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Yeni ticaret 
Vekilimizden 

---~---
Beklediğimiz ilk iş, 
piyasamızı sıkıntıdan 
kurtarmaktır •• 

HAKKI OCAKO<iLU 

"flcaret Vckflletinİ Aydın Mebusu Bay 
Nazmi Topçuoğlunun deruhte eylemesi 
Ege ik.tısadi bölgesinde çok derin bir 
memnuniyet uyandırmış, tüccarlan ve 
ınüstı:ıhsilleri sevindirmiştir. 

Bunun sebebi aşıkardır. Bay Naz.mi 
T opçuoğlu Ege bölgesinde çok yakın· 
dan tanınmış ve !!evilmiş bir §Ahsiyettir. 
Buna ilaveten yeni Ticaret Vekilimiz 
uzun müddet lzmir ticaret hnyntınn ka· 
rışmış, kooperatifleri kurmuş ve idare 
etmiş, dış piyasalarla fiilen temas halin· 
de kalmıştır. 

Nnzari olduğu kadar ameli bir kıy· 
met de ifade eylemektedir. 

Gerçi Refik Saydamın başkanlığında
ki icra Vekilleri heyetinin programı sn• 
bittir. Cümhuriyet Halk Partisinin pren• 
siplerine istinad eder. Vekillerden her 
hangi birinin değismesi esaslı bir tebed· 
dülü icap ettiremez. 

Şu kadar ki bcynelm:Iel h• diselerin 
ortaya çıkardığı yeni vaziyetler ticnret 
hayatının dn nezaket ve ehemmiyetini 
arttırmış, yeni yeni kararlar almak lüzu· 
munu doğurmuştur. 

Bu itibarin hii.disclerin icaplanna göre 
gereken tedbirleri almak hususunda çok 
hassas bulunmak 7arureti vardır. 

Sabık Vekil Bay Cezmi Erçin, uzunca 
bir müddettenberi raha tsı~ bulunuvor. 
Vekalet işlerile meşgul olamıyordu.Böy
le nazik dakikalarda ticaret islerinin baş
tan mahrum bulunması gerek~n tedbir
lerln zamanında alınmasını geciktirebi
lirdi. 

Bay Nazmi Topçuoğlunun Ticaret Ve
kaletine getirilmesi icaplara uygun bir 
ıekilde kararlar alınmasını da teshil ve 
wcil eyliyeceği cihetle bu bakımdan dıt 
büyiik memnuniyetle karsılanmıştır. 

Söylemei~e mecburuz ki bugün dış ti· 
caretimize layık olduğu hararet ve inki
pfın verilmemiş olması buna imkan 
mevcut olmadığ ından ileri gelmiyor. 

Biz büyük bir hüsnü niyetle müttefik· 
lerimizle iktısad! işbirliği vücuda getir· 
mek istiyoruz. Muhataplarımızda bu ar· 
zunun makC!I bulmasını dileyoruz. Fakat 
bu husustaki müzakereler henüz arzu edi
len neticeye varmış değildir. 

Bu iddiamızı teyid için son günlerde 
Ege bölgesinde her kesin malumu bulu
nan üzüm meselesini ele alabiliriz. 

lngiltere piyasası lzmirden üzüm al
mak istiyor. Harbın ilk giinlerinin tevlid 
eylediği heyecan arasında biz de bu pi
yasaya on sekiz şilindcn üzüm satmış bu
lunuyoruz. Simdi lnv:iliz piyasası bunu 
baz olarak ele almakta bu fiatler ctrn· 
Imda mal mübayaa.smı istemektedir. B·• 
eekilde hareket ederken de borsa fiatle
rini takas mevzuu olarak ele almnktn
dır. 

Hemen ilfwc edelim ki evvelce vcpı· 
lan satış normal şarth.:r altında olmaktan 
çok uzaktır. Bütün Avrupa devletlerinin 
kararsızlık içinde c;nlkandıklan günlerin 
icabıdır. Takas mevzuu ise biz.im iç piya-

- so ru 2 tNct ~AHfFEnE -
RAKKIOCAKOCLU 

york rı 
yüzlerce 

Pravda Fenlandiya Hariciye Nazırına şiddetli 
hücumlarında harp ihtimalinden bahsediyor .•. 

Londr'a 3 ( lJ.R ) - Roma rad- c.So\·~et RUS):~· Lcningrad~ karadan 
yoıana göre Sovyet Raşya ve Fin. ve denızdcn mudafaasını tcmın edecek 
l d. d k · ·· k l her tedbiri bizzat alacaktır. Finlandiya 
.an ıya a!ann a ı m.u~ ere ~,. .murahhasları Moskovaya sulh ve an1aş-
ınhıtaa ugramıştır. lngılız mahlıl- mak niyeti ile gehni§e benzemiyorlar. 
lerinde bu haberi teyid edecek Finlandiya hariciye nazırı Erkonun va
maliimat henüz mevcud değildir. ziyeti Bek'in vaziyetini andırryor. Kolo-

Maam.afih Rus gazeteleTinin nel Bek Polonya harbını bizzat istemiş 
·dd ti". · t b hran•n b · ve tahrik etmiştir. Acaba Finlandiya da 

fl e ı ne1rıya: ı u - ır bir harp mı istiy6r?> 
harbe müteveccih olduğu endişe- tKtNCt BlR MÜDAFAA HATTI 
lerini uyandıracak malıiyette:lir. DAHA 1N$A ETl\IBKTEDtRLER 

Pravda gazetesi şiddetli bir makale- Hdsinkiden alınan son haberlere gö-
sinde hücumlarını Finland'ya haric'ye re Ruslar geçen hafta Finlandiya heycti
nazırı Erkonun şahsına tevcih etmi tir. ne tevdi ettikleri şartlar ve tekliflerden 
Bu gazete diyor ki: - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

tımların 
tayyare 

o 
a sev ilece 
sıralanmıştır 

. ~mira, 3 (Ö.R) - Vnşlıı!!tondan bil
d riliyor : 
Ambn~onun rcf'i hakkındaki kanunu 

R uzveJt bu akşam veya ~ ann imzalıya
caktır .. Ayan encümenleri bugünkü top
Jantılnnndn kanunun metnini hnzırla
ını ]ardır. 

Ruzırcltin ha!ta tatiline seni kanunu 
cebinde olarak gideceği bildiriliyor. 

Nf.."VYORK RWTJl\ILARINDA 

Göring crkanı1ıarbit1esiyle iş başında 

Göring bugün o-
dab 1 nac 

Almanya ehi d şehadet edec k 
olan biricık devlet ltalya imiş . .• 

Ne\'york 3 (Ö.R) - Ncvyork rıhtım- Roma, 3 (Ö.R) - Popolo Ditalya ga- si Moskovndan Bcrlinc hareketinden ev-
lannın büyük hnngarlannda büyük zctcsi Bitlerin en çok itimadına mazhar vel Molotofu ziyaret ederek Beşinci 
Amerikan bombardıman foyyarcleri sı- olan mareşal Görinı.tln l\lu solini ile te- Sovyetler Şurasındaki beyanatından <lo
rnlanm:ığn ba~lanınıstır. Bunlar ambar- ınaslarda bulunmak iizcre cumartesi layı Alman hükümetı nannna teşekkür 
gonun rcfine nit knrann kanuniyet k~- günü tayyare ile Roma;ra mm nsalat etmiştir. 
bctnıesini müteakip derhal se,·kuluna- edeceğini bildiriyor. ALMANYA MOSKOV A SEFİRİ 
cnklardır. Siyasi mahfillerde bu ziyaret miinase- BERLİNDE ... 

Nevyork salfilıilettnr mahfilleri seri betiyle sıkı bir gizlilik muhafaza edil- Berlin, 3 (Ö.R) - B. Bitler turafın-
hnliııdc imnlat usulü ile her aydn bin- mcldedir. dan vukubulan dnvct üzerine Mo kova 
!erce tayyare inşasına imkan bulunnca- l\fnreşal Göringin nasıl bir vazife ile Alınan büyük elçisi Şulenburg hır ra-
ğı kanaatindedirler. favzif edildii:<i henüz malum değildir. por \ t:'rmck üzere bugün ta ryar ifo 

Silah ilırncatınn konan ambargonun 1\fOLOTOFA TEŞEKKÜR Berlinc gelmiştir. 
Hgıısı miittcükle;rin Amerikan fabrikala- Roma, 3 (Ö.R) - Alınan büyük elçi- - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -
nnıı sipariş ettikleri tayynrclcrdcn ilk -------------------------------
parti olarak sekiz yüz tayyarenin önii-
müzdeki haftalarda sevkini mümkiin kı
lacaktır. oa aı e 

Amerika ayanın.da müzal.;erelerden bir sahne t:e ambargonun 
çall§an Lindberg 

Gelecek hııftalnr :ı.ndmdıı müttefikle
rin Aınerikaya ~·apacakları siparişlerin 
bedelleri bir milyar dolnr tahmin edil-
mektedir. 

- SONU 6 iNCi SAHiFEDE - ltalyanın sulhtan ayrıl
mıyacağını gösteriyor Cephede • 

azı 

Almanların havalara ha .. 
kimiyet ümidi suya ~üştü 
Paris 3 (Ö.R) - Garp cephesinde 

Sargüimin'in on be, kilometre ,arkında 
Forbah üzerine \opçu ateşi kaydedilmiş 
tir. Bu endabtlnr, müttefik batarynJannın 
mevkilerini tayin İçin yapılmaktadır. 
GARP CEPHESiNDE TAARRU
ZU KiM iDARE EDECEKMiŞ? 

Paris • Soir gazetesine göre Al
man ordusu garp cephesinde Ma. 
jino hattına karıı umumi taarruza 
karar verecek clursa bu taarruz 
hareketini general Rcichenau ida
re edecektir. 

HAVA HAKIMI: 

ların da düştükleri tahmin ediliyor. 
lngiliz istikşaf tayyareleri, cenubi Al· 

manyada yaptıkları uçuşlarda büyük 
teknik üstünlük :ve c~aretlerinin en l?;Ü'lel 
örneklerini vermişlerdir. Düşmanın batni 
!.'leşine ehemmiyet vermiyerek 70 met· 
reden en muvaffakıyet!l r~imler almı • 
lardır. 

Paris 3 (ö.R) - Ambargonun J.:.al
dınlması müt'\efiklerin hava kuvvetlerini 
fevkalade tnkviye edecektir. 

Eyliılün ilk gÜn)erinde Fren.sa tarafın· 
dan yapılM 56 milyon dolarlık sipa.rişle, 
lngiJterenin 14 milyonluk siparişi derhal 
gönd erilecektir. 

Fakat müttefiklerin hava üstünlüiünli 
temin edecek olan yalnız · Ameribnın 
sevkiyata değildir. Kendi fabn1calarmın 
imalatındaki fevkalade artq ve bilhassa 
teknik üstünlülderi aayesinde Almanlara 

Roma 3 (AA) - Bu sabah çıkan 
gazeteler ilk sahifelerinde ltalya ile Yu
nanistan arasında teati edilen notaların 
metnini büyük harflerle neşyetmekte ve 
koyduklan başlıklarda iki memleketin 
dostluğunu, Eulh siya!!etine devam et
mek ve aralanndaki i~birliğini kuvvet
lendirmek husu undaki arzularını teba
rüz ettirmek.tcdir. 

Roma 3 (ö.R) - Roına radyosunun 
neşriyatına st"Öre Jtalyll be nclntılel miina-

Pııris 3 ( ö.R) - Iki motörlü bir A l
man bombardıman tayyaresi bir lngiliz 
avcı tayyaresi tarafından düşürülmüştür. 
Diğer Üç Alman bombardıman tayyaresi 
de ln~iliz avcı tayyerelerinin mitia1vöz 
ateşleri ile delik d c;,ik edilmislerdi. Bun· - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - Dcıladi11e garp cephesinde bir tankta 

rebetlerin istikran ve tcvnuuhu için mü
birrı bir je!t yapm1$hr. Bu da. Italya ve 
Yunanistan arasındft teati edilip bugün 
neşredilen not.aı.rdır iki hükümet, de
rin bir surette bağlı oldukları sulh sİya
ıetine devam niyetini evvelce de izhar 
etmi'1erdi. Simdi yeni bir dostluk, an)a!I· 
ma ve mütekabil emniyet devri ihdas et
mek arzusunu göstererek beynelmilel 
vaziyetin inki~fınm da bu münasebetle
re daha maddi b ir tekil vermek irrıka
nını be~cdeceğini ve her sahada sıkı bir 
işbirJiğj temin olunnbilf'!ceğini ümid edi
yorlar. 

Buna lntiznrcn 23 E): lw 19 36 paktı· 
nın esası olan sıkı do tluk ve i birliği mü
nıısehetlerinin muhafazası lüzumu tak
dir edilmektedir. Bu ter:.ti edilen notalar 
aralarında müşterek hudut tesis cditml 
olan iki memleket arasında ecnebi dev
letlerin teşvikile ha\'nnın kararmnaı İm· 
kanlanna nihayet vermektedir. 

Atina ajansı 2 Eyluldc ne rettiği bir 
tebliöle halya mas1ahatgüzanmn Düc;e 
namını\ general MetnksaS<.ı ltalyanın Yu
nanistan üzerinde hiç bir emeli olmadı
s;ını bildirdiğini haber vermişti 

Bu vaziyetin diğer bir işnreti de Düçc 
tarafından Yunanistan hududundaki 
kuvvetlerin gerr ça ;ınlması olmuş ve Yu
nan hükümeti buna ayni mahiyette bir 
tedbirle mukabele l"tmiştir. Jcıte bütiin 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFF..OF. -
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Ata türkün= 
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llıdamdan nalılen : YAZAN: Rahmi Yağız ~ 
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Ebedl Şefi son iki günde meşgul eden 
mesele şark viliyetlerinden Tuncelinde 
bir yıl evvel yapılan eşkıya ve mütegal
libe temizliği harekatının bu sene de 
mevzii şekavet vakalan ile devamda ol
ması idi. 

24 Ağustos günü, sudan başka şika
yeti olmıyan ve mutad zafiyete alışan 
Atafürk tekrar Yata gidip orada teda
viye devam etmenin imkfını olup olma
dığını doktorlardan sormuştu. 

Dikili 
---•·---

Hareketzedeleri 
iane listesi 

• 
Lira K. 

7 76 İnkılap okulu öğrencileri 
Memleket hastanesi tabip, me-
mur ve ıni.istahdemini.. 109 81 

Karnr ve diğer dahili meseleler etra
fında başvekilin izahatını dinliyen Ata
türk başvekile direktif verdi . 

Müdavi hekimlerce, 56 günlük Yat 
devresinde hastalığın seyrinde görülen 
fevkalade ilcrleyi§, Yatın deniz üzerin
de bulunuşundan ve havanın durmadan 
deği§i1lerinden ileri geliyordu. Doktor
lar bu kanaate varmıştılar. Atatürk te 
kendisine etraflıca izah edildikten son
ra bunu knbul etmişti. Fakat Ebedi Şe
fin Savaronadan çok haz edişi, 56 gün
lük yatta kalışında ise doyasıya ve tam 
bir sıhhatle bir defa olsun seyahat ede
meyişi yattan hevesini alamayışı sık sık 
yatı düşündürmekten alıkoyamıyordu. 

Banko Di Roma 300 
: Nafiz Mustafa \'e mahdumu 50 

Bu direktif, Tunceli vilAyetindeki hl
diseleri başvekilin bizzat mahallinde tet
kik etmesi, şakavetin kökünden kazın
ması için alınan tedbirleri tetkik ve tet
kiklerinin neücesini Atatilrke arzetme
si, bu yeni vilayetin modern ihtiyaçları
nın da yerinde gözden geçirilerek tesbiti 
noktalarını ihtiva ediyordu. 

Başvekille hariciye vekili Atatürkün 
yanında 4 saat kadar kalmışlardı. !kin
di üzeri, saraydan ayrılan Başvekil yol 
hazırlıklariyle meşgul oldu. Ertesi 23 
Ağustos Salı günü sabah trenile Hari
ciye vekili ile birlikte Ankaraya hare
ket etti. 24 Ağustos Çarşamba günü de 
Ankaradan El.azığa doğru yola çıktı .. 

Atatürkün sıhhi vaziyetindeki salah 
devam ediyor, yalnız gittikçe hacmi bü
yüyen. ve bari% bir şişkinlikle göbek al
tında uuktan farkedilen bir şekil alı
yordu. Ebed1 Şef gün gilnden artan su
yun verdiği ıstıraba çare olup olmadığı
nı mlidavi hekimlerden sorunca profe
sör Fissingerin: 

- cSu almak tedbirine sakın kalkış
mayın.. Suyu dahili ilaçlarla bünyeye 
imha ettirmek sisteminden başka bir sis
tem hastalığı vahamete sevkeder. Neti
ce maalesef hepinizi göz yaşlanna gark
edecek bir şekle müncer olur. 

Sözlerini h.atırlıyan doktorlar Atatür
ke suyun ancak kebed tarafından imha
sı tıbbl bir zaruret balinde bulunduğunu 
arzediyorlar, bunun için de her şeyden 
evvel uzun ve mutlak bir istirahate lü
zum olduğunu ileri sürüyorlardı. 

Atatürk, zalıire.n dairesinde, yatakta 
hususi koltuğu arasında ve istirahatte 
bulunuyor, fakat devamlı şekil ve suret
te ld.art ve siyasi ~erle iştigal ediyor. 
Yukanda gördUğiimUz gibi Başvekille 
Vekilleri huzuruna çıkartarak onlardan 
malUmat alıyor, direktifler veriyordu. 

Halbuki bu meşguliyet, bedeni meşgu
liyetten ziyade Ebedi Şefi yoran, istira
hatini selbedcn bir meşgale idi. Hele 
Ağustos ayının bilhassa siyasi faaliyet
lerini yakından ve sıcağı sıcağına takip 
etmek vazlyetinde bulunan, bunu da fü
tur getirmeksizin ifa ve ikmal eden Ata
türk bilttln bunlara göre hiç te istirahat 
ediyor sayılmazdı .. 

Işte, Ağustosun son gUnlerinde kara
ciğerin iltihabından hasıl olan suyun 
verdiği ıstırap Atatürkü çok rahatsız 
etmekle beraber Ebedl Şef ufak tefek 
ıstıraplara ehemmiyet vermiyen bir ha
va ve jestle bunu yalnız doktorlarca iza
le kabil olup olmadığını araştırıyordu. 

Tanzimatın yüzüncü 
yıldönüınii-
lkinci Erkek Lisesi direktörü bay Av

ni Kayıralın ha knnlığında olarak tan· 
zimatın yüzüncü yıldönümü münasebeti
le bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda 
tarih öğretmeni B. Carra ve Edebiyat 
öğyetmeni bay Fuad Edip tarafından tan
zimnt devrinin l!İynsi ve edebi cereyan
ları etrafında görüşmeler yapılmıştır. 
Talebeye bu mevzu üzerinde hazırlanan 
bir etüd verilmiştir. 

--~
Köylüye asma 
çubuğu verııecelı 
Çeşme kazası dahilindeki çiftçilere vi

liıyetçe asma çubukları tevzi edilecektir. 
Bunlar ısmarlanmıştır. 

Cocuklar 
' •••••••••••••••••• 

Doktorların yirmi dört Ağustos günü 
yine Atatürkün bu tıbbi istizahına menfi 
cevap vermek mecburiyetinde kalışları 
da gönüllerini üzüyordu. 

Ebedi Şef, saraydaki istirahat günle
rinde sık sık Salih Bozok'u hu7.urlarma 
kabul ederek onunla görüşüyorlar. Ata
türkün sıhhatindeki bu değişiklik, yat
taki son krizden sonra Iarkedilen sağ
lığa doğru ilerleyiş Bozok mebusunun 
gönlünü ferahlatıyor, yanan. kavrulan 
kalbine buz gibi soğuk sular serpiyordu. 

Atatürk Ankaraya gönderilen küçük 
ülküyü artık aramıyordu. 

Gerek sıhhi vaziyeti gerekse ha ara
daki m~guliyetleri Ulkü ile meşgul ol
masına meydan bırakmıyacak şekilde 
bulunuyordu. 
Şarkta bUyilk bir manevra yapılıyor

du. Başvekil Celal Bayar bu manevra
larda bulunmak üzere bizzat Atatürk 
tarafından Ellzığa gönderilmlş, yine bu 
arada bir sene evvel çetin bir temizleyiş
le medeniyete kavuşturulan eski Asi 
Dersimin yerine kurulan modem Tun
celi vilüyetinin hususi ve umumi ihtiyaç
larını tetkik ve mevzii şekavet vakalan
nın manevra sırasında tenkilini de ken
disine verdiği direktifler arasında bil
dirmişti. 

Manevra sahasından ve Başvekilden 
günü gününe verilen telgrafları Ebedt 
Şef tetkik ediyor, bunlar üzerinde meş
gul oluyor, lüzumlu direktifleri de aynı 
vasıta ile oraya, manevra mıntakasına 
tebliğ ettiriyordu. 

26 Ağustos başkumandanlık muhare
besinin başlangıcı ve 30 Ağustosta bu 
başlan(!ıca istinad eden ve Ebedi Şefle 
onun dirayetli ve ileri görüşlü kıymetli 
arkadaşı lnönünün yüksek şevk ve ida
releriyle başarılan Türk Istı1dal savaşı
nın kat'i neticeye vardığı meydan mu
harebesinin zafer günüydü. 

Atatürkün Istanbulda bulunuşu do· 
layısiyl0 15 inci yıldönUmünü idrak 
eden n3S yılı 30 Ağustos bayramı, büyük 
ve fevkalade 'tezahüratla kutlanacaktı. 

·-BJTMEDJ •• 

MECLİS 
Ene ··men eri çalıştı 
Belediye daim'i encümeni ve ızehir 

meclisinin muhtelif encümenleri dün öğ
leden sonra belediyede toplanarak mev
cut işler üzerinde çalışmışlardır.. Şehir 
Meclisi pa7.artesi günü ikinci toplantısı
nı yapacaktır. --
izrnirde zeytlncililı 
lıursları ılacalı 
Ziraat vcaleti, zeytincilik işlerine İz

mir mıntnkasına büylik bir ehemmiyet 
verilerek kurslar açılmasını bildirmiştir. 
Yakında Bornova zeytincilik istasyonun
da salamura, yeşil ve siyah zeytinler 
için kurslar açılacaktır. --Bir lıamyon lıazası 

S Keçeciler Musevi okulu öğret-
: men ve öğrencileri 13 55 
~ •........•...•......•..•.....•••••••..... 

Ticaret 
Vekaletin in 

Mühim bir tamimi 
2-8099 numaralı kararnamenin birinci 

maddesinin sureti tatbikine dair i.içüncü 
müzeyyel talimatname şudur: 

Madde 1 - 2-8099 sayılı kararname
nin birinci maddesinin sureti tatbikine 
mütedair talimatnamenin beşinci mad
des!nin (B) fıkrasını takiben aşağıdaki 
fıkralar ilfıve edilmiştir: 

E - Ithalatçı ve ihracatçı talepname
sinde, mukabil ihracatçı veya ithalMçı
nın Takas Vmited şirketi tarafından bil
dirileceğini beyan ve tescil ettirebilece
ği gibi bunları bildirmiş olsa bile Mer
kez bankasına müracaatle mukabil ih
racatçıya ve ithalltçınm Takas Limited 
şirketi tarafından tadilen bildirileceğini 
de beyan edebilir. 

ithalatçı veya ihracatçının bu şekilde
ki beyanı gayri kabili rücudur.> 

d) ithalatçı veya ihracatçıların tayini 
Takas Limited şirketine bırakılmış olan 
ve birbirinden ayn olarak tescil edilmiş 
bulunan ithnHit ve ihracat talepnamele
rinin tasfiyelerini kolaylaştırmak iizere 
Takas Limited şirketinin talebine istina
den birbirleriyle kaqılaştırılması caiz
dir. 

Bu şekilde mezcedilecek talepname
lerde bidayeten ithalatçı tarafından gös
terilen ihrac maddesi ve ihracatcı tara
fından göst~rilcn ithal maddesi· nazarı 
itibara alınmaz 
Madde 2 - l§bu üçüncü müzeyyel tali
matname nesri tarihinden muteberdir. 

2-8099 sayılı kararnamenin (2), (3) 
ve (4) üncil maddelerinin sureti tatbiki
ne mütedair ( 4) üncü müzeyyel talimat
name: 

Madde 1 - 2-8099 sayılı karanamenin 
(2), (3) ve (4) üncü maddelerinin sure
ti tatbikine mütedair talimatnamenin 
(25) inci maddesinin (b) fıkrasını taki
ben aşağıdaki fıkralar ilave edil~c;tir: 

c) cithala!çı veya ihracatçı talepna
mesinde, mukabil ihracatçı veya itha
latçının Takas Limited şirketi tarafın
dan bildirileceğini beyan ve tescil etti
rileceği gibi bunları bildirmiş olsa bile 
Takas tetkik ':teyeilerine müracaaUe mu
kabil ihracatçı veya ithalatçının Takas 
Limited şirketi tarnf ından tadilen bil
dirileceğini de beyan edebilir. Ithalfıtçı 
veya ihracatçının bu şekildeki beyanı 
gayri kabili rücudur.> 

d) cilhalôtçı veya ihracatçıların tayi
ni Takas Limited şirketine bırakılmış 
olan ve birbirinden ayrı olarak tescil 
edilmiş bulunan iLhnliıt ve ihracat talep
namelcrinin tasfiyelerini kolaylaştırmak 
üzere Tnkas Limited şiı-ketinin talebi
ne istinaden birbirleriyle karşılaştırıl
ması caizdir. 

Bu şekilde mezç edilecek talepname
lerde bidayeten ithalatçı tarafından gös
teril('n ihraç maddesi ve ihracatçı tara
fından gösterilen ithal maddesi nazarı 
itibara alınmaz.> 

Madde 2 - işbu (4) üncli müzeyyel 
talimatname neşri tarihinden muteber
dir. -··-

Z YE l 

BERLERi 
• Şehir ımar ediliyor 

lzmirde inşaat faaliyeti 
durmadan devam ediyor 
Bir sene içinde 85 ev, 25 apartman 

30 büyük depo ve 26 dükkan )apıldl 
iki aydanberi har:> durumu dolayısile 

şehrimizde büyük inşaat durmuş gibidir. 
inşaatta kullanılan ilk maddeler, çimen
to, demir aksamı ve sairenin tedarikinde 
müşkülata tesadüf edilmektedir. Buna 
mukabil küçük inşaat ve tamirler devam
dadır. 

Son bir yıl içinde- lzmirde yapılan in
şaat hakkında belediyece bir istatistik 
hazırlanmıştır. Bu istati,tiğe göre bir se
nede 1,868,2 71 lira kıymetinde 85 ev, 
26 dükkiin, 25 apartman, 30 depo, 1 
fabrik:ı, 1 otel inşa edilmiştir. Aynca in
hisarlar idaresi tarafından bir tütün de
posu, Maarif vekaleti tarafından Cüm
huriyet Kız Enstitüsü, bir plaj inıa ha· 
lındedir. 

lzmirde bu sene in~a edilen binaların 
seksen canesi 1 katlı, bir danesi bir bu
çuk katlı, 58 danesi 2 katlı, 25 danesi 
3 katlı, 5 danePi 4 katlı ve l daneıi beş 
katlıdır. 

Ayrıca 9,527,96 metre murabbalık 
bir saha üzerinde mevcut binalara ek in
şaat yapıJmı, ve 329 bina esaalı ıurette 
tamir edilm.iıtir. 

Belediye, yeni in§aab ıık ıık kontrol 
ettirmektedir. Şehir hududu içinde ka
nuna aykırı olarak izinsiz inşa edilen ve 
tehlikeli bulunduktan fennen sabit olan 
1 O 7 baraka, 18 ev, 5 dükkan, 1 ahır, 5 
depo, 11 tehlikeli dıvar, 1 kanuna ay
kırı inpat ve 25 dükkAn uçağı yıkmıf
mııbr. 

Yeniden zelzeleler oldu 

Dikilide derhal pavyon
lar inşasına karar verildi 
Tefek kül 

ların 
edecek bir komisyon pavyon· 

if ini idare edecektir . 
ınşa 

Izmir mmtakasmda zelzelelerin yeni
den başlaması endişe uyandırmıştır. Ev
velki akşam saat 16,42 de ve gece yarısı 
saat 1,10 da Pikilide yedi saniye devam 
eden sarsıntılar olmuştur. Bu sarsıntı
lar Bergama kazasiyle Dikili civannda
ki nahiye ve köylerde de hissedilmiş
tir. Saat biri on geçe başlıyaa kısa sar
sıntı gayet gürültillil idi. 

Dün öğleden sonra tekrar rznıird.. de 
bir sarsıntı hissedilmiştir. 

* Dikili kazası dahilinde felakete uğrı
yan ve açıkta kalan vatandaşlara yapı
lacak yardımlar, inşa edilecek meskenler 

hakkında Kızılay cem.iyetl emrine 300 
bin lira tahsisat verilmesi hakkındaki 
kanun, Dahiliye vekAletince vilayetimi
ze tebliğ edilmlştir. 

Ayrıca, Dikilide inşa edilecek pavyon
lar hakkındaki emir de vilayete bildiril
miştir. Kızılay cemiyeti, felaketzedelerin 
kış mevsiminde açıkta kalmamalarını te
min için derhal pavyonlar inşasını mu
vafık görmüştür. 

Felaketzedeler için yapılacak pavyon
lar en kısa bir zamanda inşa edilecek ve 
inşaatları bitirilenlero derhal halk Jskftn 
edilecektir. Inşant işlerini Izmirde teşek
kül edecek bir komlsyon idare edecek
tir. 

Yeni ticaret 
Vekilimizden 

---~= -
Bekleclliimiz ilk il; 
piyasamızı sıkıntıdan 
kurtarmaktır .. 

--k-
HAKKI OCAKOliLU 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
samızı ilgilendiren bh meseledir. HükU. 
metimizin müatahaile bilvnl!ıta yaptığı bu 
himaye tedbiridir. 

Ancak bu tedbir fayesindedir ki mils· 
tahsil emeğinin mukabilini güçlükle eline 
geçirebiliyor. Buna nasıl olup ta dış pİ· 
yasa alıcıları göz dikebilirler} 

Alıcılar h rckctlerinde 8'lmimt olunca 
baz olarak beynelmilel fiatleri ele almalt 
mevkiindedirler. 

Londra piyasası Kalüorniyadı:ın yirmi 
yedi, Yunanistandan yirmi beı şiline 
üzüm mubayaa ederlcen nefaset itibarile 
bu memleketler mahsullerinin üatünde 
olan Türk üzümlerine nasıl bu fiatlerin 
dununda bir teklif yapabilirler} 

Piyuada hAkim olan en büyük kuv
vet arz ve talep kaideıidir. Piyasayı alı
cıla nn çokluğu veya azlıiı yapar. 

Biz mallarımızı baeka yerlere satmaz, 
ve müttefiklerimizle tam bir itbirliği vU
cuda getirmezsek elbette arz çokluiu 
knrııııında piyasa daima düımeğe mah· 
k\irn olur. Piyasayı böyle bir tazyik al· 
tında bulundurmak için bir mecburiyeti· 
miz olabileceiini tasavvur edemeyiz. 

Hacbın dışında kalmıt bitaraf meml• 
ketler dünyanın fevkal&delilderindeıı 
hami derecede İ.ltifade yollarını tutmuı 
bulunurlar ve iktuadi bünyelerini kuv• 
vetlendirirlerken bizim çok müaa.it bu
lunan vaziyetimizi bu mazhariyetteQ 
uzak tutrnail\ ıebep yoktur. Biz de icap
lara uymak mecburiyetindeyiz. 

lncirlerimiz.in vaziyetine ıelinceı bun· 
lara da yeni iatihllk piyualan bulmak 
lazımdır. Geçen srün de bu münasebetle 
izah ettiiimiz ıibi memleketin ihtiyacın· 
dan çok fazla stoklan mevcut bulunan 
ihracat mallarımız.. hükümetin kararlan• 
na intizar e-diyor. Hele tütün vaziyeti 
ııimdiden bütün bölgemizi düşündürU
yor. 

Yeni Vekilden lzmirin ilk beklediği lı. 
ihracat işlerine vuzuh ve sarahat ver• 
mek çok mesud bir vaziyette bulunmaia 
namzed bulunan piyasamızı sıkınbdan 
kurtarmaktır. Bunw1 için de imkanlardan 
ve vasıtalardan mah!'um deiHliz ... 

HAKKJOCAKOOl..V 
-~-

Göring bugün Ro-
mada bulunacak 

- BAŞTARAFJ 1 inci SAYFADA -
SON GÖRÜŞ1'IEl.ER 

Limanımız 

Paris, 3 (A.A) - Faris radyosunuıı 
bildirdiğine göre Hitler perşembe günU 

Bu Lafta J·Ç;O .-!e Alınanyanın Roma sefiri Von Maken .. 
D il 'O zeni kabul ederek kendisiyle uzun uza. 

Bir a"da Jft8 fzmlre IJfjt gu.-en dıya görüşmüştür .. Hitler bundan sonra 
"' 11 ~... hava kuvvetlerinin şefleriyle görüşmiit-

vapur geldL.. lıafUesl gelecelı tür .. 
Birinci teşrin ayı içinde İzmir limanı- Bu sene memleketimize iltica eden TARiH HU.~URUNDA 

na girip çıkan vapurlnrın sayısı 198 göçmenlerden en mühim kısmının Izmir Berlin, 3 (0.R) - Volkişer Beobah-
safi tonilatosu 105514 ttir .. Bunlar 15.f vilayeti dahilinde iskfullan muvafık gö- ter, Avrupanın bu feci finlarında DUçe
Türk, beş Amerika bir Belçika 3 Bul- rülmtiştiir .. İzınirde iskln edilecek göç- nin sakin ve sulhçu politika.en komşula
gar, iki Felemenk' 4 İngiliz, ud İsveç, menlerin sayısı beş binden fazladır. rının emniyetini kazandığını yazmakta
ycdi İtalyan bir Mncar lkl Norveç 4 Ayın altısında bir göçmen kafilesi İs- dır .. Ayni gazete, Almanyayı devam 
Romanya, bk Yugoslavy~, altı Yunan' ve tnnbuldan hareketle lz.nıire gelecek, eden harpten mesul tutmak istiyen de-
üç Panama bandıralı vapurdur. Bergama ve Torbalı kazalarında ısUn moh."Tasiler karşısında onun lehinde ve '-*- görecektir. İzmir iskan mlidiirlUğü, ge- tarih huzurunda şahadet edecek olan 

Takas 
Pirimlcrinin öden
mesine başlanıyor 

lccek göçmenlerin derhal yerleştirilme- biricik devlet sıfatiyle Almnnyarun Dil· 
lerl için hazırlık yapmıştır. çeye minnettar olduğunu kaydetmekte--*- dir .. 
llıtısat ue tasarruf 
haftası-
tktısat v1:ı tasarruf haftası bu ayın 

yirminci gUnU törenle başlıyacaktır. İk
tısat ve tasarruf cemiyeti İzmir merkezi 
hafta hnzırlıklarına başlamıştır.. Bir 
programın esasları i.lzerinde çalışılmak
tadır .. 

---uı,---

Cephede vazlyet 
- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
verdirdikleri büyük uyiat bu neticeyi 
tacil etmektedir. 

Takas prlmler1nln serian ödenmesi 
hakkındaki talimatnamenin yakında İz
mirdeki alakadarlara tebli~ edileceği 
dü~ Ankaraclan bildirilmiştir. 

Harbın ba,langıcmdan beri Framızlar 
ıınca'< on kadar avcı tayyaresi kaybettik
leri halde Almanlardan yalmz kendi be--*- saplanna kırktan fnzla avcı tayyaresi 

Ç O C V K düşürmü~lerdir. Önümüzdeki hafta sonlarınd& takas 
primler.inin ödenmesine başlanacaktır. 

_*_,,,,, 
Hastanesi inşaatı Jngilizlcr için de bu nisbet aynidir. 
B ]ed" · l diln hah ç uk h Amerika tayyare fabrikalarının inşa· 

~-- e. ıygeidreısk U li~ ı .... ~ct g~- atındaki mükemmeliyet barizdir. Amerl-
paıam11•tların tipleri ........ esıne ere er yen ~a 1 oz- ı. l l · k d"l · d b .. -

Şoför Kenanın idaresindeki bir kam
yon Karataşta bir tramvay arabası sa
hanlığında duran sekiz yaşındaki Ahme
din elinden ağır surette yaralanmasına 
sebebiyet vermiştir. Tahkikat yapılmak
tndır_ 

.. den geçirml~tlr !-'.a ı ar genı re : er sayesın e ulun 
Yapılan bir hesaba göre Karşıyaka tes!Jit edildi... .. dünya memleketlerinden daha ileri mu· 

KARŞIYAKA 
TRAMVAYLARI Asrın Çocuğu 

Ç 1KT1 
Okuyunuz, çok 

seveceksiniz 

bel T . ••••••••••••••••-••••••••u••••••••••••• azzam bir t.ayyare elde etmişlerdir. 
ele 763.172 yolcu taşmuştır. Yolcu nis- kontrolörlüğii memleket dışına ihraç : e en er, l en er S Böyle~o ,.'\lmanyanın, Sovyet Rusya 

Alsancakta Mustafa kızı Emineııin betinde geçen seneye nazaran cüz't bir edilecek palamutların yeni yıl tiplerini ................... ,.. ............ ....... yardımı ile tenıin •lmeğ; düşündüğü ha-

FAl.CI KABIN 
HJRSJZLJK Y AP'l'I 

1 
ediye tramvayları son bir sene için- ıcaret mildiirlllğüne bağlı ihracat • G l l G ·a l • 

. ebvine fal bakmağa giden Nazlı adında artma vardır. İleride Karşıyakadakl atlı tcsbit etmiştir. Dün sabah toplanan re- vet~~:ı::~u~~ BS~~~aEyp~:n va tefevvuku artık ııuya diişmüştilr. 
ir kadın, dört entari ve on lira çaldığı tramvayların kaldırılarak yerine oto- kolto heyeti palamut işlerl etrafında · . . . - BİR TAARRUZ 

~==~===:;·::::::~'~W~1::::·:·~~ld~d~i~a~si~y~le~tu~t~u~lm~u~şt~u~r~. !!'!"'!!"!!!!!!!!!!!!!~~~b~iı~· s~le~ı~· ~iş~le~t~il~m~e~s~i ~d~er~p~i;.ş~o~lunm~~ak~ta~dır~ .. ~~k~ar~agr;la~r~a~l~~t~!!!!!!'!!!!!!!!!!!~!!!!'!~~~ 1 

adan, Adliye başmUiettişı B. Ali Rıza • __ mış ır. Güven Ankaradan gelmişlerdir. 
Vakıt akşama yaklaşıyordu .. ·- fak.ta ateş yaktım. Bulaşık suyu hazırla- Mardin mebusu B. Ali Riza Levent 

Kru-nntinada Şahin sokağında oturan 
Ahmet Arat, BiW. ve karısı Nuriyenln 
evlerine taarruz suçu ile tutulmuştur. Annemin DMK~Ol I znq~. Çamlıcadakl akrabamız annemi akşam dım. Uç dört gUnlUk kirli kapları, tabak- Aydına gi~Ur. 

dönecek biliyordu. Akşam gitmeyince ları yıkadım .. 
merak cderdL Bunun için ona telgraf Annem bana mani olmak istediyse de 
çekerek haber vermeli idik.. ben: 

Daha sonra Müjgan beni Çamlıcaya - Artık eskisi gibi olduk ya ... 
gidecek biliyordu ve yarın sabah yine Dedim.. Eskiden nasıl sana yardım Sevdigt Adam 

Yazan: Üc Yıldız . Üsküdar iskelesinde bekliyecekti. Bey- ediyordurnsa bundan sonra da öyle ya
<A'I'• ! lb oğlundan doğruca Harbiye - Fatih tram- pacağım. Akşama sana bir de pilb pi

-26-
vayına binmek varken Karaköyde tram- şirirlm .. Yarım kilo da pirzola aldık nı1 .. 
vay dan inmek sabah izdihamında sıkın- bize yeter de artar bile.. Yarın da bir 

Söyle Mu7.aifcr .. Yüzüme öyle bakma" 
Söyle ... Artık gitmiyeceksin .. Artık be
ni yalnız bırakmıyacaksm değil mi yav· 
rum? •.. 

üzerimde birdenbire bir değişiklik ol
du .. 

Annemin Süleymanı benim için feda 
etmesi gururumu mu okşadı, yoksa ar
tık ondan gelecek tehlikenin kalmadığı
na mı hükmettim, her ne oldu ise oldu .. 

- Peki .. dedim .. Peki anne ... üzülme 
artık.. Ben de senin yanından ayrılını
yaec"lğım. Yine eskisi gibi beraber yaşı
yacağız. Bu hadiseyi asla ağzımıza bile 
almıyacağız .. 

Annemin ne kadar sevindiğini söyle

- Ben zaten senin benden aynlanu
yacağını biliyordum .. Ben nasıl sana 
alıştımsa sen de bana öylece alıştın .. Biz 
birbirimizsiz yaşıyaınayız .. 

Diye sevincini izhar ediyordu .. 
Birbirimize tekrar sarılarak kararımı

zı tekid ettikten sonra annem ayağa 
kalktı: 

- Şimdi, dedi, senin bu dağıttıkları
nı yerleştireyim .. Koca bebek .. Bu çama
şırları buradan .. kendi evinden alıp gö
türmeğe nnsıl yüreğin dayanacaktı .. 

tılı bir şeydi.. hizmetçi ararım .. 
Annemin geldiğini ona da haber ver- Annem sesini çıkarmadı. Anlaşılan ar-

mek icap ederdi. tık evde hizmetçinin bulunmasını zarar-
Fikrimi anneme söyledim.. lı görmüyordu. 
Annem: 
- Çaınlıcaya telgraf çek .. dedi. Fakat 

Müjgfmı görmek için ti mektebe kadar Milj~n beni ve annemi beraber gö-
•tm rünce hem hayret etti, hem sevindi. gı e .. 
- Ya ne yapayım?.. Kapının önünde anne!'line bizim geldi-
- Bu gece onlara misafirliğe gideriz. ğimlzl müjdeledi. 

isterseniz siz sinemaya gidersiniz ve ben Afiie hanım, biraz soğuk algınlığından 
de Afüe hanımla biraz çene çalarım. rahatsızmış ... 

Annemin bu teklifi hoşuma gitti. Çam- Annem onun yanında otururken biz 

* 

Ben gülerek: 
- Anne.. dedim. 

unuttuktu .. 

lıcaya telgraf çektim ve hemen eve dön- de Müjgfuun odasına çekilmiştik. 
Hani artık herşeyi düm. Eskisi gibi anneme ev işlerinde Sinemaya gitmeJ...-tense başbaşa k~mak 

yardıma koyuldum. daha <'Yl idi. 
- Evet... EvC"t . Herşeyi.. 

unuttuk.. 
herşeyl Ortalık, dediğim gibi dağınık kalmı!'l- Miijgfın: 

tb..AD~ ... e1.rı:!.U. to9lar.kPn_ ~lJ.vOf> ,mı_ıt-..... U1 ıu.ır;-
mümtu • 

ğe ]Uzum :ı;ok ..• 
Mtfuk kuvvetG ....ı.ra mr• -: • 1!yn .. 

ıl .. 

Al" w~ . • • • 4"' ""•' ••a ... ~\• ·,.."": ~,J"" m,..;.----.. 
EL HAMRA Sinemasında 

BUGÜN FEVKALADE ZENCİR BİR PROGRAM 
Halkımızdan binlerce ve on binlercesinin ısran üzerine ••• 

ALLAHIN CENNETi 
SENENİN İLK B-OYCK TtlRK FİL"1İ 

CAROL LOMBARD ve FREDF.JlİC MARCH 
tarafından nefis bir gUzcllikte yaratılan 

YALANCILAR ŞAHI 
TABİİ RENKLİ VE FRANSIZCA SÖZL-0 

Filmi ile birlikte olarak takdim edilecektir .... 
AYRICA : MİLLİ ŞEFİMİZİN VE l\IİSAFİR GENERALLERİN huzurla

riyle ANKARADA 19 nıayu. stadında yapılan 

Büyük Geçit Resmi 



---- --- - - - - - -:.::-:.- ~------~-. _--:-

4 Sontesrill cumartesi ıtıt 

Almanyada bir ihtilil mi 
çıkmak üzeredir ? 

..................................•........ , 
Yorkşayr Post 

Gazetesinin 
Yazdığına göre 

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

bir Eğer Hitler askeri 
uğrarsadahili bir isyan 

hezimete 
muhakkak 

Almanyada bir harp kabinesi yoktur. Hitlerin en 
onun yerine geçmek için rekabet ve ihtilaf 

yakın arkadaşları, 
halindedirler 

• • bir hazırlık Hit leri devirmek ıcın 
' 

mı var? 
Paris, 3 (Ö.R) - Yorkşayr Post ga- lan Hitleri devirerek yerine geçmek si muhabiri bildiriyor : Molotofun nut- tinin kuvvetlendiğini ka}·dediyor. Zan

retesinin istihbaratına göre Almanya için bir darbe indirmek tasavvurunda- kundan sonra Almanyanın esaslı bir r.edildiğine göre Alınan kumandanlığı
askeri hezimete uğrar uğramaz bu mem- dır.. harp hareketine girişmiyeceği kanaati nın niyetleri hakkında kararsızlık hü
fekette ihtilal başlıyacaktır.. Almanya Gerçi bu ma1ıiyette hir ihtilal hareke- vardır .. Başkumandan general Bravçiçin küm süren şu sıralarda Fransız kuman
barbe sUratle nihayet verecek bir aske- ti yakın atide \>eklenemezse de, bir as- beyanatı da Almanyanın bir intizar si- dan1ığı bu mıntakada dUşmanın tasav
rl hareket ümidini kaybetmiştir .. Belki kert hezimet akabinde Bitler Almanya- yaseü takip edeceğini göstermektedir.. vurlan hnkkında malOmat toplamağa 
bitaraflann sulh için tavassutunu istiyc- D1J\ içinde ~'eni c1Usrnanlarla karşılaşa- Almanya harbe siysi vasıtalarla devam çalışmaktadır. 
cektir .. Dikkate şayandır ki Almanya- cak-tır. etmeğe çalışacak ve askeri hareketler Dün Haz.cbruk mıntakasmda iki İngi-
da müttehit bir harp kabinesi yoktur.. •Deyli Herald· gazetesinin istihbarı- yerine sinir}ıarbi yapacaktır. liz tayyaresi bir Alman tayyaresini dü-
Muhtelif kumandanlar tcfevvuku ele na göre de Rusya Almanyaya itidal tav- Pnris, 3 (0.R) - Havas ajansı cephe- şilrmiiştür .. Saat 13 ten az evvel İsviç
geçinneğe çalışıyorlar. siyelerinde bulunarak askeri hareketle- de faaliyetin, harbin iptidasından beri rede Bal şehri ahalisi Alsas ovasında bir 

Şansölye Hitlerin yakın mesai arka- ri tahdit etmesini, bir şey yapmaksızın mevzilerin değişmemiş olduğu Alsas cep- hava muharebesi seyretmişlerdir .. Altı 
daşları da hangisi onu istihJM edecek eli- beklemesini tavsiye etmiştir. hesine de sirayet ettiğini ve Vojlarda bir Fransız avcı tayyaresinin hücumuna 
ye rekabet halindedir .. Bunlardan bazı- Berlinden aBasler Nahrihten• gazete- haç günden beri görülen keşif faallye- uğrıynn bir Alman tayyaresi kaçm.ı.ştır .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni Halkevi binaları Tebliğler 
• 

----+r·---
FRANSIZ TEBLİGİ : 

Parti ve mahalli yardımı ile bu gençlik 
yurtları yeni binalara kavuşuyor 

Paris 3 {ö.R) - Bu sabahki tebliğ: 
Gece sakin geçmiştir. Bazı topçu ve pi
yade ateşleri olmuştur. 2 Teşrinisanide 
çift motörlil bir Alman bombardıman 
tayyaresi Ingiliz avcı tayyareleri tara
fından düşürülınüştür. 

Paris 3 (ö.R) - 3 Teşrinisani akşamı 
neşrolunan 122 numaralı tebliğ: Cephe
nin heyeti umumiyesinde gündüz süku
netle geçmiş, temas unsurlarının bazı 
mahalli hareketleri olmuştur. 

Ankara 3 (A.A) - Halkevlerinin 
açılmaya başlandığı 19 32 yılından beri 
yeni binalar yapmıık te§ebbüsüne girişil-
miş yer)ere Cümhuriyet halk partisince 
de nakden yardım edilmiş ve bu suretle 
bir çok halkevlcri mahallerinin ve.cüm
huriyet halk partisinin müşterek yardım
larile yeni binalara .kavuşmuş bulunmak-
tadır. Bu sene içinde de mahalli gayret
lerle İnJ!l91na giri~ilmi§ halkcvlerinden 
kırkına nakden yardım edilmiş ve bun
lardan mml~ri apğıda yazılı 36 halice-

Viyanada 
Korku ve yeis 

Paris gazetelerine göre Avusturya 
hudutlarından gelen haberlerde Viyana
da hüküm süren duygu, korku ve yeis
ten ibarettir. Harp başlıyalıdan beri 
Gestaponun yalnız Viyana şehrinde tev
küatı yüz bin kişiyi bulmuştur.. Tecrit 
kamplarına se\•kedilen mevkuflann hal
leri ve hayatları hakkında hiç bir ha
ber alınak kabil değildir. Yabancı radyo
lann neşriyatını dinlemek, en küçük bir 
hoşnutsuzluk ifade edecek söz sarfet
mek tecrit kamplarını boylaınağa kifa
yet etmektedir. Biltiln Avusturya Ges
taponun hafiyeleriyle doludur.. Himler 
dahili emniyeti korumak için bir hafiye 
ordusu kullanmağn mecbur kalmakta
dır •• 
İSViÇREDE 
Terhis edilen askerler 
Bern, 3 (Ö.R) - Kışın hul\tlü dolayı-

siyle İsviçre ordusundan dün binlerce 
asker terhis edilerek yuvalan ve işleri 
başına gönderilmişlerdir. 

AMERİKADA 
Alman propagandası 
Londra 3 (ö.R) -- Oeyli Herald ga

zetesi Amerikayı ziyaret etmiş olan eski 
harbiye nazırı Duf K uperin Amerikada 
Alman propagandanaının sistemli faali
yeti hakkında yazdığı hir makaleyi neş
rediyor. Alman propaganda teşkilab 
milyonlar sarfetmek suretile B. Ruzveltin 
yeniden Cümhurrcisi intihabı aleyhinde 
faaliyette bulunmaktadırlar. 

vinden bir kısmının inşası bitmiş olduğu 
gibi diğerlerinin de bu yıl içinde bitiril
mesi tctnin olunmuştur. Bu binaların he
men hepsi mahallerinde halkın zevk ile 
ve istifade ile toplacıp çalışabilecekleri 
kıymet ve zarafeti haizdirler. 

çalışılacaktır. 
Yukarıda sayısı sciylenen Hnlkevlı:!i-

nin ndlnrı şunlnrdır : 
Aksaray, Akhisar, Artvin, Ahlat, Bay

burt, Bor, Biga, Babaeski, Çorum, Ger
mik, Elmalı( Eminönü, İstanbul, Erga
ni, Erciş, Erzurum, Gümüşhane, Gelibo

Dahiliye vekili 
Diyarıbakıra 
hareket etti Memlekette halkevi açılması lazım ge

len ve açılmış bulunan bütün yerlerde 
cümhuriyet halk partisinin ve rnohalli 
gayretlerin birliği ile müteakıp senelerde 
de ihtiyaca uygun binalar yapılması faa
liyetine devam olunarak bu işin 8 - 1 O 
ııene gibi kısa bir zaman içinde itmamına 

lu, Gebze, İnegöl, İzmit, İsparta, Kars, ~ara, 3 ~Telefonla) - Dahiliye 
Kırklareli Karamürsel Kadıköy İstan- vekilı bay Faık Öztrak bu gece biri se-

• , • kiz kalkan ba" bul, Lice Nevşehir O\•acık, Sorgun, Sa- . geçe trene glanan hususi 
vur, Suş~hıi. Snnkışla, Yalvaç, Yenice, : vagonla Diyanbakıra hareket etmiş-
Yıldırızhnn.. Dahiliye vekilinin bu tetkik seyahati 

Fenlandiya heyeti dün 
Kremline di vet edildi 
Brüksel 3 (Ö.R) - Rusyanın Finlandiyanın bitar&Oığmı kabul et

tiği ve bu memleketle bir karşılıklı yardım paktı akdetmek fikrini terk 
ettiği haberi Finlandiyada memnuniyet uyandırmıştır. 

Londra 3 ( ö.R) - Finlandiyada milli müdafat. ianesi tasavvurun 
fevkinde muvaffakıyet kazanmış, şimdiye kadar 1 Milyar 350 milyon 
frank toplanmıştır. iane listeleri daima açıktır. 

Londra 3 ( ö.R) - Dün sabah Moskovaya vasıl olan Finlandiya 
delegasyonu ancak bugün öğleden sonra müzakerata devam için 
Kremlin saravına davet edilmiştir. 

Müttefikler bugüne kadar yarım milyon 
ton Alman malı müsadere ettiler 

• 
Londra 3 ( Ö.R) - Harbın iptidasından bugüne kadar, Almanyd-

ya geçirileceği tahmin edilen 500 bin tondan fazla emtia müttefik ka
çak kontrol teşkilatı tarafından müsadere edilmiştir. Fransızların mü
sadereleri 150 bin ton, lngilizlerin 400 bin tondur. Bu zaptedilen mad
delerin 100 hin ton kadarı petrol, külliyetli miktarı muhtelif madenler, 
nisbeten az miktarı iaşe maddeleridir. 

Alman - Rus münasebetleri hiç 
de iyi mecrada değil ..• 

Paris 3 ( Ö R) - Alman - Rus münasebetleri pek te iyi bir mecrada 
değildir. B. Molotofun nutku Almanlenn ümidlerini kırdıktan sonra, 
şimdi de 15 gündenberi ekonomik anlaşma müzakeresi için Moskova
daki Alman heyetinin birdenbire Berline hareket rttiği öğreniliyor. 

on gUn kadar sürecektir. 

Dış tcaret reisliil 
Ankara, 3 (Telefonla) - Dış ticaret 

dairesi reis vekilliğine Londra ntaşesi B. 
Ç'clal tayin edilmiştir. 

lstanbula gelen Çekler ... 
İstanbul, 3 (Hususi) - Bugünkü kon

vansiyonelle beş çek mUltecisi daha gel
di, bunlar garp cephesine gitmek Uzere 
Suriyeye hareket ettiler. 

General Kazım Birik 
İstanbul, 3 (Hususi) - Trakya umu
~ . müfettişi general KAzım Dirik d.işle
rını tedavi ettinnek üzere bugün buraya 
gelmiştir. 

---"'---
Amerika 

Bitaraf deniz mıntalıa· 
sının ihltil edUip 
edilmediğini 
taltlıilı edeceJı ... 
Vaşington 3 (ö.R) - Salfihiyettar ma

knmlnr Almnn deniuıltılarının Paname
r ikan konferansında teshil edilen Ame
rika bitaraf nııntakasını ihlUl edip e~ 
mediği hakkında tahkikatta bulunmak
tadır. 

Fransız nazırlar 
meclisi ictimaı 
Para 3 (ö.R) - Nazırlar meclDi 

Elizede Cümhurreiai Albert Lcbrunun 
bqkanlığmda toplanarak başvekil ve 
hariciye nazırı Edvard Daladiyenin dip
lomatik ve askerl vaziyet hakkındaki 
izahatını dinlemiştir. 

YUNANtSTANDA 
Tek cins ekmek... 

,-.......................................... "' 
Arap alemi 

Atiııa, 3 (Ö.R) - Bütiln Ywıanistan 
içm bir cins ekmek usulil ihdas edil
miştir .. Bu sayede senede bir milyon İn
giliz lirası tasarruf olunacaktır .. Tayyare Sinemasında [ ı'eleıon = ] 
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BUGÖN 

SAHll'EJ 

SON · .. i-IABE·R 
. .·· , - ' ~ ~ 

Hatay mebusları 
C. H. P. Beş mebusluk 
için 12 namzet gösterdi 

Ankara 3 (A.A) -BEYANNAME: 
Hatay vilayeti mebus intihabı tefti§ heyetince vilayetin umum nü

fusuna nazaran ve intihabı mebusan kanununa tevfikan bu vilayetten 
bet mebus seçilmesine karar verilmiştir. · 

C. H. Partisi genel başkanlık divanı açılc bulunan bu bet mebusluk 
için isimleri alfabe eıraıile ll§ağıya dercedilmif olan on iki zahn parti 
namzedi olarak ilan edilmesine karar verdi. 

Vilayetin ikinci müntehipleri reylerini bu on iki namzetten diledik
leri be§ zata vereceklerdir. Bunlardan en çok rey alan bcs zatın kanu
nen mebus seçilmiş olmaları tabiidir. 

Muhterem ikinci müntehiplere tebliğ ve ilan eylerim. 
C.H.P. Genel başkan vekili 

Başvekil 
Dr. Refik Saydam 

1 - Abdülgani Türkmen, 2 - Abdullah Mursal, 3 - Bekir Sıtkı 
Kunt, 4 - Hamdi Selçuk, 5 - Mehm~t T ecirli, 6 - Nuri Aydın Ko
nuralp, 7 - B. Saffet Bereket, 8 - Samih Azmi. 9 - Selim Çelenk, 
1 O - Suphi Bedir Uluç, l 1 Sethum Devrim, 12 - Dr. Vedi Bilgin. 

Avrupada tahsilde iken gelen 
talebelerin adresleri isteniyor 

Ankara 13 (A.A) - Fransa, Belçika, lngiltere, ve ltalyada hükü
met hesabına tahsilde iken memlekete alman talebelerin, okuma yer
lerinden hangi tarihte ayrıldıklarını ve hangi tarihte memlekete gel
diklerini açık adreslerile ve en çok bir hafta zarfında birer mektupla 
Yüksek Öğretim Genel Direktörlüğüne bildirmeleri istenilmektedir. 

Türk - lngiliz mali ve 
iktısadi münasebetleri 

Mühim bir lngiliz grubunun 
mümessili memleketimize geldi 
Istanbul 3 (Hususi) - Kağıt paralarımızı lngilteredc basan Torna'! 

Dalarue müessesesi sabık müdürü Morison bu sabah ekspresle şehri· 
mize geldi. 

Mumaileyh ıu beyanatta bulundu: 
- Büyük bir lngiliz mali ve ikttsadi grubunun mümessili olarl!k 

ve Türk hükümetinin daveti üzerine geliyorum. Burada bir iki gün 
kaldıktan sonra Ankaraya giderek hükümetle temaslara başlıyaca
ğım. Şimdilik fazla izahat veremiyeceğim. Yalnız şu kadar söyliyebili
rim ki Ankarada yapacağım temaslar Türkiyeye pek büyiik menfaat
ler temin edecektir. 

Garp cephesini tetkikten dönen ln
giliz parlamento heyetinin ihtisasları 

Paris 3 (ö.R) - Londraya dönmezden evvel. Majino hattıw ziya
ret eden lngiliz parlamento heyetinin reiai §U beyanatta bulunmuihJI: 
Ziyaretimiz bizim için hakikati bir keıif oldu. Çok meraklı terler gö
receğimizi biliyorduk. Fakat gördüklerimiz beklediğimizden 10 misil 
daha tesirli ohnuıtur. Majino hattı tesisahnın metanet ve kudretinden 
bqka, bilhassa Majino hattında yerleşmİ§ olan zabit ve askerler hay
ranlığımızı celbetmi§tir. Bunlar her takdirin fevkindedir. 

Fransız devlet adaınlarile temaslarımızda ve aramızda en küçük bir 
ihtilaf göremedik. Alman propagandası iki müttefiği ayırmağa uğ
raşmakla beyhude yoruluyor. 

Lordlar Kamarasında 
LB Stanhop'un beyanatı 

Brüksel 3 (Ö.R) - Lo~ kamarasında Lord Stanhop B. Çem
berlaynın avam kamaraaındaki beyanahnı tekrar etrni~tir. 

Amele parti.i lideri Lorcl Svel B. Molotofun nutkundan sonra müt
tefilderin harp gayelerinin daha sarih olarak beyanı lüzumunu ifade 
ebnit ve Lord Stanhop Almanyanın bugün yalnız kaldığını, tedafüi 
harp. sisteminin müttefikler için büyük bir fayda teı:Jci ) ettiğini, eko
nomik unsu~lann Almanyayı acze mahkum eyliyeceğini söylemiştir. 

Lord Halifaka da ileride harp gayelerini daha sar~h olarak beyan et
mek fırsatının hasıl olacağını temin etmiş ve şimdilik silahlar mesele
sini hal etmiyecek hiç bir tesviyenin şayanı kabul -olamıyacağını söy
lemekle iktifa etmİftİr. 

Bir haftadan beri büyük ve şimdiye 
kadar biç bir filme nasip olınıyan bir 

rağbete mazhar olan şarkın ses 

J O R J l\l t L T O N U N 

ANAFORCULAR ŞAHI filminden 

Tamamen müttefik· 
lerin lehindedir 
Paris 3 (ö.R) - Haccın kolaylaştı

rılması için alınan tedbirler Hicazda çok 
iyi tesir yapmıştır. A!man propagandası
na rağmen bütün Arap alemi müttefikler 
lehindedir. Filistin tehirlerinde yapdan 
tezahürat ve Mekkeden gelen haberler 
bunun delilidir. 

YüJıselı Souyel Şiil'ası 
mesauinl bitirdi 
Paris 3 (ö.R) - Yüksek Sovyet Le

histandan alınan garbt beyaz Rusyanın 
beyaz Rusya Sovyet Cümhuriyeüne il
hakını dün gece saat 21 de kabul ettik
ten sonra mesai tlevresine nihayet ver
ın~tir. 

----------------a.1----------... ·-· y E N i SİNEMANIN ŞAHANE FİLİMLER HAFTASI Btt-
VÜK MUVAl<'FAKIYETLE DEVAM EDİYOR 

•• 
kraliçesi 

UmmüGülsümün 
Yarattığı 

UMtt SARKISI 
TÜRKÇE SÖZLft ARAPÇA Şarkıh 
Sayın müşterilerimizin talebi üzerine 
bir hafta daha pmırama ilaveten ıös
terilecektir .. 

sonnı tevinlifi en kudvntli 
Komedisi 

Prens Bubul 
Yorulan dimağları dindirecek ... 
Kederleri giderecek ... 

İki saat mütemadiyen giildür~ek.. 
Aynca: EKLER JURNAL 
Son DfiNYA had.batı .. 

Zengin bir saz heyeti ile ve yeni numaralar ile bayan KiKi her gün (9) da 
Cumartesi \ 'C Pazar günleri 7 ve !Uf) da hiu.at sahnede RAKS . DANS ve 
TEGANNi edecektir .. 

OYUN SAATLERİ: 
PRENS BURUL Her gün 3 - 7 :: ÜMiT ŞARKiSi Her gün 5 - 9 

Cumnrtesi - Pazar 3 - 7 :: Cumartesi - Pazar ı - 5 - 9.30 . .. . . . . . . . 
Tfo~NZiLATLI HALK se~~ı ~a;nb~; DA·- ~~~R .11.DE .. : .. 

---'"---
Sovyet kuvvetleri 
Litvanyadald askeri 
üslerini işgal ettiler 
Tallin 3 (ö.R) - Rus kuvvetleri, 

kendilerine tefrik edilen askeri üsleri iş
gal etmişlerdir. Hav1t üsleri de, hazırlık
lar ikmal edildikten eonra ~gal edilecek
tir. 

İtalya • Bulgaristan 
Ticaret görüşmeleri 
Sofya 3 (ö.R) - ltalya ile Bul ati -

tan ar~ ticaret müzak r leri pek 

KARŞiYAKA 

Melek Sineması 
BUGÜNDE."J İTİBAREN 

İKİ BÖYÜK FİLİM Bl:RDEN 

J •• 9 UNCU SENl'ONİ 
IJLDAGUVER 

2 •• ısrJKLAL SA v AŞI 
BARBARA STANVİK 
BÜYÜK HARP FİJ2\ıi 

SEANSLAR : 4 - 6 - 9 .. 
Cwnartesi, pazar l de 'e 2.30 da 

İNGiLtzCE TABlt RENKTE 

V ALLACE BEBBY - ROBEKT TAl'LOR 
TARAFINDAN YARATILMIŞ HARİKA FİLMİ 

KARA K .. LE [ ESİR ] 
O TÜCCARAIARI 

FRANSIZCA SÖZL-0 BÜYÖK MACERA FİLMi 

OYNIYANLAR ı JEAN CABİN - MİCHELLE DUGAN 

MERCAN ADASI 
RAZIMIN KARAGöZ GECESİ.

TÜRKCE FOX JURNAL ... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANSI.AR : Cumartesi - Pa7.ar : 9.'0 - 12.30 - 1.1:> - 9.00 DA 
Sair cUnler: 12.30 - 4.45 - 9 00 DA 



SAHiFE 4 rENl:A:SlR 4 sonıesrın cumarıesı 1939-

B. Hitlerin 
-u-

<.iözdesi olan 
Bn. Mitford 
---~·---

Veronal içerek 
hayatına kasdetmeğe 
tetebbüs etmiştir. 
Paris 30 (P.S) - lngiliz lordlarından 

,R.edesda1e'in kızı olan Miss Unity Mit
fordun senelerdenberi B. Hitlerin yanın
ca bulunduğu ve yüksek Ingiliz sosye
tesinde B. Hiller lehinde propagandalar 
>'aptığı malfundur. Almanyadan gelen 
bir habere göre Miss kendi kendini ze
hirlemeğe teşebbüs etmiştir. Şimdi MU
nih hastanelerinden birinde tedavi altın
da olup bu teşebbüsü tahrik eden dram 
etrafında esrarengiz bir gizlilik muhafa
Y.a edilmektedir. Miss Mitf ord B. Hitler 
1arafından kabul edildikten sonra oteli
ne büyük bir meyusiyet içinde dönmüş
tii. Ertesi günü otel hizmetçileri kendi
mi baygın bir halde bulmuşlardır. Ya
J)llan tahkikat pek fazla dozda Veronal 
aldığını meydana koymuştur. Miss Mit
ford kendine geldikten sonra Mdisenin 
mahiyetini anlatmıştır. Genç kadının hi
ltJlyesinc göre Şansölye, Ingiltere hak
kında çok muhakkaranc bir lisan kullan
dığından Miss Şansölye He çatış1mştır. 
Hayatına nihayet verme teşebbüsü de 
bu hadise üzerine vukubulmll§tur. Unlty 
Mitford büyük hemşiresi Diana ile bir
likte nasyonal SOSYalizm lehinde faali
yetiyle tanınm~tır. Diana meşhur fab
rikatör Gincsin dul zevcesi olup Münih
te Jngiliz faşistlerinin reisi Osvald Mose
ley ile gizlice evlenm~tir. Hatta bu ev
lenme töreninde Hitler de bulunmuştur. 
Bu izdivacı müteakip Osval l\Ioseley ka
rısiy le birlikte Londraya avdet ederken 
Mitfordu da beraberlerinde götürmüş
lerdi. Mitford aylarca Londrada gö~sün
deki Gamalı Hnç madalyasiyle dolaşmış
tı. Bir gün Hayd Parkta genç bir lngiliz 
onun göğsündeki madalyayı alarak yere 
atmış, bunu gilrültiilü bir kavga takip 
etmişti. Bu hadiseden sonra Mitford tek
rar Berline dönmüştü. 
Lord Redesdale'in üçüncü kızı Mıss Jes
sika ise müfrit sol cenaha mensuptur. 
ispanya harbı esnasında bir komünist 
olan yeğeni Esmond Romily ile ispanya
ya kaçmış ve orada ev1enınlşlerdi. 

--tr---
F en lan d i ya me-

selesi vahin1 
safhada 

- BAŞTARAFI l inci SAYFADA -
hiç Dirini değiştirmemişlerdir. Yeni baş
lı yan milzakere1erde Finlandiya heyeti
nin mukabil tekliflerini SoV}•etlerin ka
bul edecekleri zannedilmiyor. Finlandi
ya, her ihtimale karşı mildafaa hazırlık
larını ileri götUrmektedir. Başkuman
danlığın umumt knrargMıı Viborg şeh
rine nakledilmiş olup geçen sene yapıl
mış olan müdafaa hattı arkasında Fin
landiyanın ikinci bir Majino hattı daha 
i0$a edilmektedir. 

Moskova 3 (Ö.R) - Sovyetler yük
.Bek .c;firası dün akşam mUzakerelerini bi
tirmiş ve Hariciye komiseri Molotofun 
beyanatını ittifakla tasvip etmiştir. 

Paris 3 (ö.R) - cPravda, gazetesi 
Finlandiya hakkında şiddetli bir makale 
neşrederek Finlandiya hariciye nazırını 
memleketi ile Sovyet Rusya arac;ında 
harbı tahrik etmek istemekle itham edi
yor ve diyor ki: 

cBiz bütün bu politikacıları şeytana 
havale ederiz. Bizim oyunumuz açıktır. 
Maksadımız Sovyet Rusyanın emniyeti
ni korumaktır. Ve bütün engelleri kıra
rak her vasıta ile buna muvaffak olaca
ğız.> 

Pravda Lehistarun akıbetinin Finlan
diya için bir ders olamadığını da tehdit
karane kaydetmehtedir. 

- +-
KRAL 

İngilizleri ölümden 
kurtaran havacılara 
madalya verdi 
Londra, 3 (Ö.R) - İngiliz tarihinde 

ilk defo olarak bir askeri hangarda Ro
yal Air Force'a mensup beş hava kah
:rnmanına İngiliz kralı tarafından bizzat 
madalyalar verilmiştir. 

Bu suretle taltif edilen tayyarecilc.:r 
Alman denizaltısı tarafından batırılan 
bir İngiliz kargosunun mürettebatını 
kurtarmıslcı.rdı. 

Yahudilerdehşetiçinde 
Litvanya hükümeti teminat verdi: Sov
yetler artık mülteci kabul etmiyorlar 
Roma 3 (Ö.R) - Gazeteler Litvanyaya teslim edilen şehir ve ka

sabalarda yahudiler aleyhinde pogromlar tertip edildiğini yazıyorlar. 
Vilno yahudileri dehşet içinde şehirden kaçmaktadırlar. 

Roma 3 (ö.R) - Litvanya hükümeti dehşet içinde olan yahudi 
cemaatine yahudiler aleyhindeki hareketin derhal durdurulacağı ve 
bütün emniyet tedbirlerinin alınacağı teminatını vermiştir. Alman 
işgali altında bulunan Polonyadan yahudi kafileleri mütemadiyen 
Sovyet hudutlarına sürülmektedir. Sovyet Rusya, şimdiye kadar bun
ları kabul etmekte idi. Fakat akın eden kafilelerin muazzam bir yeki'ınn 
'lr'arması karşısında hudutlarını mülteci kafilelerine kapamağa mewbur 
olmuştur. 

Vilno 3 (A.A) - Havas ajansı bildiriyor: 
Vilnoda hayat tedricen normal bir şekil almakt"d:r. Mağazalar, lo

kantalar, kahveler ve sinemalar tekrar açılmıştır. 
Harbın hidayetindenberi intişarlan menedilmiş olan Polonya lisa

nında gazeteler yarından itibaren tekrar çıkmağa başlıyacaktn. 
Dün öğleden sonra hükümet makamları Polonya askerlerinin me

zarlarına bir çelenk koymuşlardır. Binlerce kişi mareşal Pilsud:skmin 
kalbini ihtiva eden Mosolenin önünden geçmiştir. 

Molotof 'un nutku için Faran~ız gazete-
lerinin tefsirleri devam ediyor 

Paris 3 (Ö.R) - Vladimir Gonneson Figaroda Molotofun beya
natı münasebetile Sovyet - Alman anlaşmasının iki düalitesini (Veç
hesini) gösteriyor. Sovyetlerin Almanya ile bir harp korkusu ve Al
manyanın Avrupada uzun bir harp kaygusu Sovyetlerin ekmeğine 
yağ sürmektedir. 

Populer gazetesinde Leon Blum, Molotofun müstemlekeler mese
lesine temas eden sözlerini tahlil ederek diyor ki: 

« Molotof Polonya fütuhatını güzel sözlerle ödemek için çok ace
mice bir hileye baş vurmuştur.» 

Stefan Lozan Matin'de Moskova nutkunun hakikatten nasıl uzak
laştığını gösteriyor. 

Petit Journal Moskova nutkunu en küçük bir tefsire bile tabi tut
rnıyan Çemberlaynın bu sözlerdeki menfaat güden ve hakikate aykırı 
olan manayı çok iyi anladığını kaydediyor. 

Notanın n1etni 
- BAŞTARAFI l lnci SAYFADA -

bu hadiseler bugün r.eşredilen notalann 
teatisin: müncer olmuş ve ltalyanın bu 
istikrar 'iya!leti felaketi tahdit ederek 
.şimdi her kes tarafından takdir edilen 
bir tevazzuha hizmet etmiştir. Italyanın 
Avrupa ihtilafına kar ı önce garip görü
len. fakat sonra takdir edilen siyasi ih
tilafın muavyen hudutları tecaviiz etme
sine mani olmuştur. Bu veçhe gerek Bal-
kan memleketlerinde, gerekse muharipler 
tarafından iyi karıılanmı;ıtır. 

Rumen resmi mahfilleri ltalya ve Yu
nanistan arasındaki dostane siyasetin 
Balkanlar için hayırlı olabilect:ğini kay· 
dediyorlar, 

Istanbuldaki Yuruın ve Türk mahfil
leri ltalyan - Yunan dostluğunun cenubu 
sarki A vrupanm mühim bir mmtakasm
da emniyet ve Sulhun temin edildiği 
manasında telakki edilebileceğini beyan 
ediyorlar. 

Röyter ajansı hadisenin Londrada iyi 

Bir- Alman fa v yar esi 
Fransız hatları 
gerisine indi ... 
Paris 3 (ö.R) - Fransız hallı gerisi

ne inmeğe mecbur kalan bir Alınan tay
yaresinin rakipleri bir müfreze gelince
ye kadar silahsız iki köylil tarafından 
tutulmuştur. Tayyare Fransız defi top
larının ateşiyle delik deşik bir halde idi. 

Balıkçıların 
kurtardıkları Alman 
bahriyelileri 
Londra, 3 (A.A) - Üç Alınan bahri

yelisi Firth of Forthda bir limana geti
rilmiştir. Bunlar, bir tahlisiye sandalın
da altı buçuk gün deniz üstünde kaldık
tan sonra bir balıkçı gemisi tarafından 
kurtarılmıştır .. Bunların, nbloka ciizü
tamları tarafından iı.;inde araştırmalar 
yapılan bir Alman şilebi mürettebatın
dan oldukları ve bir sandala binerek 
kaçmağa teşebbils ettileri zannedilmek
tedir. 

kartdandığmı ve ltalyanın Sarki Akde- --------------
nizdeki hareketinin ıulh lehinde inkişaf Paris 3 (ö.R) - Italya ve Yunanis
edeceiine delil addedildiiHni bildirivor. tan arasında ademi taarruz paktının ya-

«Yorkşayr Posb gazetesine göre Bal- kında ifnza edileceği şimdilik Atinada 
kanlarda ve şarki Akdenizde sulh için general Metaksasla ltalya maslahatgil
bunu eyl bir ~aret telakki ediyor. zarı arasında mUzakere mevzuu olduğu 
Yarı resmi Franııız cPöU Parizient beyan ediliyor ve Balkan mmtakası ile 

gazetesine göre de Jtalya ve Yunanistan şarki Akdenizi alakadar eden istikrar 
arasında dostane münasebetler bir sulh unsurlarına ilave edilmiş olacağı da ilave 
rehinesidir. ediliyor, 

~ ·,~ - '' ! ..... . ! 
' , ·, , · . .. -· v 

ŞIFABALIK YACil 
Vitamin/>.. . 
VitaminD . 

VALiNiZ KAHVE 
ENGİ IŞHEAOE 

> _: 

DEMiR MASKE 
tikleri şefin etrafında toplanmaktadırlar. 

- Jan Kavalye adında bir delikanlı. 
Fakat asıl korkulacak. o değildir. 

- Demek protestanların bngka ııefle
ri var ... 

" ... 
ve Büyük tarih 

(iKiNCJ 
macera romanı 1 
KISIM) 

- 70 -
Madam dö Mentönon, Krala doğru Kralın gözlerinde bir hiddet ~imşeği 

yaklaşarak: çaktı. 
- Aman yarabbi, dedi, bugün ne ka- - Madam .. Dedi. Mösyö dö Luvu-

dar da mdankoliksiniz eziz Sir'im. vanın beni aldnnttığını mı söylediniz. 
On dördüncü Lui ayağa kalkarak ce- - Ev~t Sir .... 

vap verdi : Nazır Luvuva size Asileri tedip için 
- Hakkınız var madam .. Fakat bü- lazım gelen emirlerin verildiğini, hepsinin 

tün üzüntülerim artık kalmadı.. Çünkü tcpelendiği, binlerce protestanın kral 
yanıma siz geldiniz. kuvvetlerine iltihak ettiği hakkında temi

Madam dö Mentönon, haşmetli koca- nat verirken yalan söylemiştir. Beni din
ıının yanındn yer aldıkıan sonra ağır ve leyiniz .. Mareşal Mont Revelin son rapo
ciddi bir sesle: rundan sonra asilerin miktarı on misli 

- Sir. Drdı M · ";; dö l ı 'l'ııva l'İzi artmıştır, Prote!tanla!ı_ aün 2'eçti 
L.Jt U U.Ut;I ıc " • it:- n.UY•'Ct.11 ~ u;f!~ _..9!• r 
ı..ı.· . Tonra umru arını al alCil .. 

- Evet Sir .. Başka bir şefleri var. Ve 
bu şef, protcstanların iSYanına, Ingiltere 
kralının da yardımına dayanarak üze
rinde hak iddia ettiği, Fransa tahtını 
ele geçinnek istiyor .. 

On dördüncU Lui etrafına korkak kor
kak bakındıktan sonra boğuk fakat çok 
hafif bir sesle karısına eğilerek mırıldan
dı: 

- O .. Yine o ... hep o ... değil mi? 
- Evet Sir .. Daima o ... 
Ve, on sene evvel kralı teshir etmiş 

olduğu aynı tebessümle ilıtve etti: 
- Fakat ben uyumayorum ve sizi 

muhafaza ediyorum. 
- Madam . .. Madam ... siz benim ko

ruyucu meleğimsiniz .. Söyleyin .. Şimdi 
ne yapmak lflzım? 

- Ilk ~. Mareşal Mont Reveli geri ça
ğırmaktır. Biz onun yerine Mare~ Vil
ları yollarız. 

- Peki .. sonra? 
- Sonra Mareşal Vlllara Asilere kar-

ı çok tl1 vranm ı tA 
taa .. 

:ı: ::::ı_ 

Holanda - Belçika Ankara Radyosu f e o R s A :J 
Aslı eri ittif alıı ~ _ J 
telızio ediliyor 

Roma 3 (Ö.R) - Hollanda mahfilleri 
Hollanda ve Belçika arasında bir askeri 
ittifak akdi haberini tekzip ediyorlar. 

--+--

DALGA VZUNLUCU 
BUGCIH 
-+-

"' A C A R 1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
Gazetelerinin neşriyatı T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
Budapeşte 3 (ö.R) - Macar gazete- T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

leri, Macaristanın Viyananın hakimiye
tinden ayrılmasının yıldönümü münase
betiyle yazdıkları yazılarda Macar mil
letinin beynelmilel münasebetlerdeki 
bugünkü sağlam nıevkiini temin husu
sunda Mussolini ve Cianoya büyük bir 
yer ayırdığını yazmaktadırlar. 

13.30 Program ve memleket saat ayarı 
13.35 Ajans ve meteoroloji haberleri.. 
13.50 Türk müziği .. 
ÇALANLAR: Vecihe, Ruşen Kam, Re
şat Erer, Cevdet Kozan .. 

OKUYAN : SADİ HOŞSES 

ÜZÜM 

1034 Üzüm tarım 
437 A. R. Üzümcü 
385 İnhisar idaresi 
432 Akşehir t. evi 
239 P. Klark 
190 Ş. Remzi 
189 K. Taner 
166 Y. İ. Talat 
147 Öztürk şirketi 

53 M. H. Nazlı 
63 j. Taranto 
43 A. Mayda 
49 H. Uyar 
21 N. Üzümcü 
19 S. Erkin 

8 25 11 50 
10 11 25 

6 8 50 
7 50 11 50 
6 50 13 50 
8 75 11 50 

11 13 
9 50 12 
8 625 9 75 

8 625 8 625 
13 50 14 
7 25 7 50 
8 75 13 50 

11 25 13 
12 12 50 

1 - Rast peşrevi .. 2 - Dede - Rast şar- 15 j. Kohen 
- Hava gazı fabrikası ihtiyacı için bin kı (Hatınmdan ç.ılonaz asla) .. 3 _ Ke- 3 P. Mika1e! 

10 12 
lZMtR BELEDiYESiNDEN: 

ton Zonguldak zerodis ilave 0.1? T?ade~ mani Riza _Rast şarkı (Bugün hiç bak- 8485 Yekun 
kömürü satın alınması başkAtipliktekı madın) ... 4 _ Refik Fersan _ Mahur şar- 269398 Dünkü yekfuı 
c;artnamesi veçhile kapalı zarflı eksilt- kı (Bir neşe yarat hasta gönlü) .. 5 _ 272883 Umumt yek& 

9 50 9 50 

meye konulmuştur. Muhammen bedeli N 7 
on bir lira olup ihalesi 6/ 11/939 pazar- Şemsettin Ziya - Mahur şarkı (Şu gü- 0 · 8 
lesi günü saat 17 dedir. 2490 sayılı ka- zele bir bakın) .. 6 - Mahur saz semaisi No. 8 

nunun tarifatı dahilinde hazırlanmış OKUYAN: MELEK TOKGÖZ ~~: ı~ 
9 

10 
teklif mektupları ihale günü azami saat No. 11 
16 ya kadar encümende riyasete verilir. 1 - Refik Fersan - Tahirpuselik şarkı 

12 
14 50 

Muvakkat teminatı 825 liradır. (CanJandı hayalimde o şuh sazı) .. 2 -
22, 27, 31, 4 3910 (2172) Refik Fersan - Kürdili hicazkh şarkı İNCİR 

846 sayılı beyler sokağında 50 numa
ralı belediyeye ait garajın 16-11-939 ta
rihinden itibaren bir sene müddetle ki
raya verilmesi işi yazı işleri müdürlü
f;ündekl şartnamesi veçhile 10-11-939 cu
ma gilnüne uzatılmıştır. Muhammen be
deli 250 liradır. iştirak edecekler 18 1ira 
75 kuruşluk teminatı iş bankasına yatı
rarak makbuzu ile encümene gelirler. 

(Gözlerin mai mine) .. 3 - Refik Fersan 
Nihavent şarkı (Sen pek güzelsin).. 100 M. H. Nazlı 
4 - Arif bey - Kürdili hicazkh şarkı 90 Şerif Riza ha. 

3 875 3 875 
3 25 s 25 
6 875 6 875 
6 75 6 75 

(Güzelim hiç aramaz mı) .. 14.30 Müzik 69 Şerif Remzi 
(Riyaseticilmhur bandosu - Şef : İhsan 28 M. · jTaranto 
Künçer) .. 1- E. C. Bagley: Marş 2 - 7 Ka. Taner 
G. Pares : Yıldızlar albnda (Serenad).. 293 Y~kU~ A 

11 75 11 75 

3 - H. Villette : Les Burgraves uvertü- 145676 Dünkil yekun 
rü ... 4 - Verdi: Ayda operasından fan- 145969 Umwru yekfuı 

4063 (2245) 
tazi.. 5 - Rachmaninoff : Prelüd 15.15 
15.30 Müzik (Dans müziği - pl.) 18.00 
Program.. 18.05 Memleket saat ayan, 

Miitehassıs tabiplerle kimyagerlere ve ajans ve meteoroloji haberleri.. 18.25 
diğer sıhhiye mensuplarile fenni gözlük- Mlizik (Radyo caz orkestrası) ... 19.00 
çülere ve hususi hastane açacaklara ve- Türk müziği : Halk tUrkUleri - Mahmut 
rilecek ihtisas vesikası şahadetname ve Karındaş ve Sadi Yaver Ataman .. 19.15 
ruhsatnamelerden alınacak harçlar hak- Türk müziği.. Çalanlar : Vecihe, Reşat 
kındaki 13-10-939 neşir tm."ihli ve 3728 Erer, Ruşen Kam, Cevdet Kozan .. 
numaralı kanun her kesçe bilinmek üze
re belediye ilan tahtasına asılmıştır. 

4064 (2244) 

Müzayede ile fev
kalade satış 

Yolculuk dolayısiyle 

OKUYAN : RADİFE NEYDİK 

1 - Şevki bey - Uşşak şarkı (Dağlar da
yanmaz eninine) .. 2 - Şevki bey - Uş
şak şarkı (Düçarı hicri yar olalı) .. 3 -
Hicaz koşma (Ebrulannın zahmı) .. 4 -
Arif bey - Uşşak şarkı (Saki yetişir 
uyan aman ge1) .. 

OKUYAN : MUZAFFER İLKAR 

Ik.inci teşrinin 5 nci pazar günü sabah 1 _ Nihavent peşrevi.. 2 _ Ali Rifat 
saat 10 buçukta birinci kordon gün doğ- Nihavent beste (Ah ztilfiln görenlerin 
duda polis noktası karşısında doktor bahtı siyah olurmuş .. ) 3 _ Arif bey Ni
Esat apartımanı ikinci katında t icaret havent şarkı (Yanılma ateşi aşka) .. 4 _ 
müdürü bay Avni Sakınana ait fevkala-
de güzel mobilyaları müzayede suretiy- Udt Cemil - Nihavent şarkı (Eşvakı el-
le satılacaktır. Satılacak eşyalar arasın- han) ... 5 - Vecihe : Kanun taksimi 6 -
da kök cevizden mamul modern aynalı Sadettin Kaynnk - Nihavent şarkı (Sev
büfe yine kök cevizden mamQI otomatik gi kanunun aldım ilfihl sesini .. ) 7 - Mü
kare yemek masası, 6 adet maruken san- nir Nurettin - Nihavent şarkı (Sensiz ey 
dalyası, güzel bir kütüphane, modem şuh göz.terim avare) ·· 8 _; Tanburl Ali 
müteharrik tek abajur, gayet yeni bir ef. - Nihavent yürük semai (Bilmezdim 
halde 9 parçalı zarif kanepe takımı, orta özüm) .. 9 - Nihav.ent ~ s.e~aisi.. 20.00 
masası ve iki sigara sehpası, ayaklı gece Konuşma .. 20.~5 _Tiirk .m?zıği (Fasıl he
lambası kolona elbise askısı 938 modeli yeti .. ) 21.00 MUzik (Küçtlk orkestra şef 
10 lambalı Jl.C.A. markalı ;adyo, yatak Necip Aşkın) ... 1 - Ponchielli : La Gio
odası, modem ve gayet şık iki kaputlu conda operasından (Saatlerin dansı) ..... 
ateşli avudire kaplamadan mamfil dolap 2 - Franz Lehar : Çocuk prens opere
tuvalet, iki komodino ve birer buçuk tinden Vals ... 3 - Pepl Mililer: Lo palo
kişilik çift karyola, ikl avize, yeni bir ma şarkısı üzerine fantazi .. 4 - Valter 
halde furunlu hava gazı ocağı, boyalı bir Schrader : Akşam Uzeri (Hazin parça) .. 
kişilik demir karyola, porselen çay ve 5 - İtalo Nucci : İlkbaharın çiçekleri 
yemek takımları ve sair mobilyalar bil- (İntermezzo marş) ... 6 - Ziehrer : Vi
müzayede satılacaktır. Fırsatı kaçırma- yanalı küçük kız (Vals) 22.00 Memleket 
yınız. !aat ayan, ajaru haberleri, rlraat ha-

Fırsat artırma mobilya salonu. Aziz berleri.. 22.15 Konuşma (Ecnebt diller-
Şınık. Telefon. 2056 de) .. 22.45 Müzik (Cazband - pl.) 23.25 

1-3 (2238) 23.30 Yarınki program ve ka~ 
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Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
• Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
~ Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mÜt'!hasaııı bay Ömer 

Lütfü Beııgü'dir. 
t.; Bristol oteli elli odah her odada ıoğuk ve sıcak akar suları, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibiR 
1\uansörü ve hususi lokantası vardır. 

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

N Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehasıııı 
bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati~ 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı iıticanndaı\ 
bulunan otellerde bulufurlar. 
~~...e~~,..n.•aznı lil""1Jt•ıı ı ı ı ı • ır77.Y/7L/J. 

Bu suretle protestanların tedricen si
lahlarını bıralonalarını ve bizim tarafa 
iltihaklarını temin etmiş oluruz. 

- (0) nun mevcudiyetine rağmen mi 
fisiler bize dönerler? 

- Evet Sir .. Hem hepsi bu kadar de
ğil .. Kontes dö Suvanson Belçikayı giz
lice terketmi§tir. Muhakkak Parise ge
lecektir. Belki de gelm~tir. Onu gece 
gündüz nezaret altında tutmak için de 
şiddetli emir vermeniz icap edecektir. 
Kontesin Pqrise niçin geldiğini muhak
kak öğrenmeliyiz. l~te Sir, Brükseldeki 
gizli memurumuzun bize yolladığı iki 
rapor ... 

Madam dö Mentofon krala Belçlkadan 
gelen Kuryenin getirdiği ikl kalın zarfı 
uzattı. 

* Kral ile Madam dö Mentofon bu su-
retle ve 1>nşbnşa konuştukları aynı saat
te yüzüne kalın ve siyah bir peço koy
mak suretiyle kendini tanıtmıyacak bir 
hale sokan Kontes dö Suvnson Figye so
kağının nihayetindeki kUçUk bir otel
den içeri giriyordu. 

Otelin salonunda iki kJşl vardı. 
Bunlar, Kontesin girdiğini görünce 

XAI a}\: . 

==- -- - ·--
rı, dedi. Mektubunuzda buyurduğunuz 
veçhilc sizi beklemekte idik. Istediğiniz 
araba da ha:zırdır. 

Kontes dö Suvason derhal söze baş
ladı: 

- Efendiler, dedi. Meseleye doğrudan 
doğruya temas edeceğim. Zannederim 
zafer saatimiz çalmak üzeredir. Ingille
re kral sarayından aldığım haberlere gö
re kral tiçüncü Giyyom pek yakında 
monsenyör Luiye silah, cephane ve as
ker gönderecektir. Bunlar Set civarında 
karaya çıkarılacaklar .. 

IkJ kişiden biri olan şövalye dö Loren: 
- Şu halde, dedi. Bizim bundan mon• 

senyör Lulyl haberdar etmemiz lazım 
demek istiyorsunuz. 

- Evet.. Sonra da Set sahillerine gi
dip burada karaya çıkarılacak Inglliz 
kuvvetlerinin başına geçmenizi söyliye
ceğim. Ne kadar kabilse o kadar çabuk 
yola çıkınız ve bilhassa kendinizi kimse
ye belU etmeyiniz. Ben, Brilksele döne
ceğim .. VakıA Belçikaya dönmek hiç te 
ho~uma gitmiyorsa da buna mecburum. 

- Fakat, .sevgili Kontes biz ıizi de be
raber götUreceğiz .. 

- Evet .. ilk kasabada tevkif ettirmek 
1 in d mi? 

ZAHİRE 
31 ton Buğday 

1121 çuval Buğday 
169 çuval Susam 
500 balya Pamuk 
65 ton P. Çekirdeği 

5 

36 

----.---

5 375 
11 
41 
2 

Batırılan ıııı 
İngiliz uapuru 
Londra 3 (ö.R) - 5000 tonluk bir in~ 

giliz vapuru ile 4500 tonluk diğer bir va
pur Alman denizaltıları tarafından ba
tırılınıştır. 

. - +-
12'ALYADA 
Yapdacalı tiyln 
Paris 3 (ö.R) - Yarın Italyada veli

ahd Prens dö Piyemonte ile Duçenin 
huzurunda, 1918 de Italyanın merkezi 
imparatorluklara karşı kazandığı zafe
rin 21 inci yıldönümünü tes'id için bü
yük bir Ayin yapılacaktır. 

-=---~-

Ablokanın tesiri 
görülmeğe başladı 
Pari. 3 (ö.R) - Ablokanın tcsiıi 

L"Uvvet bulmaktadır. Alman askerlerinin 
ia,esi gayri Jcafidir. Kahve, bulunmaz 
meta haline gelmiştiı. Kahve ihtiyacı ar
pa ile karşılanmaktadır. 

---:~-
DOMDfYONLAR 
KONFERANSI 
Londra 3 (ö.R) - Dominyonlar 

konferansı içtimalanna devam ediyor. 
Bu vesile ile büyük Britanya imparator
luiunun nihat zaferi elde edinceye ka· 
dar harpte devam kararı üzerinde valı
det ve teıanüdünü göstermiştir. 

----:---
iTALYADA 
Yeni nazırlar 
tahlil ecllldller 
Roma, S (Ö.R) - Eski ve yeni nazır

lar arasında bugün devir ve teslim mu
amelesi yapılmıştır. 

Nazırlar kral huzurunda ve müsteşar
lar Düçe huzurunda yemin etmişlerdir .. 

Mektep kitapları 
1939 • 1940 tedris senesi için ma

arif vekaletince bastınlan bilfunum 

llk, orla, E.GEtaplan.. 
KJ2' AP EVİNDE 

Toptan ve perakende satılmaktadır .. 
Mekteplere ait bütün kırtasiye le
vazımatını da •EGE KİTAP EVİN
de• bulabilirsiniz .. 
Ayni kütüphanede çeşitli kartpos

tallar, resimler, zarif bayram tebrik 
kartları satılmaktadır. Atatürktin 
meşhur tarihi nutkunu ihtiva eden 
kıymettar eser de (50) kuruşa sa
tılmaktadır .. 
HİSAR ÖNÜNDE EGE KİTAP EVİN 

OllJ'ZLY..LZX11ZZi!Jlfl'ı&~s ....... ~a.iıiri~ 

SATIŞ lLANI: 
1ZM1R SULH HUKUK HAKtMLt

C1NDEN: 

Izmirde Göztepede Abclulezel paşa go
kağında kfün 3 odalı ve bir miktar bah
çeyi 33 no. tajlı ev izaleyi şuyu suretiyle 
satılığa çıkarılmıştır. Kıymeti muham
menesi 850 llra olan bu gayri menkul 
evvelce yapılan artırmada 905 lira bedel 
mukabilinde hissedarlardan gülşen ve 
ffrdevse .satılmış Lc;e de tayin edilen 
müddet içinde ihale bedelini vermedik
lerinden ve yüksek pey sahibi de alma· 
ya razı olınadığından icra ve iflfts kanu .. 
nunun 133 neli maddesi mucibince yu. 
karıda tözU geçen gayri menkul tekrar 
I 5 gün mUddetle artırmaya konulduğun
dan 20-II-939 Pazartesi gUnU saat 15 te 
Jzmir sulh hukuk mahkemesinde yapıla.. 
cak artımın .sonunda en çok bedel vere
ne kat'i ihalesi yapılacağından talipleriıı 
muayyen gUnde kıymetin yüzde 7,5 nls· 
betinde teminat akçesile daireye milra-



4 Sonteptn aunaraest 1939 rENJASIR .IABll'E ! fLS . 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esaı No. Yeri No. au 
Eski Yeni 

Depozitosu 

J 34 Kuşadası Davutlar nahiyeai Şanlı 
köy ı>lak mevkiinde 

13S > > > 
229 Ha5allhoca M. Osmaniye caddesi 

Ada 364, parsel2. 
231 Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 

Ada 364, parsel 7. 
232 Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 

Ada 343, parsel f l 6. 
233 Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 

Ada 364, parsel 3. 
234 Hasanhoca M. Osmaniye caddesi. 

Ada 343, parsel 117. 
236 Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 

Mirkelam hanında Ada 343 parsel -
304 Hasanhoca M. Y o1bedestanında 

Ada 342 parsel 4. 
309 Hasanhoca M. Kara Osmanoğlu 

hanında Ada 343, parsel 89 
341 Hasanhoca M. Yol hedestanmda 

Ada 342, parsel 14. 
3)2 Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 

Ada 364, parsel 12. 
353 Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 

Ada 364, parsel 1 2. 
377 Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 

Ada 364, parsel 6. 
393 Kuzuoğlu çarşısı Şalvarlıoğlu hanında 

Ada 343, parsel 121. 
867 Güneş mahalle8i Birinci Hacı Süleyman 

aokak. 8-24 hissesi. 
897 Kal'Jlyaka RCJSCiiye caddesi. 

Ada 112, parsel 2, S832.SO M2. 
7 27 Cöztepe Mısır1ı caddesi 

J l 8S Göztepe Köprü M. Kamilpaşa yeni 
143 üncü sokak 

1 186 Haaanhoca M. Yol bedeatClnı yeni 
904 üncü aokak Ada 341, parsel 14. 

1 1 150 Reşadiye Şabanzade F aikbey çıkmazında 

47 

53 

8 

l8 

Ada 864, parsel 9, c573 M2.> 
1276 Ahmetağa M. Kemeraltı sokak arastada 227 

«12-36 hissesi» Ada 281, parsel 29. 
1277 Ahmetağa M. Kemeralh sok. arastada 

Ada 281. parsel 31. 1 2-36 hissesi. 

225 

1 288 Haaanhoca M. Kantarcılar yeni 908, 31 
909zuncu eokak. Ada 33), parsel 3, 12-72 his. 

1 279 Darağaç Şehitler M. Selamet yeni 
1502 inci sokak <1516 M2.> 

1 284 Karşıyaka Osman zade lsmetpaşa C. 
1473 üncü sokak «697.50 M2.> 

taj 

49 43 

37 33 

62 62 

45 41 

64 64 

12-32 

55-4 

26-12 

S5-4 

33 29 

33 29 

39 35 

- 63-7-8 

45 

11-9 

239 

237 

27 

5 

12 
16 

453 
429 

8 

6 

321 

319 

103 

7 

5 

Nev'i 
Tarla 

.a 
Maza 

Dükkan 

Maza 

Fevkani oda 

Fevkani maza 

Maza 

Dükkan 

Maza 

» 

> 

Ev 

Tarla 

Ev 

Ahşap ahır 

Dükkan 

Arsa 

Dükkan 

> 

» 

Arsa 

» 

ıvmeti T.L. 
1600.- 320.-

500.- 100.-
1300.- 260.-

14000.- 280.-

600.- 120.-

2100.- 420.-

400.- 80.-

200.- 40.-

ı;o.- 30.-

200.- 40.-

140.- 28.-

1270.- 254.-

130.- 26.-

1000.- 200.-

200.-· 40.-

50.- 10.-

1458.13 291.63 

1800.- 360.-

24.60 4.92 

300.00 60.00 

515.53 103. t 1 

500.- 100.-

500.- 100.-

167.- 33.40 

7S8.- 151.60 

1395.- 279.-

Ada 192, parsel 22. 39 ·h· ·· d'f h ·· .. 
1 h k d az Jı ga'"'i menkullerin pesin bedelle sahşları 7- 1 1-9 tarı me musa ı sa gunu 
za atı yu an n Y ı J • • l d · 1 l · · · t k artır 

saat Onda yapılacaktır. istekli olanlann hizalarında vazı ı e1p~z~to a. çeelerı~ı veznemıze ya ırara -
• J • vanlannda birer fotografla nüfus tezkere erını getırm erı. 

maya gırme erı ve ~ -----------------~---

1ZM1R SlClLLt TlCARET MEMTJR. 
LUGUNDAN: Istanbul 

ve t•·nel 
Elektrik Tramvay 

Tescil edilmiş olan (Türkiye iş ban-
kası Izmir §Ubesi) vezne şefi Kadri D~
ger ve ikinci müdür Cevat Özelselm 
bankadan ayrılmış olmalarına mebni 
:imza ve temsil salahiyetlerinin kaldırıl
.dığına mütedair beyanname ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 2593 nu
marasına kayt ve tescll edildiği ilan olu
nur. 

Izmir sicilli ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tcnik imzası. 

Sicil beyannamesi: 
Türkiye Iş bankası Izmir şubesi na

mına birinci derecede imza salahiyetle
ri Izmir ticaret sicilinin (1880) ve (2376) 
numaralarına mukayyet beyannameler
le kayt ve tescil ve ilan edilmi§ olan vez
ne şefi Kadri Deger ve ikinci müdür Ce
vat Özelsel, bankadaki vazifelerinden 
aynim~ olduklarından şubemiz namına 
tescil edilmiş olan imza ve temsil sala
hiyetlerinin hükmü kalmadığını bildi
rir ve keyfiyetin usulcn tescil ve ilaruru 
rica ederiz. 25-10-939 

Pul üzerinde 25-10-939 tarih ve Tür
kiye iş bankası firma ve Hakkı Erol ve 
~lih Evcin imzalan. 

Umumi No. 5369 Hususi No. 11-89 
Işbu 25-10-939 tarihli sicil beyanna

mesinin altına konulan imzaların şahıs 
ve hüviyetleri marufum ve dairemizin 
939 yılına ait birinci vesaik dosyasının 
12 sıra numarasında saklı sirkülere 
müstenldcn (Türkiye iş bankası A.Ş. lz
mir şubesi) namına müştereken imzaya 
izinli birinci müdür Hakkı Erol ile ikin
ci müdür Salih Evcinin olduğunu ve biz
zat huzurumda attıklarını tasdik ede
rim. Bin dokuz yüz otuz dokuz senesi 
teşrini evvel ayının yirmi beşinci çar-
pmba gilnU. 25-10-939 

Izmir üçilncU noteri resmt mührü ve 
Süreyya Olcay imzası. 

Umwni No. 5382 Husust No. 11-89 
Işbu beyanname suretinin dairede 

saklı 25-10-939 tarih ve 5369 umumt nu
maralı aslına uygun olduğunu tasdik 
ederim. Bin dokuz yilz otuz dokuz se
nesi teşrini evvel ayının yirmi albncı 
perşembe günü. 26-10-939 

Pul ve tarih 
Izmir üçüncü noteri resmt mührü ve 

SUreyya Olcay imzası. 
4062 (2242) 

DOKTOR 
Süleyman Çoruh 
Çocuıı hastaıııııarı 

rnütalıassısı 
Londra \'C Viyana hastanelerinde 

etiidünü ikmal etmiştir .. 
Hastalarını her gün kabul eder. 
Muayene adresi : Birinci beyler so

kak No. 42 .• 
Ev adresi : Göztcpe karakolu kar-ı 

şısındn 834/l ... 
TELEFON : 2310 

(2241 1 - 13 

işletmeleri u um 
müdürlüğünden: 
1 - Muhammen bedeli 18622,40 lira tutan Silahtar yeni kazan 

dairesi binasının ikmaline ait işlerin yapılması kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat J 396,68 liradır. 
3 - Eksiltme 1 1/1 1 / /939 Cumartesi günü saat 11 de Metro han 

binasının beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idarenin levazım müdfülüğünden para
sız tedarik edilebilir. 

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

• - = 
T. C. Ziraat Bankası 

KuruJUJ tarihi : J888 
Sermayesi: ıoo.009.000 Türk lirası .. 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zirai ve ticart her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA 
İKRAMİYE VERECEK 

• 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf be5aplarında en az (50) 
lirası bulımanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet LOOO Llralık 4.000 Lira 
4 • 500 1 2.000 • 
4 • 250 • LOOO • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde '° liradan aşağı dilpl

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yilzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 E7l61, ı Birinci ldnu:n, 1 Mart ve 1 llaziraıı tarih· 

lerinde çekilecektir. •r ..................... l!m .................. ~mı• 

Türkiye iş Bankasında 
Kiralık kasalar 

Mücevheratınızı, nakdinizi, evrakınızı, hisse senetlerintzi ve saire 
kıymetli e~yanızı: 

YANGINDAN 
ÇALINMAKTAN 

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

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

Cari hesaplar servisimize 

Azimet dolayısile 
acele 

Müzayede 

SPERCO VAPUR W. F. Renry Van der Zef 
ACENrA&ı Veşürekiu 
---··t? - 1\ -

ADRİATİKA SOSYETA ANONİMA AMERICAN EXPORT LINl'.S 
Dl NA \1GAZYOr.-."E N E V • y O R K içtN: tNC, 

DİANA vapuru 30/10/939 tarihinde EXİRİA vapuru 30 ilkteşrine doğru 
gelerek Adriyatik 1inmnlarma hareket bekleniyor. 

İle levkalide satış edecektir. EXPORTER vapuru Sonteşrin ba§· 
Iki 't . . b . cl .. .. "ğ CALDEA motörü 30/10/939 tarihin- Jangıcına doğru bekleniyor 

1 d 
ncı eşrlınınt leOşınd kpazarakagund ubaon- de gelerek Cenova ve Marsilya limanla- ARl\IE:\lENT DEPPE 

0

ANVEKS 
c en evve saa a arşıy a - h k d k · t İ ' 

k k w d . t'b k w d 15 rına are et e ece tır. ANVERS ç N . 
a so agı yanın a ın 1 a so agın a ALBANO 2/ ll/'939 t ihin' d ESPAGNE . 

numaralı hanede aydın esrafından ba- vapuru . . ar e ~·apuru son teşrin başlan· 
b n-'- b' 1 ·ı ~if d'd beklenmekte olup Karadenız limanları- gıcında bcklewyor yan eü.13 ırse e aı zar ve na ı e ha ek t d . · 

mobilyaları müzayede suretiyle satıla- n.aEcfır~ e et~~rr·31111939 ın· d D. T. R. T. KUMPANYASI 
caktır. ler l ~0 

•. oru · .tar ın. e TUNA LİMANLAR! tçtN 
Satılacak eşyalar meyanında ceviz do- g~. e • ay°:1 gun saat .17 de Pıre, Brın- DUNA motörü 15 sonteşrinde bekle. 

kuz par~alı kanepe takımı, ceviz aynalı dızı, V~ncdık ve Trıyesteye hareket niyor .. 
jardinyer, suni zarif bir havuz, büfe ve cdecektır. . . KASSA motörü souteşrin sonlarında 
kontura biifcsi yemek masası kare, altı BOLSENA vapuru 6/~1/9~9 ~ihin- bekleniyor_ 
:ıdct muşamba sandalyesi, amerikan ka- de beklenmekte olup.Adriyatık limanla- SERVİCE l\JARİTİI\1E ROUMAİN 
nepe ve iki koltuk, avrupa tablalı kane- rına. har':ket edecektır. B U C A R E S T 
pe ve iki koltuk, mtidcvver camlı ma~ CİLİCIA motörü 7/11/ 939 tarihinde KÖSTENCE • GAl..A.S VE TUNA 
ve iki sigara mac;ası, iki adet uzun seh- ~1':.lenmekte olup Cenova ~e Marsilya UMANLARI İÇİN 
oa, ta.bla_lı ik~ koltuk ve altı iske."llle, iş- Iirnan}arına har~k:t edecektir. . . OİTUZ vapuru 2 sonteşrine doğru 
lc•nelı çıçeklık, oval aynalı dolap, kü- ECITTO motöru 17/11/939 tarihinde bekleniyor. 
cük ı;:ifonyeralı dolap, üç aynalı tuvalet, gelerek ayni gün saat 17 de Pire, Brin- SOCiETE C0:\11\fEBCİALE BULGARB 
ve aynalı komodino, camlı orta masası, dizi Venedik ve Triycsteye hareket ede- DE NAVİGATİON A VAPEUR 
ocskirlik, portmanto, san kadifeli ~ez- cektir. HAlFA _ İSKENDERİYE VE PORT 
lonk, iki koltuk, bir sandalye, ve iki t T A L 1 A SAİT fçiN 
adet tırablası, ingiliı. mamulatınclıln iki İTALİA S. A. Ot NA VİGAZİONE V ARNA vapuru hemen hemen bek-
kişilik kare bronz karyola maa sumyası, NEPTUNİA motörü 19 t€'srinisani 939 lenmektedir. 
kadifeli kanepe ve iki koltuk, maon kap- tarihinde Triyestedcn cenubi Amerika Vapurları• fsiM ve tariJıleri bakfmıı&I 
lama m~?~. ve iki si~a~? masası, kr~I limanlarına harel<et edecektir. hiç bir taahhüt alınmaz. a 
camlı kutuphane, k~çuk yazıhane, ~°: N O T : Vapurlann hareket t.arihJedyle nav. 
pon ~asası, a.lman sıga~a .masaları, lkı Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve lunla.rdalri d...ıı.;•ikliklerden . 
adet sıyah eta1e.r, madenı sıgara masala- hareket tarihlerirun knt'i olmadığını ve . '"&"i acenta me-
n, porselenh 1vifazbo~bar1, iki ad~t japon va- bunlann hiç bir ihbara füzum olmaksı- sulıyet kabul etrr.M. 
zosu, mu ~ ı e olar, dört adet a-:- zın değişebilir olduğunu ve bu husustan Daha fazla tafsiJAt fçln ATATttRK 
rupa tableli koltuk, .ve ??"ta: ~asası, mil- dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp caddesi 148 No.da W. F. Heru:y Van Der 
devver aynalı şemsıyelik, ıkı adet lake ctmiyeceğin· uhterem • ..::ı..ı • ·1 • Zee ~ v taıı.ır..~ 
bİrer kişilik karyola, sabit kare ceviz ka t ..... ~mtmel . . J'\.UUleyıcı erın ve >y<K· apur acen 6-a müraca-

·k· d t d fl' · al yı ve_ ... e en nca o tml.U'. at edHmesl rim olunur 
masa, 1 1 a e se e ı sıgara .1:1~ı, - Daha fazla tafsilAt için Cilınhunyet · 
tı adet avrupa sandalyesi, buyuk uşak caddesinde FRATELLİ SPERCO vapar TELEFON: 2997/!9811 
halısı, stol dresten markalı fevkalade ıes· .. t d'l . 

· li 1 · tal k acen ıne muracaa e ı mesı .. 
eyı ses. a man pıy~o~u ve no ı • TELEFON : 2004 - 2005 VMDAL 

-.IJ..-
•nuhtelıf renklerde üçlü parselen elek-
trik avizoları, gece lambası, ve sair bir ........................................... . 
cok eş_vai nefise acele müzayede sure- UMUMt DENİZ ACENTALl(;J LTD. 
tiyle satılacaktır. Sat•" ~ndir. Fırsatı OLIVIER YE 
kacırmaymız. 1-3 (2220) ŞUREKAsl LrD HELLENİC LlNES LTD. 

Türk müzayede salonu müdüriyeti • ANGHYRA vapuru ikinci tepin ipti· 
dasında beklenilmekte olup Anvena " 
Rotterdam için yük alacaktır. 

Alsancak 
İstasyonu Karşııqnda yeni açılan 

EGE 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTO& 
LOVCEN vapuru 12 ikinci teşrinde 

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

piyasanın ihtiyacına göre vapurla- LOVCEN vapuru 19 ikinci teşrinde 

HUSUSi HASTANESİ 
SAHİBİ 

DOKTOR OPERATÖR 

rımız sefer yapacaklardır. limanımıza gelerek 20 ikinci teşrin saat 
N .......................................... 12 de Pire - Arnavutluk limanlan - Ko-

Adil Bir 
İzmirln en büyük ibtiyaçlanndan bi- , 
rine tekabül etmek üzere hazırlanan 
ve her türlü fennt tekfunülat, kon
foru ve kalorifer, rontken ve elektrik:-.: 
tedavileriyle mücehhez olan EGE:\ 
hususi hastanesi Alsancak istasyonu 
karşısında aç'ıJmıştır. 
Her şubeye ait hastalar kabul ve 

miltahassıslnn tnrafından tedavi edi
lir. 

Müessesede her zaman doktor bu-
lumır.. ~ 

ı;; J!İA TLER : ~ 
~ ıııı liradan başlar .. 
:'il TELEFO'S : 2918 
-~~L'/.7.7.27~-

~---..----~~ OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

FPG11sız hastanesi 
Operatörü 

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

,._ .. _mı_TE_LE!ON : 2310 

~ ............. 11918!,._ .. .... 
OPERArOR 

Dr~ Asil Mukbil 
Ata kam 

MEMLEKEr HASr A
NESi OPERArORV 

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

TELEFON : 3537 
lWJIJl'/X.il'/h~IBUY.ıf"~Z.--

~~~lEl--..mtı_.rlm .. lm!I 

OPERArOa 
DOKTOR 

Cevdet Mustafa 
Gönenden 

Memleket hastanesi Baş Tabibi 
İkinci beyler sokak fmn karşısı 

No. 25 ... Her gün öğleden sonra saat 
üçten itibaren basta kabul eder. 

TELEFON No. : 31%5 
~/::1.Roıll:.Jlrlillmtillllllll 

Kiralık daire 
v ve magaza 

Resmi \'e hususi daire ve yazıhane 
olmağa elverişli Gazi bulvannda Zi
raat Bankası yanında 18 sayıh De· 
mirelli hanı .• 
İstiyaıler : İkincikordon Merkez 
bankası arkasında 88 sayıh dairede 
dq doktoruna b~ vursunlar-

1 - 26 (2131) 

tor - Dubrovnik - Split - Triyeste ve 
Messagerie_s_ Maritimes Şuşak için hareket edecektir .. Yolcu ve 

yük kabul edecektir. 
KUMPANYASI JADRANSICA PLOVİDBA D. D. 

THEOPHİLE GAUTİER vapuru SUSAK 
Her türlil izahat ve mailim.at kin Bi- PREDSEDNİK KOPAJTİC vapuru 

rinci Kordonda 156 numarada~ LAU- ikinci teşrin iptidasında beklenil
RENT REBOUL . ŞERİKİ mekte olup Yugoslavya limanlan \'e Tri· 'e vapur acen- yeste için yük alacaktır. 
tasına müracaat edilmesi rica olnnur. GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

TEl..EFON : 2 3 7 5 PİRE 

~L7:)'j0"Z7.7-/J72'.AMf)f'7iaJ 

DOK2'0R 

Ismail Hakkı 
Akarçay 

DalıUi ue tenasüıi flas• 
talılılar nıiiıahassısı 

Cürnhuriyet caddesi (2 inci Kordon 
Alman konsoloshanesi arkasında) 
206 numaralı muayenehanesinde her 
gün saat 13 ten itibaren hastalanm 
kabul eder ... 

TELEFON : 3458 
p• P**&*E • 

•NF..A HELLAS• 
Lüks transatlantik vapuru ile Pire 

NeV1;ork battı ... 
Pire - Nc\")·ork !eyahat mliddeti 12 gün 

Pireden hareket tarihi ,,. 
18 - 11- 1939 

Gerek vapurlıırın muvasallt tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunJan bak. 
kında acenta bir teahhUt altına giremeL 
Daha fazla tafsilat almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada c UMDALı 

umum! deniz Acf'ntalığı Ltd. milracHt 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdilrlyet 
Telefon : 3171 Acenta 

~--_ ............................................ ! .. 

Kan., Kuvvet, iştah Şurubudur 
FOSFARSOL; daima lıruıı temizleyip coğaltır, 
tatlı bir iştah temin eder, wcuda gençlilı ue 
dlnçlilı uerir ... Her eczanede bulunur •• 
Sıhhat vekaletinin 26/11/932 tarih ve 3 26 numaralı ruhsatını hiiizdir .. ' -- ~-
Türkiye -lş Bankasından: 

ölü Kesreh Ali Rizanın tahtı tasarrufunda Üten icraen bankamıza intikal 
eden ve halen batapu bankamızın mülkiyet ve taı.arrufu altında bulunan iz. 
mirin Karacada~ mevkündc Çapar Gölü nam mahalde kain tapu kaydına göre 

haltı YdÜZ do
1
"nüm karıılıiiı elli beş hektar vebin dört yüz metre murabbaı mesa-

asm a tar a ve göl yatağı müzayede ile satılığa çıkarılmıştır. 
Artt.ınna muamelesi 20 Teorinisani 1939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 

aut 15 le bankamu:ın lzmirde Birinıeilıı:ordondaki binumda Te ıube müdürlü
iünde olbeptaki müzayede prtnamesinde yazılı t>.nslar dairesinde yapılacak 
ve en çok arttırana ihale edilecektir. 

Müzayedeye girmek iatiyenlerin arttıracakları bedelin yüzdeonu nisbetinde 
teminat akçası yatırmalan lazımdır. 

Gayri menkulün evsafı ve müzayede ve satı~ şartları hakkında malumat almak 
fıtiyenlerin her gün bankamıza müracaatları ve arttırmaya girmek istiyenlerin 
yukarıda gösterilen gün ve saatte bankaya gdmclcri lüzumu ilan olunur. 

24, 27, 26, 29, 34, 5 7. 12. 15, 16, 16, 20 3919 (2161) 

D. D. Yolları 8 ci işletme mü
dürlüğünden: 
idaremiz Alsancak mağazasında mevcut tahminen ı 28 küçük ve 

228 adet büyük damacanalar 2490 sayılı kanun hükiimleri dahilinde 
açık artırma ile 18-J 1-939 cumartesi günü saat 1 O da Alsancakta i~ 
letme binasında komisyonumuzca Ahlacaktır. Muhammen bedel: 
(330,40) liradır. isteklilerin tayin olunan vakitte (24.78) liralık M. 
teminat makbuzile komisyona gelmeleri lazımdır. Şartnamesi işletme . .. .. . . 
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Hitlerin şunu bilmesi lazımdır ki: 
'' iman bombardıman tayyareleri lngiltereye akın ederlerse lngiliz 

geçeceklerdir,, tayyareleri de Almanya üzerinde daha geniş harekete 

Düşman ne yaparsa yapsın Ambargonun ref 'i k8nunu 
"lngiliz milletinin sinirlerini ve 
maneviyatını sarsamıy acaktır,, 

··································································································································: aA vam Kamarasında Her bert Morrison 'un sözlerinde na 
• • : ...............................................................................•.............................•......•.....•....... 
Londra 3 (AA) - Dün sivil müdafaa LORD HALtFAKSIN BEYANATI Roma 3 (Ö.R) - Ingiliz gazeteleri B. 

meselesi hakkında Avam kamarasında Çemberlaynın dün de avam kamarasın-
cereyan eden müzakereler esnasında Londra 3 (ö.R) - lngiliz hariciye na- da gösterdiği büyük azmı tak.dir ediyor-
Herbert Morrison ezcümle demiştir ki: zm Lord Halifaks Lordlar kamarasında lar. Başvekilin, harp gayelerı hakkında 

H itlerin şunu bilmesi lazımdır ki, Al- lngilterenin harp gayesi hakkında soru- Molotof tarafından söylenen cümleler 
man bombardıman tayyareleri geniş lan bir suale şu cevabı vermiştir: münasebetiyle münakaşaya girişmemesi 
mikyasta lngiltere Uzerine akınlar yap- - Sulha yaklaşmak için yapılan her- de tasvip olunuyor. 
tıklan takdirde Almanya üzerine aynı şeyin esac;ı itimad olmalıdır. Simdiki Al- «Taymis> gazetesi Çemberlayn ve Ha
suretle Ingiliz tayyarcleri de akınlar ya- man hükümetinin ortadan kaldırdığı iti- lifaksın beyanatı mi.inasebetiyle neşret
pacaklardır. Hava müdafaa tC§kilatı Al- madın yeniden teessüs etmesi Hlzımdır. tiği uzun bir makalede Avrupadn yeni 
manları ağır zayiata uğratacaktır. Bir Bunun nasıl tahakkuk edeceğini düşün- bir devrin teessüsü için elzem olan şart
kaç tayyare geçmeğe muvaffak olarak mek bize değil, Almanlara düşer. Harp ları tahlil ediyor ve sulhun teessi.isü için 
bize kadar irası zarar edebilirse de biz gnyelerin tayinini Ingilterc kadar do- A\rrupada ekonomik, siyasi ve federal 
de derhal Almanyaya mukabele etmekte minyonları da nHikadar eder. Umumi teşkilata lüzum olacağı mütalfıasını der
gecikmiyeceğiz. hedefimizin açık tuttuğumuz yolun doğ- meyan ediyor. Bu federal şekil Avrupa-
Düşman ne yaparsa yapsın Ingiliz mil- ru olduğuna halkımız emin oldukça ve nın her 25 senede bir harbe sürüklen

letinin sınırlarını sarsamaz. Milletin ma- tam bir beraberlik muhafaza edildikçe mC'mesi için tek imkandır. 
ncviyatı daima yüksek kalacaktır. Bu müsavat esasına dayanan yeni ve daha Bu mütalaalnr, Lord Halifaks tarafın
gibi yeisle yapılan hareketlerin neticesi eyi bir dünya vücuda getirmek istiyen- dan dün yapılan beyanatta siltıhl:ıruna 
Almanyaya pek pahalıya mal olabilır. ]erin bu kanaatine uygun bir neticeye meselesi ha1ledilmeksizin harbı bitirme
Böyle bir mütekabil imha harbına ba~- varacağımızdan emin olabiliriz. nin kabul edilmiyece~i hakkındaki söz-
lamak delilikten başka bir şey değildir. Dünyayı şimdiki ftıcıanın tekrarına lerle mün~ebetli buluyorlar. 

Hitler, Göring ve arkadaı;larının ac:ırı karsı koruyacak şartların teessüs edebi- Başvekil devamlı bir sulhun teessüsi.i 
bir hava harbına basladıklan ve büyük leceğine kani olmadığımız müddetçe üs- icin ilk şartın Almanyada mevcud hiikü
şehirlerle halkın imhası siyasetini takip tümiıze aldığımız vazifede devam ede- met tarafından imha edilmiş olan emni
ettikleri takdirde bizim de aynı suretle ceğiz. yet hissinin tekrar doğması olduğunu 
hareket ederek Ingiliz milletini zafere Bu hedefe ne zaman ve nasıl varıla- söylemiş ve Alman hiikümetinin buna 
götürünceye kadar mücadeleye devam I cağını söylem<'ğc şimdiden imkan yok- bizzat müessir olması icap edeceğini an-
edcceğimizi bilmelerini isterim. tur. )atmıştır. 

Çok • 

Mümessiller Meclisinde 188 reye 
karşı 243 reyle kabul edilmiştir 

Paris, 3 (Ö.R) - Amerika mümessil- Ayan ve mümessiller meclisindeki mü- müşterek bir metin üzerinde mutabık 
ler meclisinin dün geceki celsesi tariht zakerelerden sonra Amerika, Avrupa kalması için görüşmektedir. 
olmuştur. Meclis 188 reye karşı 243 rey- ihtilafına karşı hattı hareketini tavzih Yarın bu neticenin hasıl olacağı ve 
le silfilı ambargosunun ref'ini kabul et- eden, yeni bir devreye girmiştir .. Ame- mümessiller meclisi tarafından kat't ola
miştir. rikanın bu suretle müttfiklere malzeme rak kabul edilecek şekliyle kanunun 

Ambargonun kaldırılması bütün ec- ve her türlü mevad tedariki hususunda ftyan meclisine tasvip için gönderileceği 
nebilere ve muhasım devletlere peşin bahşedeceği muazzam kolaylıklardan tahmin ediliyor .. Bunu müteakip reisi
para ile ödemek ve kendi vasıtalariyle başka bu h5.disenin azımsanamıyacak cümhurun imza edeceği proje kanun 
Amerikan limanlarında tesellüm edip bir de manevi müzaheret teşkil ettiği hükmünü alacaktır. 
naklebnek şartiyle Amerikadan harp muhakkaktır. Ambargonun ref'ine mu- ALMANLAR TEFSİRDEN İÇTİ
malzemesi mübayaa etmek hakkını ver- ariz olan tecritçiler bu tedbirin mütte- NAP EDİYO.~LAR 
ınektedir. fikler lehinde bir hareket olacağını söy- Brüksel, 3 (O.R) - Belga ajansının 

Fakat filen yalnız İngiltere ve Fransa, liyerek tam mahiyetini tebarüz ettirmiş- Berlinden istihbanna göre Alman mah
,<ıltın stokları olduğu ve denizlere hakim lerdir. filleri Amerikada runbargonun rcf'i hak
!caldıkları cihetle bu müsaadeden istifa- Bitaraflık kanununun aldığı yeni şe- kında, bu tedbirin meriyet mevkiine 
de edeceklerdir. kil şimdi Amerikan ur',lumi efarmm bü- girmesinden evvel, her tefsirden içtinap 

Almanyarun mübayaatı ödiyecek altın yük ekseriyetinin ifadesidir. ebnektedir. 
ve döviileri yoktur. Olsa olsa, Okyanus Siyasi bakımdan : Ambargonun ref'i Al\1ERİKADA İNGİLTERE HE..<;A
yolları İngiliz ve Fransız filolurı tarafın- kararının ayan ve mümessiller meclis- BiNA YAPILAN TAYYARELER 
dan kapanmış olup Alman ticaret gemi- !eri tarafmdan geniş ekseriyetlerle ka- Brüksel, 3 (Ö.R) - Havas ajansının 
]eri de limanlara kananmış vaziyettedir. bulü reisicümhur Ruzvelt için büyük bir istihbaratına göre Amerikada İngiltere 

Ambargonun ref'i kanuniyet kesbe- zaferdir .. Mumaileyh şimdi, harici siya- hesabına imal edilmiş olan bombardı· 
dince müttefiklerin Amerikaya yapa- set bakımından, milletinin inkar edilmez man tayyareleri şimdiden oradaki İngi· 
cnkları siparişlerin bir milyar doları mümessili ve tercemanı vaziyetini geç- 1iz hangarlarında toplanmıştır. 
geçeceği tahmin ediliyor. Harpten evvel miştir. Ambargonun ref'i kanuniyet kesbccier 
Fransa Amerikaya 600 tayyare sipariş İtalyan gazeteleri ambargonun ref'ini etmez sevkedilecektir. 
etmişti ve bunlar derhal Fransaya sev- henüz tefsir etmiyorlarsa da siyasi mah- Londra, 3 (Ö.R) - Amerikadn am
kedilebilecektir. Diğer taraftan Fransa fillerde bu hadisenin bay Ruzvelt için bargonun ref'i karan kanun hükmünü 
daha 3800 İngiltere de daha 4000 tayyare büyük bir zafer olduğu ve müttefikler alınca İngiltere ve Fransa tarafından ya
~ipariş etmişlerdir. icin mühim bir avantaj teşkil ettiği, har- pılacak harp malzemesi siparişlerinin ye-
Kaınyon, mühimmat, alet, makine, bin neticesi üzerinde kat'i bir tesir yap- kônu 35 milyar frankttry İngiltere va 

radyo cihazları, seyyar hastaneler gibi masının mümkün olduğu kanaati vardır. Fransa tarafından harpten evvel sipariş 
diğer askeri teçhizat ta sipariş edilmiş- Yani şimdi Avrupada olduğu gibi Ame- edilmiş olup ambargo sebebiyle tesellüm 
tir. rikada da zaman müttefikler lehine ça- edilememiş olan 18 milyon liralık tay~ 

lışmaktndır. yare derhal tesellüm edilecektir. 
Bu muazzam programın tahakkukunu KABUL KARARLARI ARASINDA Londra, 3 (Ö.R) - Levazım nazırı 

tacil için Kanadada 25 bin pilot yetişti- FARKLAR l\11 VAR? ambargonun ref'i suretiyle Amerikanın 
recek tertibat alınncaktır. Bu sebeple Brüksel1 3 (Ö.R) - Ha,•as ajansının tükenmez kaynaklarının müttefiklere 
Kanada hüki.imeti Amerikaya birçok ta- bildirdiğine göre ambargonun ref'i hak- açıldığını söylemiş ve kendi nezarelinin im n aPolonv 

• 
ya. Sovyet ere k 

ı tekli 
ı lim tayyareleri sipariş etmiştir .. Mütte- kında Amerika ayan ve mümessiller harbin ilanından beri 118 milyon lira

fiklerin Amerikaya sipariş ettikleri harp meclislerinin kabul ettikleri metinler lık yeni masrnflar yaptığını ifşa etmış.. 
malzemesinin bir kısmı Kanada arazi- arasında bazı farklar vardır. Ayanın tir .. 

bir teca viız 
---·~---

Polon ya Hariciye 
Nazırı 

larla 
bıınu vesika. 
ilan edecek 
-*-Par is 3 (ö.R) - Polonya hariciye na-

rızı Zaleski siyasi büyük ehemmiyeti 
olan bazı ifşaatta bulunmuştur. Za1cskı 
geçen 21 Martta Ahnanyanm Polonya
ya Sovyet Rusyaya karşı tecavüzi mahi
yette bir ittifak teklif C'tt'ğini Polonya-
nın bu tekilli reddettig..ni söylem' tir. 
Bu ifşaatın inkfır knbul etmiyen vesika
ları da neşrolunncaktır. 

Paris 3 (Ö.R) - Polonya harici~e na
zın Pöti Parizien gazetesine beyanatın
da 1938 ilk Tc rininde Alman hariciye 
nazırı Fon R~bbentropun müstemleke 
taleplerini birc...!n ortaya atmak için Po
lonyaya tekliflerde bulunduğunu ifşa et
mektedir. 

• 
l e 

Polonya Ciiı. hurreisi, başvckil,hariciye ve Maliye 11a=ırları bir arada . 

a go kalktıktan sonra 
evyork rıhtım] rında sevkedilecek 

sıralanmıştır y ·· zlerce tayyare 
- HAŞTARAn ~ İNCİ SAHİFEDE - meclisinde ambargonun ref'ine karar ve- gireceği temin ediliyor. 
1'TRAL~SAD~~n AKi5I..ER rilmiş olması burada çok müsait bir in- ROMANIN TAHMİNLERİ 

sinden ge~~~ldir. metni bitaraflık hakkında tam bir kanun Londra, 3 (Ö.R) - Alman propagan-
Paris, 3 (0.R) - Vaşington mahfille- manzumesi olduğu halde mümessiller ta- da nezaıetinin bir mümessili ambargo~ 

rinin kanaatince ambargonun ref'i har- rafından kabul edilen metin sadece am- nun ref'i kararının müttefikler lehinde 
bin iptidasından beri şahit olduğumuz bargonun ref'i hakkındadir .. Ayan - Mü- tarafgirane bir yardım olduğunu söyle-
hftdi~lcrin en mühimmidir. mesiller muhtelit encümeni iki meclisin miştir. 

AMBARGO ALKTIKTAN SONRA 

z e Diyor ki: 
• u u de hal tatbik etmek 

· r saniye bile ım 
• • ç ıyaca açır 

Paris, 3 (Ö.R) - Vaşingtondan bildi- nuyor.. tur. Fakat bir çoklarının fikrince bita. 
riliyor : Ayan ve mümessiller meclisle- B. Ruzvelt yakında seyahate çıkarak raflık Amerikanın ayni idealle bağlı ol· 
ıinin muhtelit komisyonu bitaraflık ka- bir kaç gün istirahat etmek fikrindedir .. duğu memleketlerden alakasını kesme· 
nunu metnini tasvip etmiştir. Fakat hareketinden evvel bitaraflık ka- s.ini icap ettirmez .. Esasen bitaraflık ka· 

B. Ruzvelt matbuat mümessilleriyle nununun tatbikine ait bütün teferrüatı nununun ilk tesiri Amerikanın bitaraf· 
konferansında yeni kanunu tatbik mev- halletmiş olacaktır. lığını takviye etmek olacaktır .. Çünkü 
kiine koymak için bir saniye bile ka~- Geçen temmuz ayında bitaraflık ka- Amerikan endüstrisinin müşterileri si
mıyacağını söylemiş ve demiştir ki : nununun tadili müzakeresine girjşilme- pariş ettikleri malları kendi vasıtalariy-

- Amerikanın tarihi bitaraflık vazi- sini kongre reddettiği zaman harbin le tesellüm edeceklerinden Amerikan 
yetinin iadesinden dolayı bahtiyarım.. önüne geçileceği henüz ümit ediliyor ve vapurlan için bu malzemeyi scvketmek 

Muhtelit komisyonca kabul edilen bazı kimseler Bitlerin aldatıcı cümlele- tehlikesi kalmıyacaktır. Böylece Ameri
mctin mümessiller meclisinin metnidir .. rinc inanıyorlardı .. Bugün vaziyet değiş- ka bitaraf kalmakla beraber İngiltere ve 
Bu suretle bir kaç saate kadar yeni ka- miştir.. Gerçi Amerikan kongresinde Fransaya karşı filen tesanüdünü ispat 
nunun tatbik mevkiinc gireceği ve am- Amerikanın müttefikler tarafından har- etmiş olacağından Amerikan milleti çok 
bargonun kaldırılmış olacağı tahmin olu- be girmesine taraftar tek bir ha yok- memnundur .. 

Müttefiklerin zaferi Amerikayı tehdit 
etmez • . istibdadın zaferi • 

ıse .•. 
Londra, 3 (0.R) - Gazeteler, Ame- tiba hasıl etmiştir. Umumiyetle bu ka- Roma, 3 (Ö.R) - İtalyan gazeteleri 

rika kongresinde ambargonun kaldın]- rar muha<mmatın ilanından beri başgös- umumiyetle Amerika mebusanında am- Londra, 3 (Ö.R) - Nevyorkun başlı- fikler harbi kazanırlarsa adalete mUste- Halbuki bu iki memleketin istihsalAtı 
masımı ait bulunan Pitman projesinin teren hadiselerin en mühimmi ve en bargonun kaldırılması lehinde verilen ca gazeteleri aNevyork Taymisıı ve Nev- nit bir sulh istikrarı için en iyi ümitler 1937 de dünya istihsalatının ancak yüz. 
181 reye karşı 243 reyle kabul edilmiş kat'i tesir yapabilecek olnnı addediliyor. kararı müvazenenin müttefikler lehine york Herald Tribun B. Penşonun bir hasıl olabilir.. Ambargoyu kaldırma- cie 13 U idi. Almanya bu yüzde 13 ün an
,Jması B. Ruzvcltin dış ve iç politikası- Amc.rikı:ın politikası yeni bir devreye çevrilmiş bulunduğu şeklinde tefsir edi- mektubunu neşredel'ek Amerikanın Av- yıp ta bilvasıta Hitlcre yardım etmek cak bir kısmını alabilir. Zira parası yok
nın tam bir tasvibi şeklinde tel5kki edil- girmiştir. İnfiratçıların hezimeti Amcri- yorlar. Trjbuna diyor ki : rupa ihtilafına karşı vaziyetini şöylece mi? .. Hayır, asla! tur ve alacağı petrol yerine birinci de-
mekte dır· kada büyiik ekseriyetin Ruzveltin ha- uBu rey Ruzvelt için inkfır kabul et- tasrih ediyorlar : Müttefikler deniz hfıklınlyetinl muha- ı ecede ihtiyaç maddelerinden bazılan-

Pöti Pariziyeıı gazetesi diyor kı : rici siyasetine bağlı olduğunu göstermiş- miyen bir muvaffakıyettir.. Bundan •Müttefiklerin zaferi Amerika mcm- faza ettikçe dünya petrol istihsalatmm nı ihraç etmesi Jtızımdır. 
- Amerikanın ıki büyük meclisi B. tir.. sonra da mevkiini kuvvetlendirecektir.. lcketlcri için bir tehdit olmaz.. Fakat yüzde 87 sini ele geçirebilirler .. Alman- Diğer taraftan Lehistan seferi Alman-

Ruzvcltin talebini kabul ettiler .. Adalet Nevyork Herald Tribun 62 reylik ek- Amerika mümessiller meclisinin kara- bütün hürriyetleri imha eden, küçük ya bu bakımdan ancak Rusya ve Roman- yanın petrol stoklannı mühim mikyas· 
nıhu ve demokrasiler lehindeki sempati seriyetin ehemmiyetini kaydediyor.. rından yalnız İngiltere ve Fransa istifa- memleketleri yağma sahası yapmak isti- yadan mübayaat yapmağı ümit edebilir. ta azaltmıştır. 
infiratçılara karsı galebe kazandı .. Mü- Gnzctc diyor ki : •Meclis karariyle de, ede??klerdir .. n • • yen hiç bir dini olrnıyan bir istibdada 
mesc:iller mecli~nin reisi tnrafından söy- şunu ispat etmiştir ki nınbargonun refi JNGJLTEREDEKI TESiR karşı vaziyet ayni değildir. Bu istibda-
lenen sözler bu hakikatin beliğ ifadesi- Am<'riknnın Avrupa harbine iştirakinin Paris, 3 (Ö.R) - Amerika mebusan dın zaferi, askeri rolünil Kanadaya ve 
dir. Reis demistir ki : ilk adımını teşkil edeceği hakkında ya- meclisinde ambargonun ref'ine dair ve- Amerikadaki İngiliz ve Fransız müstem-

- Ambargonun knldırılması kararı- pılan propagandalardan mi.iteessir ol- rilen karar burada büyük moral ehem- lekelerine kadar uzatabilir. Eğer mütte-
nın Frans<' ,.e İngilterc- lehinde olduğu mamıştır. • miyeti hfıiz bir karar şeklinde selamlan-
muhakkaktır .. Böyle bir yardım tabii-1 KANAD DAJ{İ MEMNU1'1YET maktadır.. Amerika cümhurreisi Bay dan dahn bilyUk bir ehemmiyeti haizdir. 
dir .. Totaliter devletlerle demokrasiler Ottava, 3 (Ö.R) - Ambargonun refi- Ruzvelt kongreyi 21 eylulde açtığı 7.a- Zira beynelmilel vaziyetin icapları göz
arasında tercih yapmak mevkiinde olan ni kat'ile.ştiren karar burada sevinç man iradcttiği nutukta beynelmilel va- ·den geçirilmiştir. 
Amerika efkarının müttc-fikl<>r lehinde uyandırdı .. A\•usturalya - Yeni Zeland ziyetin tam bir 'izahını yapmıştı. O gün- Ottava, 3 (A.A) - Kanadalılar, Ame
olduğu süphesizdir. Birleşik Amerika- ve Kanadanın müttefik ordulara 25000 den sonra Uç hafta devam eden içtima- rikanın yakında silah ihracatına konan 
nın 1?.üyUk B:itanya ve Fransaya mane- pilot verecekleri, ş'mdi b1nlerce tayya- Jarda kongre Avrupayı ve dUnyayı al~- ambargoyu kaldıracağından dolayı çok 
vt muz~h~re.tine pek yakında nıaddi mU- r?nin Birleşik Amerikadan garp cephe- kadar eden problemlerin heyeti umu- memnundurlar. Kanadanın yakında İn-
zahereh ın~ımam edecektir. sıne sevkolunacağı, bir kaç ay sonra miyesine ittilA hasıl etmiştir.. Pltman giltereye gönderilecek maddeler için bir 

iLK 1NTIBAI..~R mUttefilerin Almanlara karşı hava ha- projesinin ayan meclisini milteakip me- klearing merkezi vazifesini göreceği 
l - :~\ •-t· "-.t.: ->ov...., .~ ucı\'ı l na l}ı t wııve,ede-f 8Vf.I~ lktılar kisi de h r efilP • i in de mi? 
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Polonyaya mal sevkctmiş olupta 
paralarını alamıy anlar 

Ankara 3 (A.A) - Ticaret vekaletinden tebliğ edilmiştir ı 
Polonyaya mal eevketmiş olup ta son vaziyetler dolayısile alacak

ları henüz Polonya kliring milessesesince Türkiye Cümhuriyet Mer
kez bankasına havale edilmemiş olan ihracatçılarımızın malların P°" 
lonyaya sevk, ithal ve alakadar ithalatçı tarafından tesellüm edildiğinl 
mübeyyin ihracat beyannamesi satış faturası veya musaddak sureti 
mutavassıt banka dekontu ve saire gibi müsbit vesikalarla birlikte der
. .. ....... -··-···~ ·r "ıfcııhae u:mınat akçcsfle daireye mUra-


