası kesildiğini ve yerine bankanın diğer haizi salahiyet 
vekil ve mümessillerinden veya meclisi idarenin imza etmeğe ealahi· 
yet vereceği zevattan biri ile mü,tereken vazı imza etm~k üzere vo 
banka n!zamnamesinde derpiş edilen bilcümle muaınelatı ifaya vo 
Türkiye Cümhuriyeti mahkemelerinin bilcümle der~e ve kısımların• 
da dav·a eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile bank1:tyı temsile ve sa
lahiyetlerinin kaffesile avukat tayin ve azil eyleme~e lzmirde mukim 
Alman tebaasından Siegfried Roggenbuck'u tayin etti~ini biJc)iy .. 
mi~tir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun görülmüş oJ,. 
makta ilan olunur. 

Devlet Hava yolları umum 
mücJürlüğünden: 
1. 11. 939 tarihinden ib'baren mevsim dolayısile tayyare yolcu se

ferlerinin tatil edileceii ilin olwıur. 
1. 3 ~~ ..anat ..... 

-.:1-~ :1.ı:-:1: ....... _ 
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Emlak ve Eytam Bankasından : Azimet dolayısile 
acele 

SPERCO VAPUR 
ACEH2'ASI 

w. F. Henry Van der Zee 
Ve şürekisı 

A. 
___ .. !r -:' 

Esas No. Yeri No. su Nev'i 
Depozitosu 

Kıymeti T. L Müzayede 
ADRİATİKA SOSYETA ANONİMA AMERtCAN EXPORT UNES tNC, 

Dl NA VİGAZYONE N E V - Y O R K İÇİN: 

906 

1122 
1159 

1163 

·1165 

1167 

1172 

1173 

1176 

1178 

1182 

1190 

1191 

1192 

1193 

1198 

1204 

1205 
1208 

1209 

1212 

1214 

1215 

1218 

1219 

1220 

1221 

1222 

1224 

1225 

1226 

1230 

1231 

1232 

1233 

1234 

1235 

1236 

1237 

1238 

1240 

1242 

1243 

1244 

1245 

1246 

1248 

1249 

1250 

1251 

1252 

1254 

1258 

Karşıyaka ikinci Aydın çıkmazı 
Ada 11 O, parsel 5. 5894,50 M2. 
Ali Reis mah. Hacı Hüseyin so. 
Mesudiye M. H~yat yeni 1448 inci sokak 
77 M2. Ada 1212, parsel 6. 
Darağaç Şehitler caddesi. 
181 M2. 
Darağaç Şehitler caddesi Taş iskele 
yeni 1522 No. lu sokak 

Eski Yeni Taj 
- - 20/9 

23 
16 

116 118 

25 
16 

84 

5, 

999,76 M2. 1 / 3 hissesi. 
Darağaç Şehitler caddesi. 
7 /24 hissesi. 

121/123, 

1, 3. 
7, 7/ 1 

103 
119. 93 

Alsancak Sükrü Kaya Bulvarı. 
Ada 1161,'parsel 4. 
Darağaç Şehitler caddesi 
25128,68 M2. 7 / 45 hissesi. 
Darağaç Şehitler caddesi Varilci 
sokak. 1584,67 M2. 
1 /5 hissesi. 
ikinci Karataş Halil Rifatpaşa 
caddesi. 104,50 M2. 
Salhane Halil Rifatpaşa ve Enveriye 
5. 2967,75 M2. 
Ada 686, parsel 1. 
Tepecik Sakızlar - Lôle yeni 
1 218 inci sokak. 
Tepedk Façi - Bahçe yeni 1220, 
1227 inci sokak. 1 /6 hissesi. 
Tepecik Sürmeli yeni 1 225 inci 
sokak. 
Ballıkuyu Yukarı Sinekli cad. 
Ada 1620, parsel 45. 
Burnava Yıkık Minare yeni 
Türkmen sokak. 909 M2. 
Burnava Han ardı Gürbüz sokak. 
144,99 M2. 
Burnava Merkez yeni Orta sok. 
Burnava Halil mah. T arlabaşı. S. 
15,75 M2. 
Karşıyaka Bostanlı Rana yeni 
1811 inci sokak 422,33 M2. 
Karşıyaka Alaybey Çalgıcı yeni 
Galibiyet 1697 No. lu sokak. 
Ada 43, parsel 15. 236,50 M2. 
Kar~ıyaka Alaybcy Piliç - Yıldız 
yeni 1683 No. lu sokak. 
167,50 M2. Ada 20, parsel 3. 
Karşıyaka Alaybey Piliç - Yıldız 
yeni 1683 No. lu sokak. 
Ada 32, parsel 11, 250 M2. 
Karşıyaka Osmanzade şimendüfer 
Caddesi yeni 1671 No. sokak. 
Ada 116, parsel 4. 
Bayraklı Menemen cad. Yeni 1644 
inci sokak. 229,83 M2. 
Bayraklı Menemen caddesi yeni 
1644 inci sokak. 574.56 M2. 
Bayraklı Menemen caddesi yeni 
1644 inci sokak. 459,65 M2. 
Bayraklı Burnava caddesi yeni 
1643 inci sokak. 293,03 M2. 
Bayraklı Burnava caddesi yeni 
1643 inci sokak. 448, 18 M2. 
Bayraklı Burnava caddesi yeni 
1643 inci sokak. 2757 M2. 
Bayraklı Burnava caddesi Gül yeni 
1 640 ıncı sokak. 
Bayraklı Vişne yeni 161 4 
inci sokak. 21,83 M2. 
Bayraklı Ayva yeni 161 3 inci sokak. 
471,29 M2. 5/8 hissesi. 

Bayraklı Ayva yeni 1613 inci sokak. 
671,99 M2. 5 / 8 hissesi. 

Bayraklı Ayva yeni 1613 inci sokak. 
608 M2. 5/8 hissesi. 

Bayraklı Haliliye yeni 1612 inci sok. 
110,32 M2. 
Bayraklı Haliliye yeni 161 2 inci sokak 
625,25 M2. 5/ 8 hissesi. 

Bayraklı Haliliye yeni 161 2 inci sokak 
123,55 M2. 
Ba}'raklı Muradiye caddesi yeni 
1609 ıncı sokak 1746,59 M2. 
Bayraklı Muradiye caddesi yeni 
1609 ıncı sokak. 63,20 M2 
Turan Şimendüfer caddesi yeni 
1648 inci sokak. 132. 17 M2. 
Turan Şimendüfer caddesi yeni 
1648 inci sokak. 229,83 M2. 
Turan Şimendüfer caddesi yeni 
1648 inci sokak. 132, l 6 M2. 

18 

174/176 

157 
159 
161 

35 

2 118 

96 276/1 - 240 

4, 5 

4 

20 

72 

144 

23 

35 

75 
26 

16 

10/1 

18 

90 

51 

1/.32 

57 

43 

65/67 

25 

29 

1 

7 
15 
34 

1 
15 
34 

7 

34 
15/1 

17 
7 

15 
34 

2 

61 
35 
27 

1 

8 

7 

6 

18 

70 

148 

25 

33 

75 
12A. 

5 

18/ 2 

116 

60 

3 

62 

38/1 

65/67 

40 

69, 
71, 1 

2 

2 

2 

13 
13/I 

t 

2 

63 

25 

139 

33 

138 

136/1 

Tarla 

Arsa 
Ev 

Arsa 

« 

Depo 

Ev 

Sebze bahçesi 

Arsa 

< 

. « 

Ahır 

Dükkan 

Ev ve arsa 

Ev 

Arsa 

< 

« 
« 

< 

< 

< 

Bahçeli ev. 

Arsa 

« 

884.-

14.-
1700.-

362.-

666.5' 

3791.66 

2000.-

1172.64 

633.87 

15.68 

148.39 

4SO.-

67.-

600.-

150.-

227.-

58.-

12.-
6.-

63.35 

118.25 

67.-

150.-

176.80 

2.80 
340.-

72.40 

133.30 

758.33 

400.-

234.53 

126.77 

3.14 

29.68 

90.-

13.40 

120.-

30.-

45.40 

11.60 

2.40 
1.20 

12.67 

23.65 

13.40 

30.-

3000.- 600.-

22.98 4.60 

287.28 57.46 

45.97 9.19 

44.- 8.80 

Oç dükkan ve arsa 300.- 60.-

Kule ve tarla 

Ev ve dükkan 

Arsa 

« 

c 

< 

Ev ve harap 
clükkarı 
Arsa 

« 

Bahçe ve arsa 

Ev 

Arsa 

« 

< 

«müfrez 

550.-

1000.-

4.00 

88.-

126.-

114 -

425.-

117.24 

37.07 

349.-

150.-

40.-

69.-

40.-

110.-

200.-

0.80 

17.60 

25.20 

22.80 

85.-

23.45 

7.41 

69.80 

30.-

8.-

13.80 

8.-

8.-Turan Şimendüfer caddesi yeni 
1648 inci sokak. 132,84 M2. 
Turan Şimendüfer caddesi yeni 

47 
49/ 1 

22 98 Ev 70.-

69.-
1649 ıncı sokak. 
Turan Cafer Tayyar caddesi yeni 
1246 ıncı sokak 1767 ,36 M2. 

48 « ve arsa 

33 Turan Cafer Tayyar caddesi yeni 81.40 

40.

JSO.-

345.-

407.-Tarla 
1652 inci sokak. 2033,35 M2. 

il Turan Cafer Tayyar caddesi yeni 49 203.- 40.60 Arsa 
1652 inci sokak 1351,82 M2. 

DİANA vapuru 30/10/939 tarihinde EXİRİA vapuru 30 ilkteşrine doğru 
r,elerek Adriyatik limnnlarına hareket bekleniyor. 

be levkalade Satış edecektir. EXPORTER vapuru Sonteşrin bq.-
Ikinciteşrinin beşinci pazar günü öğ- CALDEA motörü 30/10/939 tarihin- langıcına doğru bekleniyor. 

leden evvel saat 10 da karşıyakada ban- de gelerek Cenova ve Marsilya limanla- ARMEME~ DEPPE, ANVERS 
ka sokağı yanında intiba sokağında 15 rına hareket edecektiı'. ANVERS İÇIN : 
numaralı hanede aydın eşrafından ba- ALBANO vapuru 2/11/939 tarihinde ESPAGNE vapuru son teşrin başlan· 
yan belkis birsele ait zarif ve nadide beklenmekte olup Karadeniz limanları- gıcmda bekleniyor. 
mobilyaları müzayede suretiyle satıla- na hareket edecektir. D. T. R. T. KUMPANYASI 
caktır. ECİTl'O motürü 3111/939 tarihinde TUNA LhtASLJ\RI İÇİN 

Satılacak eşyalar meyanında ceviz do- gelerek nyni gün saat 17 de Pire, Brin- DUNA motörü 15 sonteşrinde bekle-
kuz parçalı kanepe takımı, ceviz aynalı dizi, VeneJik ve Triyesteye hareket niyor .. 
iardinyer, suni zarif bir havuz, büfe ve edecektir. KASSA motörü sonteşrin sonlarında 
kontura büfosi yemek masası kare, altı BOLSENA vapuru G/11/939 tarihin- bekleniyor .. 
adet muşamba sandalyesi, amerikan ka- de beklenmekte olup Adriyatik limanla- SERVİCE l\IARİTİ1\1E ROUMAİN 
nepe ve iki koltuk. avrupa tablalı kane- rına hareket edecektir. B U C A R E S T 
pe \'e iki koltuk, müdevver camlı masa CİLİCİA rnotörü 7/11/939 tarihinde KÖSTE ıcE. GAI..AS VE TUNA 
ve iki si~ara masası, iki adet uzun seh- beklenmekte olup Cenova ve Marsilya LİMANLARI İÇİN 
'Ja, ta?la}ı iki. koltuk ve altı iskemle, i.~- limanlarına hareket cdecel•tir. OİTUZ vapuru 2 sonteşrine doğru 
lemeh çıçcklık, oval aynalı dolap, ku- ECİTTO motörü 17/11/9:'.;9 tarihinde beklenivor 
r.ük sifonyeralı d?lap, üç aynalı tuvalet, gelerek aynı gün saat 17 de Pire, Brin- SOCiETE °CO:\fl'1,JERCİALE BULGARB 
ve a~n~lı komodıno, camlı ort~ ı~asası, dizi Venedik ve Triyc:stcye hareket ede- DE NAVİGATİON A VAPEUR 
oeskır~ı~. portmant.o, sarı kadıfelı ş:z: cektir. HAİFA • İSKENDF.RİYE VE PORT 
lonk, ıkı koltu~. ~~r sandalye, ve ~k~ t T A L i A SAİT f ÇiN 
a~~t. tırablası, ıngılız mamulatından ıkı İTALİA S. A. Dİ NAVİGAZİONE VARNA vapuru hemen hemen bek-
kıc;ılık kare bronz karyola maa sumyası, NEPTUNİA t" .. 19 teşrinisani 939 1 kt d' 
ıtadifcli kaneoe ve iki koltuk, maon kap- tarih' d Tr' ıstnodoru bt Amerika enVme el ır. . . tar'hl . hakkm.ı-
1 ~ 'k' . kri tal ın e ıye. e en cenu apur ann ısım ve ı erı \UI 
ama masa ve ı ı sıttara masası, s 1. 1 h k t d kt' h' h' t hh"t lın 

1 k .. 1 .. h k" "k h ·o- ıman arına arc e e ece ır. ıc ır aa u a maz. ::am ı u up ane, uçu yazı ane, J N ,.,, • · h k ihJ ri t 
oon masası, alman si~:ıra masaları, iki O • . Vapurlann are et tar e ~ e nav· 
'ldet s;yah et.Djer. madeni sieara masala- A.lıvall bımra dolayısiyle navlun ve lunlardaki deği~ikliklerden acenta me-
rı, porS<'len Va7olar. iki adet japon va- hareket t~ilıl~ri~in kat'i .. olmadığını ve suliyet kabul etrr.ez. 
zosu, muhtelif biqelolar. dört adet av- bunlar~? h~ç. hır ıh~ara luzum olmaksı- Daha fazla tafsilftt için ATA TURK 
rupa tableli koltuk, ve orta masam, mü- zın degışebılır oldugunu ve bu husustan . 
devver aynalı şemsiyelik. iki adet lake dolayı acenteye bir mcsuliyet terettüp caddesı 148 No.rla W. F. Henry Van Der 
birer kisilik karyola, sabit kare ceviz ctmiyeceğini muhterem yükleyicilerin Zee ve Şsı. Vapur acentalığuıa mUraca-
mnsu. iki adet sı>C!efli si~ara masası, al- kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. at edilmesi rica olunur. 
tı adet aVTur.a sandalyesi, büyük mak Daha fazla tafsilat için Cümhuriyet TELEFON : 2007/2008 
halısı. ı:tol dresten markalı fevkarncte caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 
eyi sc<;li alman piyanosu ve notalık. acentesine müracaat edilmesi.. UMDAL 

--J:?-
""ı•htelif renklerde i.iclü narselen elek- TELEFON ; 2004 - 2005 
•r;k avizolnrı. gece lamb<ı~c;ı, ve sair bir 
~01< e-;yal nefise acele müz-ıyede sure- :naau•u••••••n••• ..................... . UMU:\11 DENİZ ACENTALICI LTD. 
'ivle satılacaktır. Satıc; neşiııdir. Fırsatı E OLİVİER VE 
k2"1rmayınız. 1--3 (2220) : V A UELLENİC LİNES LTD. 

Türk müzayede salonu müdüriyeti : Ş REK SJ Lf'D. ANGHYRA vapuru ikinci teşrin ipti
dasında beklenilmekte olup Anversa ve 
Rotterdam için yUk alacaktır. 

Kiralık cif tlik 
• 

Tireli müteveffa Refik Kırlıoğ-

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
runız sefer yapacaklardır. 

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

ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 ikinci teşrinde 

limanımıza gelerek a}'ni gün Köstence 
ve Varna için yolcu ve yük alacakbr. 

LOVCEN vapuru 19 ikinci teşrinde 

limanımıza gelerek 20 ikinci teşri:ı saaı 
12 de Pire - Arnavutluk limanları - Ko-
tor - Dubrovnik - Split - Triyeste ve 

Messageries. Maritimes Şuşak için hareket edecektir .. Yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

KUMPANYASI JADRANSKA PLOVIDBA D. D. 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru SUSAK 
H tü 1 .. · h t l.tı. t · · s· PREDSEDNİK KOPAJTİC vapuru 

lunun mutasarrıf olduğu, her ne
vi mahsulatı ziraiye yetİflİrmeğe 
gayet müsait münbit ve mahsul
dar arazileri ve hayvauata clve
rifli mer'alariy!o müftehir Tire 
kazasına tabi .,Göllüce» çiftliği 
demekle maruf çiftlik ile Burgaz 
çiftliğinden müfrez 750 dekar 
arazı ıca!'a verileceii"a'len i:alip 
olanların bu husustaki şeraiti öğ
renmek Üzere 9-11-939 tarihine 
kadar lzmirde ikinci kordonda 
96 numarada (Eski Akfehir ban-

er r u ıza n ve ma um:ı t\!ı.n ı· 'k' . . . t'd d beki ·ı . . · ı ·ıncı tcşrm ıp ı asın a enı -
rmcı Korıfonda 156 numarada LAU- mekte olup Yugoslavya limanları ve Tri-
RENT RtmOUL \ 'e ŞERİKİ vapur acen- yeste fcin yük alacaktır. 
tasına müracaat edilmesi rica olunur. GOUI.ANDRİS BROTHERS LTD. 

TELEFON : 2 3 7 5 PİRE 

ka bine.sı) Nejad Evliyazadeye -------------- ... ·EA nr~LLAS • 
ve yahut Halir-:ıa~a carşısında 
avukat lbrabim Ethem Postacıoğ
luna müracaat etme1eri ilan olu-
nur. 2239 

BURDUR ASLİYE HUKUK MAH-
KEMESINDEN: Sayı 317 

Burdurun Sina.,n mahallesinde oturan 
Gediz kazasının Sofular mahallesinden 
Süleyman kızı Fatma Hayriye tarafın
dan Izmirin Reşadiye mahallesinde 18 
no. lu evde oturan molla Mustafa oğlu 
Adil aleyhine Burdur asliye . hukuk 
mahkemesine açılan terk sebebiyle bo
şanma da,•asının cari muhakemesi so
nunda medeni kanunun 132 inci madde
si mucibince tarafların boşanmalarına 
ve 142 inci maddeye göre müddeialeyh 
Adilin bir sene müddetle evlenmekten 
memnuiyetine 7-7-939 tarilıinde karar 
verilmiş ve esasen müddeialeyhe usulen 
ve ilanen yapılan tebligata rağmen mah
kemeye gelmediğinden dolayı muhake
me gıyabında cereyan etmiş olduğundan 
müddeialeyhin ikametgahı meçhul bu
lunduğu cihetle ilam suretinin kendisine 1 

tebliğine iınkın görülemediğinden işbu 
ilan tarihinden itibaren on beş gün için
de temyiz etmediği takdirde hükmün 
katiyet kazanacağı ilan olunur. 

(2225) 

DOK!'OR 

Ismail Hakl<ı 
Akarçay 

Dahili ve tenasüli has• 
talıldar rnütalıassısı 

Cümlmriyet caddesi (2 inci Kordon 
Alman konsoloshanesi arkasında) 
20G numaralı muayenehanesinde her 
gün saat 13 ten itibaren hastalarını 
kabul eder ... 

Lüks transatlantik vapuru ile Pire 
Nevyork hatb ... 
Pire - Ncvyork seyahat müddeti 12 gün 

Pireden hareket tarihi 
18 -11-1939 

Gerek vapurlnnn muvasalAt tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak
kında acenta bir teahhüt altına giremeL 
Daha Caı:ta tafsillt a!mak için Birind 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umumi deniz AC«"ntalığı Ltd. milracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 Müdüriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

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

dıkları sıtma parazitlerini öldürür .. Sıtma parazitleri, kanımızda hesap kai
delerinin haricinde kalan büyük ve Ş3yanı hayret bir derecede çoğalırlar. Bu 
korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmm yuvarlacıklan 
mahv ve harap olur ve Sıtma meydana gelir .. 
JİOGENİNE : Kanı temizleyip ço~altır .. Kırmızı kUrreciklerl arttırır .. Adale 

17.MtR 2 inci HUKUK MAHKE..'l\iE- ve sinirleri kuvvetlendirir .. İştihayı açar .. Dermansızlığı giderir. Sıtma pa-
SINDEN: razitlerini öldünnek suretiyle şifa temin eden ve SJtmadan koruyan yüksek 

Izmirde Eşrefoaşada çukur çe~me so- tesirli bir ilAçtır. Tali olarak bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük faide
\t'l.ğında 7 sayılı evde oturan Mı?hmet ler lemin eder .. 
kızı ikbal tarafından kocası aynı yerde Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadeshıi haizdir .. HER ECZANEDE bulunur .. 
'Yltıkim Erzincanlı Halil oğlu Siileyman • 

C)'ilbi aleyhine açılan boşanma davasına ·----------.. ·------•-•:•-•mm-1!• ait davetiye varakasile arzuhal sureti 
ikametgahı mechul bulunması sebebilC' 
bu baptaki tebli~at ilanen icra edildiği 
halde muayyen mahkeme gününde gel
mcCl iği ve vekil dahi göndermemesi se
bebile aleyhinde ~ıyap kararı ittihaz ve 
c:ahitlerinin dinlenmesine ve karar sure
tinin mahkeme divanhane~ine talikile 
muhakemenin 5-12-939 tarüıine bırakıl
masına karar verilmis oldu~und.an müd
deialeyh Süleyman Sabinin muayyen 
muhakeme gününde saat 10 sularmda 
{!elmesi veya vekil ~öndermesi aksi hal
de bu husm;tan dolayı bir daha mahke
meye alınmıyarak gıyabında görüleceği 
hususu tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilAn olunur. 4044 (2231) 

Manisa valiliğinden: 
1 - Manisa hususi idaresinin 939 mali yılı ihtiyacı bulunan 51 

kalemden ibaret 1416 lira 95 kuruş muhammen bedt-lli defatir ve ev
rakı matbuası açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - T abedilecek evrakı matbuanın cins, miktar ve fiyatlannı gös
terir nümunderi Manisa daimi encümeninde görülebilir. 

3 - ihale 16. 11. 939 perşembe gÜnü saat 1 1 de Manisa dcı.imi en
cümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktan 96 lira 28 kuruştur. . 
5 - Mektupla yapılacak tekliflere muvakkat teminata ait bit ban

ka mektubu veya makbuzunun ilİ§tirilmesi lizımdır. 
4042 (2228) 

Turan Cafer Tayyar caddesi yeni 9 - 50 Tarla 25 2.- 50.40 l 263 Buca Reddilhak yeni 19 No. lu sok. 
1652 inci sokak 1683,20 M2, 1266 Buca Özdemir sokak. 1120,40 M2. 

2 
4 

19 

4 
44 
8 

Dükkan 
Arsa 

30.-
168.-
559.-

6.-
33.60 

111.80 Turan Menemen caddesi yeni 1593 222 Arsa 345.- 69.- 1270 Buca Bahçe sokak yeni 28 inci 
inci sokak 689,50 M2. sokak. 5595 M2. 

< 

Turan Menemen caddesi yeni 1 S95 88 167 « 322.- 64.40 1271 Buca Servili sokak. 2677,67 M2. 
inci sokak. 804,39 M2. 1 / 16 hissesi. 

23 21 « 27.- 5.40 

Turan Menemen caddesi yeni 47 236 c 2084.- 416.80 1272 Buca Islam çıkmazı sokak. 
1655 inci sokak. 2779.16 M2. 69,52 M2. 
Buca aşağı mahalle Mecidiye cad. 6 - - < 28.- 5.60 1274 Buca belediye caddesi. 27 27 Dükkan 
275,79 M2. izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin taksitle satışlan 21. 1 L 939 tarihine müsadif Salı günü saat 
Buca aşağı mahalle Mecidiye cad. 29 29 Dükkan 100.- 20.- ONDAyapılacaktır. 

Buca Namık Kemiail lsiokaiiİki.llllllllllllllllllİ2llll .. 6illlllİAiııirsiaİll ........... 3.2m7m.-•-• .. m6m5m.4mOİlıııılı..il•st·e·k·li~o~l-an~l;a;rı~n~h~i;z;a~la;r;ın~d~a~y~a~z~ı:lı•d:e~p~o~z:it:o:...:a:k~çe~l~e~rin=:.l~v~e:z:n:e:.:.:miz:e::....::y~a~b~r~ar~a-k-!a.lar~t-tı_nn_a:y_a~g~i-rm.....2.1e~le~r~i~v~e~y~a~n~la--.llllli ... 

2 2 7.- 1.40 « 

100.- 20.-



SAHiFE t; YENi ASIR 
E 

B. çemberlaynın hafta.lık beyanatı 
lngiliz Başvekili B_ Molotofun Berlinde sabırsızlıkla beklenen nutkunun 

bir sukutu hayal uyandırdığına kani olduğunu beyan etmiştir 

lngiltere hüküm eti Korsan kruvazörleri 
Yardım teklifinde bulunan Domin- lngiliz umumi efkirı Alman gemileri-

yonlarla anlaşmak üzeredir nin iaşe işine nıerak ediyorlar 
Paris, 2 (Ö.R) - Avam kamarasında 

haftalık beyanc.tını yapan bay Çember
layn şu izahatı vermiştir : 

ı - Geçen hafta zarfında fırtına ve 
rüyet şartlarının bozukluğu hava, deniz 
ve kara hareketlerine müsait olmamıştır. 
Fransa - Almanya hududunda ancak ka
rakol faaliyeti olmuştur. Biitün faaliyet 
mahalli baskınlara ve fasılalı topçu ate
şine inhisar etmiştir. Çok şiddetli soğu
ğa ve görüş şartlarının bozukluğuna rağ
men İngiliz sefer ordusu kendisine tah
sis edilen kısımlarda müdafaa mevzile
rini takviyeye devam etmiştir.. İngiliz 
askerlerinin maneviyatı yüksek olup 
Fransız ahalisiyle iyi münasebetler ida
me etmektedirler. 

•Denizlerde daimi bir bnsiret muha
fauı ediyoruz .. Deniz harbi nisbeten sa
kin geçm~tir. Düşman tahtelbahirlerine 
bazı zayiat verdirdik .. Bilmukabele bazı 
ticaret gemileri kaybettik.. Bununla be
raber tnhtelbahir tehdidini bertaraf et
mek hususundaki emniyetimizi sarsacak 
hiç bir hadise olmamıştır. 

•Bazı Alman keşif ve bombardıman 
tayyareleri kafile halinde seyahat eden 
\-apurlara taarruz etmişlerse de ne gc
micilerimiz, ne gemiler hiç bir zayiata 
uğrrum:ıınışlardır. Düşmanın bilakis bazı 
zayiatı olmuşlw. Bu da tayyarelcriınizin 
yüksek kalitesi ve mürettebatının cesa
reti hakkındaki kanaatimizi takviye et
meJ....-tedir. 

ıAlmanyanın şimali garbisinde yaptı
ğımız ve kahramanca bir muvaffakıyet 
sayılabilecek ke.şif uçuşları esnasında 
çok kıymetli fotoğraflar alınmıştır. Bun
lardan bazıları düşmanın şiddetli miinia 
r-teşinc rağmen ancak 70 metrelik bir 
irtifadan çekilmiştir.» 

l\tOLOTOFUN NUTKU 
Başvekil bundan sonra B. Molotofun 

nutkuna geçerek demiştir ki : 
• - Bu nutuk Berlinde sabırsızlıkla 

bekleniyordu. Fakat bir sukutu hayal 
uyandırmış olacaktır. Nutuk tarafımız
c!an ehemmiy('tle tetkik edilmektedir .. 
So\'yet maksatlarının tarifini alfıka ile 
kav<lettik .. n 

B. Çembcrlayn B. Molotofun geçen 
mayısta söylediği bir nutuktan şu kısmı 
hatırlatmıştır : •Biz :sulh davasının şam
piyonlarıyız.. Taarruzun her ne şekilde 
olursa olsun inkigafma hasımız .. D 

B. Çemberlayn demiştir ki : 
• - Majeste hükümetinin de maksa

dı bundan ibarettir. Bu sebeple, B. Mo
lotof un müttefiklere atfettiği hayali harp 
maksatları üzerinde durmağa lüzum gör
miyorum.. Bi7Jm harp gayelerimiz sarih 
ifnde)Prlc izah edilmiştir ve milletlerin 
ekseriyeti tarafından tam şekilde takdir 
edildiğine kanaatim vardır.• 
DOI\IİNYONLARLA J{ONl<'ERANS 
Dominyonlarla Londrnda başlıyan 

müzakerelerden bahseden B. Çember
layn demiştir ki : 

ıBu konferans imparatorluğun azim 
\ahdetinin göz kamaştırıcı bir ispatıdır .. 
Bu memleketlerden her birinin müşte
rek ~ayeye en iyi şekilde nasıl hizmet 
edebileceğini tayin edecek müzakereler 
buc;laınıstır. D!>minyon milletleri kendi 
arzulariyle, bi.itün k:ılpleriyle davamıza 
i~tirak etmişlerdir .. Londraya gelen na
z.ırları vasıta~iyle çok kıymetli planları-
nı öğren dil·.. · 

ıMajest~ hüküme•inin niyeti, en iyi 
bir netice alın~cak surette. imparatorlu.1< 
kayn:ıklarından istifade ctm{'l:;tir .. Buna 
rouvaffa!t olma~ için halt:n bir çok P.ltın
lar tetikkdir. 

, Dominv ... nlar yardımlarını şevkle tek
lif ctmİ<"ll:rdir. Biz de bunu ~evinçlc ka
bul ettik.. İmparatorluğun, hükiimdarın 
otoritesi altında bulunan bütün arazifil 
is birliğini. kemali serbesti He teklif et
miş ve bütün kalbiyle her fedakarlığı ka-
bul eylemiştir.• 

Romn, 2 (Ö.R) - Londrada ~1kan 
•Niyuz Kronikle• gazetesi İngiltere 
ekonomi nazırı sir Bolton Lyterin bir 
makalesini neşrediyor. Sir Bolton Ley
ter diyor ki : 

- A vrupada sulhun hangi esas üze
rinde iadc edileceğini beyan etmeden 
evvel İngiltere ve Frnnsarıın kabul ede
bilecekleri asgari şartlar dahilinde Al
man şansölyesiyle müzakerata girişmek 
imkanı olup olmadığım tayin etmek la
zımdır .. 

Londra 2 (P.S.) - Atlas okyanosun
da Doyçland ve Admiral Ser adlı Alman 
cep kruvazörlerinin faaliyeti Ingi1iz 
umumi efkarını heyecanlandırmaktadır. 
Deyli Tel~af gazetesi günlerdenberi bir 
cok tefsirlere yol açan bu mevzu üzerin
de bir etüd neşretmiştir. Muharrire gö
re Admiral Şer cep kruvazörü faaliyeti
ni Pasüik oseanına teşmil etmek mak-
sadiyle cenubi Atlantiği terkederek 
Hom burnu etrafında dofo.smaktadır. 
Bu korsan kruvazörü Pasifikte faaliye
tini tecrid etmek daha müşkül olacağına 
kanidir. Şimdi.ve kadar yalnız Kleman 
ve Stonegat adlı iki Ingiliz vapuru cep 

Ingilizlcrin Repulse kmvazörü 
senesinde olduğu gibi cenubi Amerika
nın bazı cenup limanlarında gizli ajan
ları vasıtasiyle korsan gemilerinin mun
tazaman iaşelerini temin edecek bir ser
vis temin etmiştir. Borkum Alman va
puru ayın dokuzunda Montevideodan 
amiral Serin geçeceği sulara hareket et
mistir. Diğer taraftan DrC'sden vapuru 
Valparezodan ve Havelland vapuru da 
Kostariganın Pontas Arcnas limanından 
Pasifik sularına hareket etmişlerdir. 

DOYÇLAND CENUP KUTBUNDA 

giliz kruvazörlerinin Deniz tayyarclerile 
birlikte iki Alman zırhlısını araştırmağn 
ve takibe koyuldukları muhakkaktır. 
Düşman Korsan zırhlıları daha ağır olan 
tcchizatlarına rağmen bir defa izleri bel
li olduktan sonra Ingilterenin takibin
den kurtulmaları imkansız olacakbr. 
Müttefiklerin bu Alman gemilerinden 
daha süratlı, daha muazzam tcchizatlı 
ve daha himayeli beş harp gemisi var
dır. Bunlar da Ingilizlerin 42 bin tonluk 
Hood kruvazörüyle 32 şer bin tonluk 
Renov ve Repulse kruvazörleri ve Fran· 

------------ ·------~----------------- kruvazörleri tarafından batırılmıştır. 

Doyçl::ınd cep· kruvazörünün amiral 
Sere mülaki olmak iizere cenup kutbuna 
doğru gittiği zannediliyor. Ayın yirmi
sinde Emmi Fredrik adh Alman vapuru 
Mcksikanın Tempiko limanından petrol 
hamulesile hareket etmiştir. Beş gün 
sonra ayın yirmi beşinde Togo Alman 
vapuru da Bomadan hareket etmiştir. 

sızların yirmi altışar bin tonluk Dünker
ke ve SlTazburg kruvazörleridir. Alman 
kruvazörlerinin altı pusluk toplarına 
mukabil burada isimleri geçen Ingiliz 
kruvazörleri 15 ve Fransız kruvazörleri 
13 pusluk toplarla mücehhezdirler. Bu 
vesile ile şunu kaydetmek lazımdır ki 
Alman radyolarının uydurma haberleri 
arasında batırıldığını bildirdikleri Re
pulze kruvazörü Alman cep kruvazörle· 
rini takip enen harp gemileri arasında 
bulunnıaktadır. 

Fin heyet· os o a 

Heyet reisi, F enlandiyadan Rusya ya 
ne gibi tehHke geleceğini soruyor 

Moskova 2 (A.A) - Fenlandiya mu
rahhas heyeti başta Panikivi ve maliye 
nazırı Tana bulunduğu halde bu sabah 
tekrar Moskövaya gelmiştir. 23 Teşrini
evveldenberi muallakta bulunan müza
kerata bugün derhal başlnnncağı tahmin 
edilmektedir. 

Moskova 2 (A.A) - Fenlandiya he
yeti bu sabah saat 10 da Moskovaya dön
müştür. Fenlnndiya heyeti teşrünt şefi 
ve Fenlandiyanın eski Moskova elçisi 
B. Rafael Hakkarainen ile bir kaç ter
ccmandan mürekkeptir. 

Heyet istasyonda B. Rarkov ve diğer 
bazı Sovyet ricali ve Moskovadaki Is
kandinavya devletleri sefirleri tarafın
dan karşılanmıştır. Bu hf'yet Moskova
ya giden Fer?landiya heyellerinin üçün
cüsüdür. 

Londra 2 (Ö.R) - Sovyetlerin Fen
landiyadan kendilerine terkedilmesini 
istedikleri Tangi limanının medhaline 
mayn dökülmüstür. 

Stokholm 2 (A.A) - Af ton Bladet ga
zetesinin Berlin muhabirinin bildirdii!i
ne göre Baltık mıntakasında Sovyetlerin 

genişlemesinden endişe duymakta olan 
Almanya Moskovanın Fenlandiya hak
kındaki taleplerini hafifletme maksadiy
le gayet ihtiyatkar bazı teşebbüsler yap
mışsa da her hangi bir muvaffakıyet el
de edememiştir. 

Paris 2 (Ö.R) - Fenlandiya delegas
yonu Moskovaya muvasalat etmLştir.Bu 
sırada Fenlandiya hariciye nazırı bir ntı
tuk söyliyerck demiştir ki: 

c-Fenlandiya Rusyanın emniyet hak
kını tanır. Fakat aynı hakkın kendisine 
de tnrunması şartiyle .. Rusyanın Fenlan
diya körfezinde emniyetini koruyacak 
tedbirler alm:ısı meşru olmakla beraber 
Fenlandiya tarafından bu emniyeti tch
did edebilecek ne gibi bir tehlike gelebi
leceğini göremiyoruz. Bitaraflık siyaseti 
mucibince Fenlandiya bitaraflığını ihlal 
edecek her harekete muhalif olduğun
dan Fenlandiya araz.isi Uzerinden Lenin
gradı tehdid edebilecek hiç bir şeye hiç 
bir zaman müsaade etmeyiz. Fenlandiya 
Rusyanın bu körfezde emniyetini takvi
ye etmesi imkfuılannı temine her vakıt 
hazırdır. Bununla beraber müzakerele-

rin ademi taarruz paktı esasları dahilin
de cereyanı icap eder. Fenlandlya bu
günkü beynelmilel mevkiini ancak ta
ahhütlerine karşı gösterdiği riayete 
medyundur.> 

Paris 2 (Ö.R) - Istokholm gazeteleri, 
Sovyetlerin Fenlandiyaya karşı ileri sür
dükleri taleplerden bazılarının kabul 
edilemiyeceğini müttefikan beyan edi
yorlar. Fen!andiyada, adalar haricinde 
asıl memleket arazisinde Rusyaya bir 
bahri üs temin edilmesi ve Ladoga gö
liyle Fenlnndiya körfezi arasındaki Ka
relya arazisinin askerlikten tecridi bu 
mahiyettedir. Askeri münekkidler, bu 
taleplerin kabulü halinde Fenlandiya 
müdafaa sisteminin tamamiyle Sovyet 
kontrolü altına gireceğini kaydediyor ve 
Sovyet kuvvetlerinin Istokholma 20 mil 
mesafede yerlesmeleri ihtimalini hiç eyi 
telakk1 etmiyorlar. 

Isveç gazeteleri Rusyanın Atlas okya
nosuna doğru buz tutmıyan limana sa
hip olmak emelinin devam ettiğini mü
şahede etmektedirler. 

Bir lngiliz kruvaz ·· r ·· F redrik adındaki 
Alman Petrol gemisini yakaladı 

Amer ka en1niyet bölgesi içinde b1r Alman 
tahtelbahiri bir lngiliz kargosunu batırdı 

Nevyork 2 (ö.R) - Nevyork Times 
gazetesine göre, Fredrik namındaki Al
man perol vapuru Dispeç lngiliz kruva
zörü tarafından yaknlanmı tır. Kruvazör 
vapuru teselliim içi:ı silahlı bir müfreze 
cönderdiği :r.aman geminin kaptanı bü
tün su kayaklannı açtığını bildirmi!itir .. 
Gemi ( 40) bin varil petrol hamuf{'o;i ile 
l+likte batmıştır. Mürettebatını le;kil 
rrlen 40 kişi Yamaykoya çıkarılmıştır. 

' 'ebelüttnrık 2 (A A) f.ı>bn ndın-
rl ki bir lngiliz vapurundan alınım b:r 
ft>l~"zd .. bJ_ı~emin;n bu nb Jı hdcre"n 
?40 'llİI arkında bir Alrr:ı ... tnhtelhahiri 
tar fındnn hornhardımnn cdilmi~ olcll'ğu 
bildirilmektedir. Vapur, tahtelbahirin 
bombardım ımnd n kurtulınttPtı ve h11-
ara uğramaksızın yoluna devam etmcğe 

muvaffak olmuştur. 

lıuda bir lngiliz kıı.rgosu bir Alman tah
telbahiri tnrafınddn batırılmıştır. 

Amerika hükümeti bu hadise hakkın
da tahkikat yaptırmakt:ıdır. Sarih delil
ler elde edilirse Rayş nezdinde bir dip
lomatik teeebbüs yapılacaktır. 

Londrn ..- lngili1 istihbarat nezareti 
tebliğ ediyor: 

lngiliz donanmasına ve üslerine yapı
lan son Alman hava hücumları ihtimal 
Seriinin artık denizaltı harbının muvaf
vak ol'lmıyacağını anledı ~ ına dair del'l
dir. Ayni zamanda Almanların, Baltık
dan ba ka her denizclt> .A lw'l:ıyaya itha
latı trunnmile durduran Britanya donan
masın•n kuvvetini kırmak ve harp gemi
lerindı:ki fıı:;iliz faikiyetini azaltmak 
ümidinde olmaları muhtemeldir. Gemi
lerin ateşi altında s•hlıatle bombardıman 
yapmanın son derece güçlüğü Almanları 
muhakkak saşırtmı'!tır, Bir Alman pilo-

Lond ra 2 (ö.R) - Amerik nın em- tunun ha!!minden kaçamadığına ve Al· 
niyet bolgesi olarak. ilan ettiJ:tj kara S4:.!Jrıl\I\ ta1'l'AT.den.ıin~· .. ırtu~•r• ;+· .... J 

er ı r.: • e- al-; Uu kuvvetli es..lara m··. ,. .. : - yn 

etmesi manidardır. 
Firth of Forth'a lıücüm eden Alman 

tayyarclerinden üçünü tekbir tayyare za 
yiat vermeden düşüren lngiliz pilotları 
yardımcı hava kuvvetlerine mensuptur
lar ve üç hafta evveline kadar borsacı, 
avukat ve çiftçi idiler. Buna rağmen hu 
amatörler Alman tayyarelerini kendileri 
hiç bir hasera uğramadan, kaçırtmaya 
muvaffak olmuşlardır. 

Firth of F orth üzerindeki bütün mu
harebede Alman tavyarelcri yalnız tek 
bir isabet k:ı.ydetmişler ve bu da hiç bir 
hasar yapmamıştır. 

Son Almnn hava hücumlarında müte
arrızların yüzde 30 zayiatı, denizaltıları
nın üçte bir zayiatı gibi, uzun zaman te
hammül edaemiyecek kııdar ağırdır. 
Bundan başka her iki taarruzdan da za
yiatla mütenasip bir netice elde edilme
miştir. Yüzde nisbetindeki lngiliz gemi 
zayiatı ise şimdiden yeni gemilerle telafi 

"l •.....:., •-ACii ... UU&UYU.&:. 

City Of Flintin Doycland tarafından 
müsadere edildiği ve Lo::-enz Hansen ad
lı Norveç vapurunun da bu kruvazör ta
rafından batırıldığı nazarı dikkate alı
nırsa amiral Serin bugüne kadar faali
yet p15neosu Kleman vapurunu batır
maktan ibaret kalmıstır. 
NE SURETLE tAŞE EDtLtYORLAR? 

Şimdi anlaşılıyor ki Rayş 1914 - 1915 

TAKİP HAREKETtNtN MAHtYETt 
Ingiliz amirallığında alınan tedbirlerin 

mahiyeti hakkında büyük bir gizlilik 
muhafaza edilmekle beraber bir çok in-

lngiliz deniz h8kimiyeti 
O kadar üstündür ki, Almanların 
sinek ucurmaları bile imkinsızdır 

~ 

Londra, 2 (Ö.R) - İngilterenin mu
azzam deniz kudreti her gün daha ziya
de artmakta ve denizlerdeki vapurların 
emniyeti tezayüt etmektedir. 

Nevyorktan bildirildiğine göre Emil 
Fridrih Alman petrol gemisi Atlas Ok
S an usunda babnıştıı-.. Mürettebat va
puru, ele geçmemesi için, berhava etmiş
tir .. 

İngiliz deniz kuvvetleri halen Atlas 
c;kyanusunda bulunan iki Alman zırhlı
sını takip etmektedir. 
Alnuın tahtclbahirleri Plonkcy İngiliz 

vapurunu batınnışlardir. Harp gemile
rinin himayesinde seyahat eden 300 va
()Urdan ancak bu bir tanesi batırılmış
tır. Bugiin tahtelbahirfore karşı mücade
le için vaktiyle mevcut olmıyan en mo
dern vasıtalar vardır ve tayyareler de 
buna yardım etmektedir. 

İngiliz donanması 1938 de 19 saffı 
hnrp zırhlısından, 30 zırhlıdan, 15 cep 
kruvazöründen, 54 hafif kruvazörden, 
20 destroyerdcn 149 torpitodan ve diğer 

gemilerden mürekkepti.. firce bulabilir. Deniz hakimiyeti deniz 
İnşaat programı ise son derece geniş- yollarının kontrolü demektir ve düşman 

tir.. Harp ilan edildiği :sırada hali inşa- tahtelbahirleri İngiliz filosunun bu kont
da olan 800 bin ton harp gemisi vardı.. rolüne mani olamaz. 
Hiç bir devletin buna uzaktan bile yak- Tabii düşmanın harekatı ve cUreti za-
fasacak bir inşaat programı yoktur. yiatı mucip olabilir. Fakat bahri tefev• 

İngiliz donanmasının vazifesi, daima vuku asla azaltmaz. İngiliz filosu şimdi
olduğu gibi, batı fakat emin bir sevkül- ye kadar denizlerde kontrolü muhafaza• 
ceyş tatbiki yapmaktır. Bütün tarih bo- ya daima muktedir olduğunu ispat et, 
yunca bu vazife asla değişmemiştir. Talı- miştir. 
telbahir ve tayyare silahlarının çikniası Londra, 2 (A.A) - Bahri mah"nfil 
bu vaziyeti tebeddüle uğratmamıştır. Nevyork - Times gazetesi tarafından bu 

Başlıca hedef denizlerde fiili kontrolü sabah verilen Emil Firederick adındaki 
temin ve muhafazadır ve dilşman deniz Alman petrol gemisinin Antil den'izinde 
kuvvetlerini tahrip etmek veya hareket- bir İngiliz kruvazörüniln vermiş olduğu 
sizliğe düçar eylemektir. (Dur) i!iareti üzerine kendi mürettebatı 

Deniz hakimiyeti İngiliz siyasetinin te- tarafından batırıbruş olduğuna dair olan 
mel prensibidir.. Fakat muasır harpte haberi teyit etmektedir. Amirallık dai· 
mutlfik deniz hakimiyeti yoktur.. Yani resi petrol gemisinin bir çok defalar Al
düşman harp gemilerinin denizden ta- man tahtelbahirlerine erzak ve mühim
mamen bertaraf edilmesi mümkün . de- mat vermiş olmasından şüphe etmekte
ğildir. Bir sathı bahir harp gemisi, veya dir .. Bununla beraber geminin evrakm
trıhtelbahir karakol hatlarının basireti- da, hamulesinin Malnoeye gönderilmek
ne rağmen daima aıadan geçecek bir te olduğu musarrnhtır. 

• Nöbet mı değiştirdiler? 
Faşizmle komünizmin ve Demokra

s ·ıerin de al ey hdarı kalacakmış 
Roma 2 (A.A) - Stefnni ajansı bil· Zira zimamdarların sandalyelerine ya- meye rağmen gerek dahilde, gerekse ha-

diriyor: pışıp kalmnmaları ve işte, ve mesuliyet- riçte Itnlyan siyaseti değişmiş değildir. 
Faşist rejiminin yüksek şahsiyetlerinin lerde bir devir ve intikal vukua gelmesi Faşist ltnlya mevkiini ve takip etmek

nöbet değiştirmeleri hakkında Demokra- zaruridir. Slraçe sekiz senedenberi fır- te olduğu istikametleri muhafaza etmek
silerin gazeteleri tarafından serdedilmiş kanın sekreteri idi. Ve askerlerin hemen tedir. 
olan mütalualara Giomalc Ditalianın henıen kfıffe.sl beş scncdenberi mevki- Avmpa vakayii ile dUnya hadiseleri 
c:saçma laflar> unvanlı makalesinde işa- lerini işgal etmekte idiler. Salı günü de- Italyayı telakkilerinde ve içlerinde her 
ret edilme!ttcdir. Bu gazete diyor ki: ğiştirilmiş olan hükümet Faşist rejimi- zamandan ziyade azimkflr bulacaktır. 

nin en uzun ömürlü hükümetidir. 
17 senelik hayatına ve eserlerine rağ- Bundan başka hükümetin yeni erkanı- Roma 2 (A.A) - Libyaya 11,000 köy-

men faşist İtalya henüz demokrasi matbu ııın hepsinin eski faşizm muhafızların- lü nakletmekte ve biri Venedikten, di
atı için meçhul bir memlekettir. Demok- dan olmaları faşizmin inkıli'ıbının ideo- ğeri Palermodan gelmekte bulunan ve 
rasi memleketleri gazetelerinin Italyan lojilerine her zamandan ziyade sadık ol- her birine iki torpido refakat etmekte 
.siyasetinin bu safhasını beynelmilel ha- duğunu göstermektedir. Faşizm, komü- olan iki gemi kafilesi dün öğleden sonra 
disnt ile ve.yahut muhayyel milli Italyan nizm aleyhtarı olmakta berdevamdır. Akdenizde karşılaşmışlardır. Kafileler 
Mdlseleri ile alakadar göstermek sure- Fakat aynı zamanda demokratların aley- Libyaya doğru seyahatlerine devam et
tindekl lddialannı başka tilrlü ii.ah et- hindedir. Hükümet ve memleketi idare mişlerdir. 
meğe imkan yoktur. Nöbet değiştirme eden tek bir adam vardır. O da Musso- Bugün Ras nıaı limanına 6 gemi de-
,ft-'.:!.. - ::.~· ~~.: .. ••• .. ı..11.;liu' A .. ~ruir .. uÖ!.'Üi'in<'ıf ı~ıii ~ömİian··gayretıe- ıet ıtıba mı ve· haziİıe intlza"mını da~ma 

ıht""""' ,,,·· .. " . ' - . . .. 


