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Balkanlar 
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Ancak dürüst ve 
samimi dostluklara 
kıymet verebilirler 

-*-ŞEVKET BİLGİN re 

Almanya harp taarruzu 
yerine siyasi bir taar

ruzu tercih edivor 
• 

Deyli Herald gazetesine göre Ro
manya yeniden tehdit edilmektedir 

Paris. 4 (Ö.R) - Almanyanm müzn- yayı Almnnyanın yanında harbe iştirnkc 
herctiylc Baltık devletlerine karşı Rus- ilma etmek o1acn1ctır. 
yanın kuvvet siyaseti inkişaf ederken Mareşal Göring Komada İtalyanın 
Hitler Berlindc general ve diplomatlari· Fraıısnyn arşı müddeiyatını canlandır· 
le istişarelerde bultınuyor. mağa ve bu memleketin demokrat dev· 
Söylendiğine ~öre öniimüzdcki hart~ letleriyle mün~scbetlcrini bozımı.~a ç~

içindc Fiihrer Mareşal Göringi Romay:: bşacaktır. Pru~?'n ?azınnın digcr hır 
gönderecektir .. Mareşalin \•arifesi, İtnl· - SONU 4 UNCÜ SAHiFEDE -

heye 

Hitler tahtclbahirleri teft 

inston Çorçi 

orveçc· y 
purunu serb t 

ı· tva-
ır 

Alınanlar hu kararı hiddetle, An1erikah· 
·]ar sevinç ve takdiri~ karşılachlar 

ne redilcn bir tebliğde soyl<' denılmtek· 
tedir: 

Avrupada ba~gosl~r ... n fc;cİ harbe t~
bddüm eden gÜnlerde Fransa ve lngiJ. 

Müdafaa Tedbirleri Takviye Edildi 

City Of Flint ismindeki Amerikan v.a
puru içinde gemiyi zaptcden Alınan rnli
rettebatı bulunduğu halde Ston oedon 
itibaren sahili takiben Norveç kara su
ları dahilinde sefer etmek m\i.ı;.ı.ndcsini 
almış bulunuyordu. Vapur Cuma giıniı 
öğleden sonra iki Norveç harp gemısi 
refakatinde Haugesund limanına gd
miştir. Vapura limanda demir atınnk 
müsaadesi verilmisti. Tronsoeden hare
ket ettikten sonra City Of Flintin hır 
Norveç limanında durması için makul 
hiç bir sebep görülmediğinden Norveç 
makamları vapurun serbest bırakılması
na ve içindeki Alman mürettebatının 
tevkif edilmesine karar vermi ]erdir. 

BEYAZ SARAY MEMNUN 
Nevyork 4 (Ö.R} - City Of Flint 

Norveç hükümetinin müdahalesiyle 
serbest bırakılmış olması beyaz saray 
mehnfilhıde büyük memnuniyet uyan
dırmıştır. Norveçin Nazi fohditlerine 
kulak asınıyarak beynelmilel hukuka 
riayet hususunda gösterdiği cesaret bil
hassa takdir ediliyor. 

!::.a~em~:~~t:;~.ı::;~~re~.~s:!7a: Alman tayyarelerı· müttefı·k toplarının mevziJe-
vaziyeti bugün elbı:tte daha kan.şık, da· 

:~;E:!~ .. ~:::: ~=:.: riİıi ke_ şf etmeg~ e büyük ehemmiyet vermişlerdir 
mesinde, harp badiresinin Ba1kan1ara bu-
l~mamasında alakadardır. İngiltere ve Paris, 4 ( ö. R.) - Son 24 saat zar. 
Fransaya gelince büvük müttefiklerimi- fında cephede faaliyet hafif geçmiştir. 
ün Balkanlarda ne :siya"İ ne de iktısadi Fakı-.t AJmruı1ar devriye lıaı-eketlerini 
nüfuz emelleri yo!i:lt·r. Hedefler:, sade· çoğaltn-~!ar ve topçu faaliyetini artır .. 
cc BnHum milletlerinin hürriyet :ve istik- mıparda. Hnvalann bozuk eimıesine 
l"llerini, istila daJgnltırı önünde nuhafo- rağmen Alman kesif tayyareleri faal 
:ımyc m1!..'<ledir olr:talımdır. işte b' m~- davrnruru;hr ve tahmin edildiğine göre 
uadla Romanya ve Ytm<>nistana verile:"l son 24 ııaal z~ufındaki topçu ateşinin ne
gnrnntiforin nıiic~·yidcsi olarak An- ticelerini anlamağn ui;'aşmışle.rdır. Bil
karada imzaJanan ı~ar .. ıhklı rrdtm pak- r.ıukabeb müttefik tayyareleri dÜşman 
bn:ı bazı hükümler kcnmuşt•ı'". Artık bı: topları.-un mevzilerini keşfetmeğe ehem· 
iki dost memlekete yııpı!:ıcak her hangi miyet venni,lerdir. 
bi~ tecavüzün en .geni~. bir ya~dıın v_e Her iki taraftan yapılan hava k~if
muzaher':~e dc1cd1lecegmden suı>he edı- feri neticesinde Fransız tayyareleri Ren 
1~?1C7· Dıgcr tnrnf~nn Anknrn. ı:ıa~ın h~vuuı üzerinde oldukça derinlere ka
dunyada uyandırdıgı kuvvctlı akisler dar uçmuşlar, bilmul<abele Alman tay· 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - yareleri Kolmar ve Muhovz istikametin-
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Norveçin beynelmilel hukuku halisn
ne tatbik etmesi sayesinde bu vapur tek
rar Amerikan milliyetini iktisap etmiş· 
tir. Munmarskoya harckethıden sonrn 
Norveç kara sularında seyahat etmekte 
olan vapur bir Norveç limanına girdiği 
cihetle içindeki Alman müsadere mtiret
tebntı tevkif edilmiştir. 

Vapurun müsadere kumandam, Ame
rikan mürettebattan hasta olan birisini 
çıkarmak üzere bir Norveç limnnına gir
mek müsaadesini talep ehnişti. Non:eç 
doktorlarından biri vapura çıkarak has
tayı muayene etmiş ve bu talebin haklı 
olmadığı neticesine vannıştır. 

Vapur buna rağmen Norveç limanınn 
girince Norveç makamatı Alman müsa
dere mürettebatını tevkife karar ver
mişler ve vapuru Amerikan müretteba
tına inde etmişlerdir. Tekrar bitnra! sı
fatını iktisap eden vapur denize açılma-

- SOl\'U 4 "ONCÜ SAWFEDE -
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BE LERi Balkanlar 
---~---

_Son günle • 
1 • • 

evsımın 
---K}----

Ankara da Tütün 
Anca dürüst ve 
samimi dostluklara 
kıymet verebilirler 

ŞEVKET BİLGİN 
---~--- ----.tr---

ilıdamdan naJılen : YAZAN: Rahmi Yağız 
18-

1 n c i r ve üzüm 
ihracatı 

Müzakere J er iyi 
bir safhada81r 

P i yasası Bayram 
ertesi açılacak 

--.tr-

- BAŞTARAF·ı 1 inci SAYFADA -

onun hiç bir devlet aleyhine müteveccih 
olmadığını meydana koymuştur .. Hatta 
İtalyanın harbe iştirak etmemek husu· 
sundaki karan üzerinde bile bu paktın 
ayrıca müessir olduğunu iddia etmek 
kabildir.. Şimdi İtalya, Balkanları ken
dine cclbctnıck istiyen bir siyaset taki· 
bine koyulmu.~tur .. Harp tehlike.sini Bal· 
kanlardan uzakla tırmak istiyen te. eb
biisleri memnuniyetle karşılamamak ka· 
bil değildir. Ancak şunu kaydetmek .is
teriz ki bu kabil teşebbüslerin hakika
ten müsbet netice vermesi i ·teniyorsa 
mahdut hayat sahasını hatırlatan bir 
rihniyctlc yapılmama<iı lazımdır. 

itizar 
[ ( Atatürk'ü.n son günleri) tefrika

mızın dün neşredilen kısmı ancak bir 
kaç giin sonra çıkacak olan kısmı idi. 
Bir numara hatası yüzünden vii.ki hu 
yanlışlığı özür diliycrek düzeltiriz.] 

Başvekil de AtatUrkiln bizzat meşgul 
bulunduğu imar işi ile diğer hususlar 
hakkında izahatını arzetti Aynı günün 
sabahı Mısır kralının husus1 yatı olan 
Elinahrusa yatı, Kral Majeste Faruğun 
deniz yaveri Amiral Mahmud Hamza 
paşanın idaresinde Istanbula gelmişti. 
Bu keyfiyet te Ebedt Şefe arzolundu. 

Mareşal. saraydan ayrıldıktan sonra o 
akşam hareket eden Ankara ekspresine 
takılan hususi bir vagonla Ankaraya av
det etti. 
Mısır kralının yaverlerinden bulunan 

Mahmud Hamza paşa, dost devlet misa
firi sıfatiyle merasimle istikbal edilmiş
ti. 

Elmahrusa yatı Istanbula hususi bir 
hizmeUe gönderilmiş değildi. Yalnız 
Karlsbad'da tedavide bulunan Mısır va
lide kraliçesi Altes Nazlının Istanbul yo
liyle K.ahireye dönmek ihtimaline karşı 
emrine hazır bulunmak vazifesiyle mu
vazzaf bulunuyordu. 

Mahmud Hamza paşaya mükellef bir 
misafirperverlik gösterilmiştir. Yat Is
tanbula gelince Tophane önünde demir
lemiş, yolcu salonu rıhtımında vali, şe
hir erklnı., polis müdürü, Istanbul mer
kez kumandanı Albay Mahmut ve diğer 
zevat tarafından karşılanan Mısır amira
lı villyeti ziyaret etmiş, öğleden sonra 
da Elmahnısada valinin ziyaret merasi
mi yapılmL_c;tır. 

Mahmut Hamza paşa Istanbulda üç 
gün kaldı. 28 Temmuz Persembe günü 
amiral Do1mabahçe sarayına gitti. Ebe
di Şef rahatsızlığı hafiflemiş olmasına 
rağmen yabancı bir devlet amiralini hu
sus! vaziyette kabul etmeği muvafık bul
madığı için Mahmud Hamza paşa tazim
lerini umumi katip vasıtasiyle arzet
mek, defteri de imzalamak suretiyle sa
raydaki ziyaretini tamamladı. Aynı gün 
Taksimdeki Cümhuriyet abidesine bir 
de çelenk koyduktan sonra 29 Temmuz 
Cuma günü akşamı Prenses Altes Naz
lının Avrupa yoliyle Iskenderiyeye av
detini haber alarak Istanbuldan ayrıldı. 

Bu sırada dahiliye vekili idari husu
satta geniş değişikliklere girişmiş bu
lunuyor. Ankarada bu hususta hazırla
dığı projeyi Atatürke arzetmek üzere 
hazırlanıyordu. Bu arada 29 Temmuz 
Cuma günü Ankarada Dahiliye vekfılc
tinde bütün şifre müdürlerinin de işti
rakiyle bir toplantı yapılmış, toplantıya 
da bizzat Dahiliye vekili riyaset etmişti. 

Burada bir çok mühim kararlar veril-

mişti. Bunlar, sırasiyle ve müteakip gün
lerde Ebedi Şcf e Dahiliye vekili tarafın
dan arzediliyor, tasviplerinin de temini 
cihetine gidiliyordu. 

30 Temmuz günleri Dahiliye ve Hari
ciye vekilleri aynı zamanda Istanbula 
geldiler. Dahiliye vekili Ankaradan ge
liyor, Hariciye vekili doktor Aras ta 
Bükreştc İ§tirak ettiği valide kraliçenin 
cenaze merasiminden deniz yoliyle av
det ediyordu. 

Hariciye vekili şehre çıkar çıkmaz 
doğru saraya gitmiş, Atatürk tarafından 
kabul edilerek izahntı arz.etmiş. Ebedi 
Şeften yeni siyasi direktifler almıştı ... 
Aynı gün sabah treniyle Istanbula gelen 
Dahiliye vekili de öğleden sonra saraya 
giderek Atatürklc görüştü. Faaliyeti 
hakkında izahatta bulundu. 

Atatürk, Cümhuriyetin 15 inci yıldö
nümünü tam bir saadetle idrak eden 
Türk milletine çok canlı tezahürat çer
çevesinde kutlanması için hazırlıklar 
yapılmasını emretmişti .. Dahiliye vekili 
bu husustaki izahatını arzettikten sonra 
bu mesut yıldönümün hatırası şeklinde 
telakki edilmek üzere bir madalya ya
pılması için Ebedi Şefin müsaadesini is
tihsal etti. Madalyanın bir tarafında 
Atatürkün başı bulunacak, bu resim 
kabartma olacak, madalyanın diğer tara
fında da Partinin sembolü olan altı ok 
resmi olacaktı. 

Bunun Türk sanatkarları tarafından 
yapılmasını muvafık bulan Atatürk di
rektiflerine ilaveten Türk ressamları 
arasında bu iş için bir müsabaka açılma
sını emir, Dahiliye vekilinin milll ccınıi
yetlerin partiye bağlanmları, belediye 
seçimlerinde intihap usulünün tek dere
celi ve kadınların da iştirak edecekleri 
sisteme çe\Tilmesi hakkındaki tasarla
yışlarını da tasvip etti. 

Dahiliye vekilinden sonra Ebedi Şef 
Başvekille Hariciye vekilini kabul ede
rek bir iki saat te onlarla görüştü. 
Komşu Bulgaristan o günlerde ordu

sunu ve silahlarını tahdit eden Nöyi mu
ahedesi hükümlerinin mefsuh olduğunu 
ilan etmiş, ordusunu teşkil ile Sofyada 
kral Borisin huzuriyle yapılan bir geçid 
resmi vasıtasiyle hunu Avrupaya bildir
mişti. Hariciye vekili Ebedi Şefe bu hu
susta izahat verdi. Atanın derin bir kav
rayışla aynı mevzu üzerinde sorduğu 
suallere münasip cevaplarla mukabele 
etti. Yeni direktifler verdi. Aksama doğ
ru huzurdan çıkan Başvekillc Hariciye 
vekili saraydan ayrıldılar. 

Atatürkün sıhhi vaziyetlerindeki sa
lah, müsbet bir netice verecek şekilde
ki inkişafiylc gün günden eyileşmeğe 
devam ediyor, bu hal gerek lstanbula 
gelen vekiller gerekse saraydaki maiyet 
erkanı arasında büyük bir memnuniyet 
havası estiriyordu. 

•• BİTMEDİ -~ 

--i. 
Ticaret odasının hazırladığı bir bül-

tende 11 Teşrinievvel 9;3!1 tarihinden 31 
Teşrinievvel akşamına kadar borsada 
5-17,5 kuruş arasında 97329 çuval ve 
18.~ torba üzüm satılmıştır. Geçen sene 
aynı müddet zarfında 9.5-20 kuruş ara
sında 1 !6283 çuval ve 588 torba iizüm 
satılmıştı. 

Son 21 günde limanımızdan dış mem
leketlere 10909.1 ton üzüm ihraç edil
miştir. Geçen sene aynı müddet içinde 
24 bin ton ihracat yapılmı tı. Bütün 
mevsimin üzüm ihracatı geçen senenin 
47 bin tonuna mukabil bu sene 20212 
tondur. Bu sene en faz.la üzüm alan 
memleketler Ingiltere ve Italyadır. Ge
çen sene başta Almanya geliyor ve In
giltere onu takip ediyordu. 

tNClR 
11-31 Tesrinievvel zarfında borsada 

4-14 kuruştan 30951 çuval İncir ve 5-
3,25 kuruştan 1944 çuval hurda sahlınıs
tır. Bu sene mevsim başından 31 Tesri
nievvele kadar umumi incir satısı 140 
bin 233 çuvaldır. Hurda satışı 3094 çu
vah baliğ olmuştur. 

Bu sene limanımızdan muhelii mem
leketlere 1871,8 ton incir. 317 ton hurda 
ihraç edilmiştir. 

-*-
iki iftira davası 
İki suclu da 
mahkilm edilmiştir 
936 yılında Çeşme kazası bakimi bulu

nan ve halen Yozgad vilayeti belediye 
reisi olan B. Sefere ve başkatip B. Sai
be iftiradan suçlu Çeşme sabık belediye 
reisi B. Mustafa Barbarosun ağır cezada 
devam eden mahkemesi neticelenmistir. 
Sabık belediye reisi B. Mustafa Bar

barown duruşması sonunda suçu sabit 
görülecek üç ay ve 25 gün hapsine ka
rar verilmiştir. 

BİR İFTİR ADAVASI 
Foçanın çakmaklar köyünde bundan 

sekiz sene evvel bir cinayet işlenmiş ve 
cinayetin suçlusu meçhul kalmıştı. Bu 
cinayetin Çakmaklar köyü muhtarı B. 
Ibrahim tarafından işlendiğini iddia ve 
ihbar suretiyle muhtara suç tasniinden 
suçlu aynı köyden Ilhaminin ağır ceza
da mahkemesi neticelenmi~ti.:r. Ilhnmi, 
iftira suçundan bir sene müddetle af,rır 
hapse ve 200lira tazminat ödemeğe mah
kum olmuştur. -·-

Her dava için 
Mahkeme saatleri 
kat'i surette 

--.tr-
Ankarada Ingilizlerle yapılmakta olan 

satış müzakereleri müsbet bir neticeye 
doğru ilerlemektedir. Müzakereleri biz
zat ticaret Vekilimiz B. Nazıni Topçu
oğlu takip etmektedir. Ankarada müza
kerelerle alakadar olarak bulunmakta 
olan üzüm ve incir ihracatçılar birliği 
reisi B. S~ahiddin diin akşam nkarndan 
dönmüştür. 

-*-

Tütün mahsulünün bütün tütün nun
takalarından idrak edilerek denk haline 
getirildiği ve satışa hazır bulunduruldu· 
ğu sehrimizdeki alakadar daireye gelen 
malfımattan anlaşılmıztır .. Tütün piya
sac;ı, ancak Ramazan bayramının ertesi 
günü derhal, mıntakanın her yerinde 
açılacaktır. 

Muhtelif kumpanyaların eksper ve 
mübayaa memurları halen tülün mınta
kalarında bulunmaktadırlar. Parsa köyünde 

-- Eğer bazı Macar gazclelerbı.in id-
Çıkan yangında Ad 1• ta kas dia ettikleri gibi şu yeni hareket 

İtalyaya Balkanlarda bir nevi vasilik 
bir ev yandı... hakkı temin etmeğe matuf bulunu
Kemalpaşa kazasının Parsa köyünde Primlerinin ödenmesi- yorsa sarfedilen emeklere acıra. Zira 

Kazımpaşn mahallesinde Bn. Zebranın ne ba~anıyor bundan daha yersiz ve daha imkinsm 
evinde akşam saat on sekizde yangın Takas primlerinin ödenmesi hakkında bİ!ley tasavvur edilemez. Yakın Şarkta 
çıkmıştır. ~n: _Zehra bu sırada evinde mıntaka ticaret müdürlüğünün yaptığı sulhun isb1aarmı samimiyetle arzu edea
bulunmadıgı .. ıcın yangın pek geç haber müracaat üzerine keyfiyet Ankarada ler Balkan milletlerinin hürriyet ve istik
alınmış ve dort odalı bulunan bu ev ta- tetkik edilmiştir. Ticaret vekaletindA tal davalarındaki hassasiyetlerini gös-
mamen yanmıştır. . gelen bir telgrafta adi takas primlerinin önünde tutmağa mecburdurlar. 

Bn. Zehranın koın§uları yetışerek ev serian ödenmesi esac;lanrun takas Limi- Filhakika kendi siyasetinin icaplanna 
eşyalarından bazılannı kurtarmağa mu- ted şirketince hazırlandığı bildirilmiştir. uyarak bitaraf kalan İtalya için. Balbn
vaffa~ olm':'-şlarclır .. Yan~ d.i~er. ev- Çarşamba gününden itibaren adi takas Jarda müsavat e58$1D& müstenit, b.qr· 
lere sırayetıne meydan verılmemıştır. primlerinin ihracatçılara ödenmesine laklı saygı ve emniyet havası içinde 

-•- başlanacağı ümit edilmektedir. dostluklar kıymet taşıyona Romanın nil-
Eşini on selıiz yerinden -*- fm ve münkabesi altmda t~er-
yaralıyan adam iHriY AR BiR ADAM ~;:e~~~en;!"':'i:r~1:fy!ir ~ 
Ağll' cezada AGIR Y ARALA.NDJ mayesi altında bir ittihadın Avustar--
Karısı Bn. Hasibeyi ayrılmak üzere Ödemişin Adagide nahiyesinin Cü-- yayı Almanyanm lokman olmakbm kur-

mahkemeye müracaat ettiği için ustur.\ huriyet mahallesinde oturan seksen yaş- tarmadığmı bilirler. 8alkanlarm aradık· 
ile 18 yerinden ağır surette yaralamak larında bay Hasan Burunsuz, bir mü- lan hami değildir. Dürüst ve ısamDnl 
suretiyle öldürmeğe teşebbii~en suçlu nakaşa sonunda Hüseyin Şirin tarafın- dostluklardır. Yunanista.nla ft.alya ara
ve mevkuf Ali oğlu Ali Heptaş hakkın- dan gra tüfengiyle koltmdan ağır suret- anıda dostluğun memleketimizde baza 
daki ilk tahkikat neticelenmiş ve mild- tc yaralanmıştır. Yaralı hastaneye kaldı- nahot akisler yaptıiJ. baldondaki idd.ia
deiuınumilik makamı esas. hakkında rılmı.ş ve kolunun kınldığı anlaşılmış- tara gelince bunun teb:ı"'be bile değeri 
miltalaasını serdetmiştir. tır.. yoktur. Boma ve Atina arasmda dostane 

İddia makamı suçlunun duruşmasırun Suçlu yakalanmıştır. Tahkikata de- münasebetler bizi ancak memnun eder. 
ağır cezada mevkufen yapılmasını iste- varn edilmektedir. Bu münasebetlerin Türkiye ile Yunanis-
miştir .. Karar bu hafta verilecektir. -*- tan arasmda hütün diğer bağlarm fev--*- F,.ansız vapurla,., da kinde olan bir dostlu~ asla zaafa uirat-
OKULLARDA mıyacağı hakkındaki kanaatimiz kat'idir. . . . . sefere lıaşlıyo r ~EVKET Biı.GJN 
'l.'EMIZLIK iŞLERi EylCtlün ilk gününden beri Akdeniz ili' 

MaarH vekaleti, her sabah ilk okul- seferlerini tatil etmiş bulunan Fransız 
!arda talebenin temizlik: muayenesinden mesajeri Maritim vapurları tekrar ıııun
geçirilmelerini, temizlik: muayenesinin tazam seferlere başlamıştır. Fransız ban· 
aliikadar ilk okullar muallimleri tarafın- dıralı vapurlar perşembe gününden iti-
dan yapılmasını bildirmiştir. haren gelmeğe başlıyacaktır. --Yeni belediye lıanunu 

Yeni bir belediye teşkilatı kanunu 
hazırlanmakta olduğu için dahiliye ve
kaleti, Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer 
bazı belediyelerin mütalaala.ruu sormuş
tur .. -·-

ADLİYE 
Miillaşirliğl fnıtiJıanı 
Dün adliye dairesinde, alınacak bir 

adliye mübaşirliği için imtihan yapılmış 
ve altı kişi imtihana dahil olmuştur. 

Yumrulıla yaraladı.. 
TAARRUZ Halkapınar istasyonunda Ahmet Uy-

ç akka d H Ali dd 
. d ,.. sal ve kardeşi Ali, eşya nakletmek me-

or pı a acı ca esın e .-e- 1 · d M hm di yumrukla ·· ·· 
ı k K tl ı . d B H- n se esm en e e yuzun-
e u u, para mese esın en . usnu den ~ı~-•rtır 

Fenalığa lenabkla 
mukabele etmek 
istemiyor ... 
Brüksel, 4 (Ö. R) - Mümcasiller 

meclisinden Malcforn tarafından Ameri
kanın Moskova elçibini geri çağırması 
hnkkında yapılan talebe cevap veren rei
sicumhur Ruzvelti fen~ bir muameleye 
fena bir muamele ;le rouk.abele etmek la
zım geldiğine hiç bir zaman kani olma· 
dı.ğını ııöylemiştir. 

. •·~~-

ltalyanın sulh siyaseti 
tayin edilecek 
Adliye vekaletinden Cümhuriyet 

müddeiumumiliğine mahkemelerin sa
atleri hakkında aşağıdaki tamim gelmiş
tir : 

Akpınann evine taarruz etmiş, tutul- yar~ · 
muştur. 

-*-KAHVE iTHAI.i 
İSTAMBUL 
Vali muavinliği-. 
İstanbul, 4 (Hususi) - Yenl valim~ 

avini B. HalQk bugün Ankaradan şeh
rimize geldi .. Pazartesi günil vazifesine 
başlıyacaktır .. 

ltalyanın sulh a,.zusu 
ve bir Fransız 
gazetesinin yazısı 
Roma, 4 ( Ö. R) - Fransız cAkııyoo 

FranseZ> gazetesi ltalyanın samimi sulh 
arzusundan bahseden bir makalesinde 
Almanya ile arası:ıda mevcud pakbn 
meriyetini muhafaza eden ve hazırlıklı 
bir vaziyette bulunan bu memleketin hu
susi bir otorite kazanacak mevkide oldu
ğunu ve bu sebeble muhasematın ge~ 
!emesinden bHvasıta tehdide maruz bu
lunan Balkan devletlerinin Italyaya bir 
koruyucu gibi müracaat ettiklerini ya
zıyor. 

''Bugünkü 
sellah 

ltalyan bitaraflığı 
bir bitaraflıktır,, 

•• mu- - eller gün görülecek davalara, milt
dar ve mahiyetleri itibariyle mümkün 
mertebe her biri için ayrı ayrı vakit ta
yin ve işler bu suretle mesai saatlerine 
göre tanzim ve taksim olunarak o işler
de alfikalı bulunanların tayin olunan sa
atlerde mahkemeye davet edilmesi la
zıındır. Ayni zamanda muayyen saatler
de bchcmehııl işlerine bakılması sureti
le kendilerinin iş ve güçlerini bırakarak 
uzun saatlerle sıra beklemek üzere mah
keme koridorlarında intizarda bırakıl
maması lüzumuna dair yapılan mütead
dit tamimlere rağmen alakalılann yine 
gayri muayyen saatler içinde duruşma
ya çağırılmakta oldukları nlaşılmıştır. 

SERBEST BIRAKJLDJ 
Birinci kfuıunun ilk gününden itiba

ren kahve ithalinin serbest olarak ithal 
edilebileceği ve ithalatın klearing ve adi 
takas hüküm1eriyle yürütüleceği Tica
ret vekaletinden şehrimizdeki alakadar
Jara tebliğ olunmuştur. 

ROMANYANIN 
Ankara elcisi 

Roma 4 (Ö,R) - Italyanın sulh siya
setinden bahseden Roma radyosu diyor 
ki: 

Italyan milleti, faşizm ve Mussolini re
jimi sayesinde kendi kuvvetine ve ehcını
miyctine kanaat hasıl etmiştir. Bu da 
onu tekrar Trablusu fcthetmeğe, impa
ı·atorluğu kurmağa ve Asyada medeni
yet prensiplerini müdafaaya sevketmiş
tir. 

Italyarun bugünkü bitaraflığı alaka
sızlıktan doğmuş bir bitaraflık olmayıp 
bilakis müsellah bir bitaraflıktır. Bu va
ziyet şundan ileri geliyor ki, Avrupada 
harp vaziyeti mevcud olmakla beraber 
henüz muharebe başlamamıştır ve takip 
edilen gayeler de malum değildir. 

Umumi kar~rsızlık karşısında Italya 
sakin ve müsterih kalmıştır. Zira mev
kilerin tahdid edilmesini ve kendi men
faatleriyle birlikte daha adilane ve de
vamlı bir Avrupa sisteminin menfaatle
rini müdafaasını arzu etmektedir. 

ltaJya bu vaziyeti Duçeye medyun
dur. Italya bu sayede bilhassa Akdeniz
deki coğrafi v;ıziyetinin ehemmiyetini 
anlamıştır. Bu da şundan ileri geliyor ki 
ltalya biricik münhasıran Akdenizli bü
yük devlettir ve bu sebeple bu denizde 

hususi mevkii vardır. 
Bu hususi mevkiin manası: Italyanın 

diğer milleUc.ri esir etmeğe veya. arazi
lerini ellerinden kapmağa matuf bir si
yaset takip ettiği demek değildir. Fakat 
şu var ki: Bu mevki ltalyaya Akdcnizde 
sahildar olınıyan devletlerin Akdenizde 
birinci plan bir rol oynamağa kalkışa
rak bu denizin sükQnetini bozmağa te
şebbüs etmelerine muhalefet etmek hak
kını vermektedir. 

Keza diğer bir manası da şudur: Ital
ya Akdeniz devletlerinden diğer dev
letlerin boyunduruğu altına ginnemele
rini ve deniz, hava ve karada emperya
lizmlerine va5ıta olmamnlannı talep 
edebilir. Italya, diğer Akdeniz devletle
rinin de onun gibi müstakil bir siyaset 
takip etmelerini talep etmek hakkını 
haizdir. -·-Besarabyaclaki Rus 
azlıklarının talebi 
Bükreş, 4 (Ö.R) - Besarabyadaki Rus 

azlıkları Tran.silvanyadaki Alman azlık
larına verilen haklardan istifade etmeği 
talep etmişlerdir. 

Bu tarzı muamele, davada tarafların 
zararlarını mucip olarak bihakkın ~z
lanınalarına sebebiyet vereceği gibi in
tiı.amsızlığa delalet eden ayni muame
lelerin, i§lerin gecikmesine de sebebiyet 
vereceği aşikardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
: EVLENME : . . 
: Birinci umum müfet~lik sıhhat : 
: müsaviri doktor S. Hatusasm kızı E 
5 Bayan Turhan Hatusas ile muhabere 5 
: -Ostteğmeni R. Şayianın niki.hlan: 
5dün evlenme dairesi salonunda ta- E 
: raflnnn bir rok akraba ve dosttan: . . . 
:arasında yapılmıştır. Yeni kurulan: 
: yııvayı kutlulanz. : 
: 1075 (2248) : 
············~····························· 

Mıntaka ticaret müdürlüğü, kahve ti
caretiyle iştigal eden müesseseleri key
fiyetten haberdar etmiştir. 

İstanbul, 4 (Hus~) - Bilkreşte kral 
Karol tarafmdan kabul edilen Roman .. 
yanın Ankara elçisi Stayka bugün şeh
rimize döndü ve Ankaraya gitti 

• •• YENi SİNEMANIN ŞAHANE FİLbfi..ER HAFTASI B-0· 

YÜK 1\IUV AFF AKIYETLE DEVAM EDİYOR 

İNGİLİZCE TABİİ RENKTE 

V ALLACE BERBY • ROBEBT TAYLOK 
TARAFINDAN YARATILMIŞ HARİKA FİLMİ 

KARA KöLE (T-o~:A!~ı ] 
FRANSIZCA SÖZL-0 BÜYÜK MACERA FİLMİ 

OYNIYANLAR: JEAN CABİN - MİCBEI.I.E DUGAN 

MERCAN ADASI 
HAZiNDi KARAGÖZ GECESL

TtJ'RKÇE FOX JURNAL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANSLAR : Cumartesi - Pazar : 9.30 - 12.30 - 4.45 - 9.00 DA 
Sair günler : 12.30 - 4.45 - 9.00 DA 

Bu gazetenin fikrince Macaristan, Yu
goslavya ve Bulgaristan bu vaziyettedir 
ve Roma ile Atina arasında teati edilen 
mektuplarda hu yol da yeni bir merha· 
ledir. 

Gazete, İtalyan harici siyasetini tak
dir ederek münasip zamanı gelince kat"f 
sözler söylemeğe fırsat bulacağını tah
min ediyor. 

Yeni bir İtalyan zırhlısl 
Roma, 4 (Ö.R) - Yarın İmpero zırh

lısının denize indirilmesi münasebetiyle 
büyük tezahürat yapılacaktır. 

Roma, 4 (Ö.R) - cİmperoı zırblm 
yann denize indirilecektir. cTan• gaze
tesi 35 bin tonluk • Vittoryo Benetow 
zırhlısının Adiryatilt denizinde yapılım 
tecrübelerine ait bir makalesinde ba 
harp gemisinin otuz mil stiratinde oJa... 
cağını ve Düçe tarafından istenilen de
niz siyaseti sayesinde İtalyanın §imdi 
dünyanın en hüyilk harp gemilerinden •••••••••••••••••••••IL'll•1•-••:& :iidlD"IEll!lmtw~ll birine malik olacağını yazıyor ve §tm-

~~--~~~~~~~~~ ........... ~ ...... ....,.!""""'~~~~~~~~~~"""""""""""""""~~~~~~~ ............ ~~ .................. !""""'.!"'=~~~~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kırı il.ive ediyor: 
gittik ne de onlar bize geldiler. Dün gel- lara ben inansa idim hiç sana söylemez- kendi yatağımda yattığım zaman otel ırBu zırhlı münhasıran İtalyan malze. 

rzııa:ımmmal'/L//./:~ dikleri zaman lafın ucunu kulağını bil- dim ve eğer annem de inanmış olsa idi köşelerinde geçirdiğim bir kaç geceyi ınesiyle inşa edilmiş olduğundan İtalyan 
kerek size getirmişler.. bana açmazdı .. Maamafih, hani ne der- hatırladım. Insanın kendi evi, kendi ya- bahriyesi bu suretle ecnebt itha1Atmdan Annemin 

Sevdigt Adam 
Yazan: Üç Yıldız 

-27-

- Ne demişler? lcr, sinek ufak ama mide bulandırır, tağı ve kendi yatağının kokusu, hiç bir kurtulmuştur.• 
- Tabii ben evde yoktum, annem söy- böyle birdenbire annenin Çamlıcaya git- şeye değişilmiyor .. Bu da gösterir ki is- NEVYORK 

ledi, sözde sen annenle dargın imişsin.. mesi. senin üzerinde gördüğüm tuhaf tirahat ve huzur denen şey .sade mad-
Evden çıkıp gitmişsin.. Annenin... hal benim de merakımı uyandırmadı de- di değil. Aynı zamanda manevidir de.. Borsasında 

Müjgan birdenbire ileri gittiğini fark- ğil .. Fakat bu gece blze gelmenlz bUtUn Otelin her tarafı pırıl pırıl yanan temiz esflant teref füii 

- Nasıl oldu böyle Muzaffer .. dedi. 
Sabahleyin bana annenin Çamlıcadan 
döneceğini hiç söylemedin .. 

- Ben de bilmiyordum Müjgan, de
diın. 'Fnkat annem benim her sabah tfı 
Çamhcadan kalkıp Istanbula inmemi ve 
akşamları geç vakıt Çamlıcaya dönmemi 
istememiş .. Esasen rahatsızlığı da geçer 
gibi olmuş ve hemen bugün Istanbula 
inmeğc karar vermiş.. Bana fakülteye 
gelerek haber verdi. 
Müjgfın manalı bir hareket ynptıktan --· .. _ ... , .._, 

ederek sustu. şüphe ve endişeleri silip süpilrdll.. odası, sabun kokan tertemlz yatak ta- Londra, 4 (Ö.R) _ Ambargonun b.1-
Ben, alakalı bir halde ısrar ettim. Ben Müjgtı.na, annemle benbn aramda kunları arasında insan adeta iğretiliğini dınlması üzerine Nevyork borsasmdım 
- Söyle .. Söyle •. Annemin nesi var- hiç bir şey olmadığını, hiç bir şey de ol- hissediyor ve .. diken üsti.inde imiş gibi harp sanayii ve bilOmum endüstri esba-

mış... rruyacağını tekrar ettim. Fakat bütün rahat edrunlyor... mı birden yükselmiştir. 
sonra: _ Nasıl anlatayım .. Sanki annenin es- bu· kötil şayia ve dedikodulann sıklet Sabahleyin annemi benden evvel İlıi ay içinde batırdan 

- Şu insanlar, dedi, ne fena mahluk- kiden toplantılara daima giderken şimdi merkezi olan (Süleyman) meselesine kalkın!§ buldum .• 
lar.. evinden çıkmaması ve eve hep aynı mi- hiç temas etmedim.. (Süleyman} bize gelmezden, daha gemilerin tonilcitoları 

- Yine ne var Müjgan .. dedim, insan- safirin gelmesi de sözde senin annenle Müjgan da, muhakkak ki içinden bu- doğrusu annem onunla tanışmazdan e\'- Roma, 4 (Ö.R) - İsveç bahriye ]q.,. 
ları neden böyle fenalıkla itham ediyor- olan kavganda sebep imiş.. nu öğrenmek istediği halde, bana sor- vel annem hep sabahları çok erken kal- mandanlığının hesabına göre harbin ilk 
sun.. Müjganın bu sözlerinde hiç te yalan madı.. kardı.. Sonraları (sabah keyfi) dediği iki ayı zarfında biitün memleketlerin ti-

- Nedeni var mı Muzaffer.. Uzağa bir şey yoktu .. Fakat benim hayretimi Gece yarısına yakın apartımanımıza geç kalkmalara alışmıştı. Uyanmasına caret filolarının zayiatı yeklınu 412 bin 
gitmeğe hacet yok, siz.in apartımanın or- mucip olan, bunları başkasının duyması döndük.. uyanırdı ama .. Yatakta kitap okur ve ton olup dünya tonaj mikdannın ancak 
ta katında oturanlar dün bize gelmişler .. ve yahut sezmesi idi.. Yolda annemi Müjgünlara giderken neclen sonra kalkardı ... Çok defalar ben yüzde 0.06 sıdır. 
Biliyorsun ki dün bizim kabul günü- Müjgfuıa bu dedikoduların asılsızlığı- de daha neşeli ve daha rahat gördüm.. onu görmeden çık.ardım .. işte şimdi o yi- En mühim zayiat İngiliz ticaret filosu· 
müzdü .. Bari bize sık sık gelenler olsa.. nı anlatmak isterken o: Kim bilir Afife hanımla haşhaşa ne ko- ne eski annem olmuştu.. nundur .. Bitaraflar eylulde 48 bin ton. 
Şöyle böyle bir iki aydır n~ biz onlara - Hiç zahmet etme .. dedi. Eğer bun- nu"'ınuşlardı.. O gece kendi odamda, - llJ'~DI •• ilk teşrinpe 45 bin ton zayi etmişlcrdirM 
~ı '"'• "~" Kt?ı.;at1. ~-.~r- ı ~· \:Oıt ısıoa u.ı. aavranmasıqı t V!:ive J?de-1 V{I~ lkblar sj~ de·· hlr ;tı --: i ln_de mi? ------- -~.-... .... :etinde t~mlnat nkçesile daireye mUra-
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5 SON TESRIN PAZAR l9J9 RIRASIR· 

F elik et karşısında 
Türkiye, Fransa ve Ingiltere 

Istiklillerini feda ederniyecekleri gibi teahhüt
lerini de bir paçavra telikki edemezler 

Tiirkiyc Cümhurreisinin Büyük Millet Meclisindeki sözleri B. Nevil 
Çemberlayn'ın Avam Kamarasındaki sözlerinin teyididir 

Türk - Sov yet münasebetleri dostanedir 
Paris, 4 (A.A) - Rador ajansı bildi- ndamı bu sötleri şüphe ile karşılnyamı- münasebetlerinin idnmesi hususundaki lll teklif etmiştir. Bu ~-uretlo mUnaka.şa 

riyor: yacaktır. endişesini tamamen teslim ve takdir et- götürmez bir surette anlaşılıyor ki TUr-
Bugün olduğu gibi yarın da meınleke- mektedirler. Bu dostluk sağlam temel- kiye başvekili son nutkunda Moskova-

timizi harp sahası haricinde tutmağı sa- Londra, 4 (A.A) - Faris ve Ankara tere dayanıyor .. Ve TUrkiye rcisicUrnhu- daki mUzakerelerin bu defa neticelen-
mimt surette arzu ediyoruz .• Şu şartla hükümetleri barışı her milletin hukuku- ru Türk hüküme.tinin Moskovada Türk memesinin Saracoğlu - Molotof arasın
Jd. bu hal emniyetimizin tehlikeye düş- na mutlak surette riayet edilmesi sure- Sovyet münasebetlerinin yeni ve mesut daki görilşmelcr esnasında Türk - Sov
mesine ve taahhütlerimizin ihlAline se- tiyle tekrar tesis etmek veya korumak bir merhale te.şkil edebilecek bir an- yet münasebetlerinin ananevi çerçivesi
bep olmamalıdır. ~in~e ayni ülkü ile muttasıftırlar .. latmay9: va~mak için son haftalar zar- ne yabancı mctalibatın ortaya çıkmasın-

Türkiye reisicilmhuru İsmet İnönil- Ismet Inönünün tebarüz ettirdiği gibi fında hiç .hır gayretten çekinmemiş ol- dan mUtevellit olduğunu ihdas etmekle 
uiln B. M. Meclisinin altıncı devresinin bugünkü her memleket için kendi hu· duğunu bılhassa hatırlatmaktadır .. Mu- bata işlememiştir. Molotofun Almanya
küşadı münasebetiyle söylediği nutkun 5usi bünyesine, coğrafi vaziyetine ve im- vaffalayet birAn için pek yakın gibi gö- nın arzusunu temin ettikten sonra vazl
bu esas cümlesi Tilrkiye, İngiltere ve kanlanna göre muhtelif tedbirleri ilti- rUrunilştü. Bu muvaffakıyet elde edile- yeti Ankaraya izah edebildiğini zannet
Fransayı birleştiren görüş beraberliği- zam etmekte olınaS1 pek tabü bir şey- memlşse müzakereler iki memleketin tneğe imkan vardır. Her halde iki mem
nln sıkılığını parlak bir surette göster- dir ve bu noktai nazara Londra ve Fa- anlaşmn arzu ve azmini bozınanuştır ki leket arasındaki mUzakereler hakkında 
ınektedir. Üç millet harpten nefret edi- riste tamamen iştirak edilmektedir. Di- esas nokta buradadır. Bu talikin mühim Molotofun kullnndığı lisanın İsmet İnö
yor .. Fakat fel5.ket korkusu ile istiklal- ğer taraftan üç devlet arasındaki teşri- sebepleri Molotofun nutkunda aydınla- nünUnkinden esaslı bir surette farklı 
lerinl feda edemiyeceklerl gibi taahhüt- ki mesainin blllllardan her birinin di- lılmıştır. B. Molotof diyor ki : olmamasına ve Molotofun Türkiye ile 
lerini de blr paçavra gibi telAkki ede- ğer devletlerle olan dostane ve nonnal - Sovyetler birliğinin bidayetteki fikir teatisinin karşılıkh noktai nazar
mezlr ... e 19 teşrinievvelde imza edilen münasebetlerine zarar verecek mahi- maksndı Türkiye ile Karadeniz ve Bo- ların aydınlanmasına geniş bir surette 
mwlhde siyasi Avrupada bir emniyet yette olmadığınn şüphe yoktur. Bu mü- ğailarn münhasır bir müzaheret paktı hizmet ctıniş olmasından dolayı fevkall
ınmtakası tesis ve Balkanlarda huzurun nasebctlerden biri ld şUphesiz bu anda idi ... :Fakat Sovyetler Birliği Almanya- de memnuniyet göstermiş olmasına ba
idamesidir .. Nevil Çemberlayn bunu ge- en ınUhimmidir, Türk - Sovyet müna- ya karşı olan dostlUk politikası muci- kılırsa Sovyet hariciye komiserinin Tür
çenlerde Avam Kamarasında söylemişti. sebetleridir. Ve Fransa ile İngiltere Tür- hince Türkiyeye Karadeniz devletleri kiyenin azimli hattı hareketinden dolayı 
lsmlt İnönü de bir teşrinisanide tekrar kiyenin Sovyet Rusya ile ınevcut ve müstesna olmak üzere Boğaz.lann bütün fazla muğber olınndığı aşağı yukan mu
ctmistir. İyi niyet sahibi olan bir devlet iki memleket için istifadeli olan dostluk devletlerin harp gemilerine kapatılması- hakkak gibidir. ···rraarruz· .. ·n·ere·aeiı .... oıac·ak·?· ......... T~b'ngı~; ... .. 
Yoksa Almanlar, hücum hazırlıkları 

ile vakit mi kazanmak istiyorlar? 

---"'---FRANSIZ 'J'EBLiOJ : 
Brüksel, 4 (Ö.R) - 4 - 11 - 1939 

tarihli sabah Fransız tebliği : Cephenin 
muhtelif noktalarında devriye faaliyeti .. 
Dün cephede münhasıran ha\•a faaliyeti 
o1muş ve Alınan keşif tayyareleri Fran
sanm içine doğru seferler yapmışlardır .. 
Fransızlar da orta Renanyada k~cıif mU
şahedeleri yapmışlardır. 

Faris, 4 (Ö.R) - 4 ikinci teşrin ak-
Faris, 4 (Ö.R) - Alman kumandan- !araz.iye, yani Almanynnın garp cephe- tayyarellk bir düşman hava kuvveti şaını neşredilen Fransız tebliği : GUndU

lığının projeleri hakkında faraz.iyeler sinde faal bir harekete geçmiyeceği fa- şiddetli hava dafi toplarının mütemcr- zün Mozcl ile Sar arasında iki tarafın 
devam ediyor_ aNiyuz Bladeb Bollan- raziyesi milttefikleri aldatmak için bir kiz atc.Şl karşısında gayet yükseklerden keşif unsurlarının faaliyeti .. 
da gazetesinde salfih.iyettar bir münck- manevra olabilir. uçarak Forbah Uz.erine gelerek taarruz- ALMAN TEBLJ(Jl • 
kit gaıp cephesinde büyük taarruzun te- Zurihte çıkan •Nasyonal Zaytung• larda bulunmuştur. Fakat cephe civarın- B 1" 4 (AA) Al k • d 
ahhürü sebeplerini şöylece izah ediyor: Ren nehrinin İsviçre hududundan sonra da gizlenmiş tayyare meydanlnrından 

1 
v ~ ~· d' · • - man uman an-

•Almanların malzeıneleriııi garbc yığ- teşkil ettiği tahşide Almanların büyük kalkan Fransız a.vcılan göztiktir gözUk- ıgb e leğ dU~~ · ib' vzı• t . 
malarına ihtiyaçları varclır. Şimdiki sil- bir faaliyet sarfettiklerini kaydediyor •. mez hemen UUlklaşını.ştı.r. Forbah üze- k ·~ı' il f al' g tiı ~e t 1 opçu \e 
kfuıetten istifade ederek hiç askerlik Alman istihktim kuvvetleri bu mıntaka- rindeki bu mühim keşif uçuşu son gUn- eşı 0 arı ~e*~ muş ur. 
yapmamış sınıflara mensup askerleri ta- da Ren nehrine akan nchir1erin mecra- terde bu mınbkada Alınanların göster- Anka anla uun 
lim de ettiriyorlar. sıııı değiştirmekle meşguldür .. Bundan eliği faaliyetle birleştirilebilir. Evvelisi ra Sm8S 

•İngiltcreye karşı yapılan hava hil- takip edilen maksat Ren nehrinin sevi- gün Forbah uzun menzilli Alman ağır Mecliste tasdiki 
cumlan Almanyada hayal sukutunu yesini nlçnltnrak bu nehrin bir taarruza topçusu tarafından bombardıman edil- Ankara 4 (Husus1) - Ankara anlaş
muclp olmuştur .. Müttefiklerin hava hi- engel olarak ehemmiyetini aza1tmaktır.. miştir. 21 obüs düşmüş ve ınühim hasar ınasının tasdikl hakkındaki lliyıha hU
kimiyeti gittikçe artacaktır. Bu sebeple Yukarı Ren cephesindeki hazırlıklar da yapmıştır. kümct tarafından bugün B.M.M. e veril-
İngiltereye karşı kesü bir hava hücumu bwm teyit etmektedir. ' Diğer taraftan Fransız kumandan• miştir. Yarın encümen intihabatı yapıla-
pek muhtemel değildir. lığma gelen malumata göre Forbachin ti· caktır. 

«Almanlar benzinlerini tasarruf et- FORBAHA KARŞI YAPILAN mali şarkisinde Alman topçusu t.akviye Çarşamba veya Perşembe günü mU-
mek mecburiyetinde bulunuyorlar .. Le- HAREKETLER edilmiştir. Dün alel!rele Alman tayyare- zakcresl muhtemeldir. 
hfstan harbi bu bakımdan kendilerine Faris, 4 (A.A) - sked vaziyet hak- leri tarafından bir sefer yapılmı~tır. Col- -~. 
bahalıya ma~ olmuştur. Di.ğer. taraftan kında Havas ajansı şu malfunatı verme~ mar ve Mulhousse üzerinde uçan tayyare- R d k • 
tayyarelerini ve tayyarecılerin!: esirge- te~. : .. . . . . ler F r nsızı avcıları tarafından takib edil- 0 m a n Y 3 a ) 
meğe de mecburdurlar. Çünkü mUtte- Dünku gün btitun faaliyet hemen he- mi~ ve bunlar Fenin öte tarafına çekil- R k ıı· 1 • 
filelerin .ta~are imal kabiliyeti sarih şe- men hava~· inhisar etmi§tir.Al~an ~eııif ~~ştir. Ancak bir kaç Alman tayyareci us a a I" et e rı 
kilde faiktir.. tayyarelerı gerek hatlarımız uzermde, vulcaelerek Fransız toprakları üzerinde J 

•Alman başkumandanı general Brav- gerek cepheden çok uzaktaki yerlerimi- ilerlemelerine devam ederek Bourgone Bı.ikreş 4 (A.A) - Rador ajansı bildi-
çiçin verdiği bir mUIAkattnn çıkarılan ze uçuşlnrn teşebbüs etmişlerdir. On iki istikametinde uçmu!ı1nrdır. riyor: 

Alman ticaret gemileri 
Bulundukları bitaraf limanlardan 

çıkmağa mecbur kalacaklar 
Bu takdirde de miittef iklerin ellerine düşecekler 

Dnhiliye nazırı Otoso Rus ekalliyeti
nin cemaat halinde teşkilatlanmasına 
ve killtilrel ekonomik ve Sosyal hayatı
nı kendine göre inkişaf ettirerek diğer 
eka.lliyet1erln haiz olduğu hukuktan is
tifade etmesine mlliiaade etmiştir. Rus 
ekalliyeti millt rönesans cephesi çerçe
vesi dahilinde hareket<' devam edecek
tir. 

Yugoslavyada 
ihtiyat efradı 
terhis ediliyor 

SAHiFE J 

Spor kulüp ve ~emiyet
leri nasıl idare olunacak 

Ankara, 4 (Hususi) - Cemiyetler kanununun 58 inci maddoef 
müıtakbel fıkra eklenmesine dair layiha ile döviz kanunu l&yihasınl 
bük6.met mecliao vermiıtir. 

Cemiyetler kanununa eklenecek fıkralar şudur: 
Bilumum spor kulübü cemiyet yurd ve teşekkülleri beden terbiyo

ıi genel direktörlüğünce tesbit, tanzim ve icra Vekillerince taadi1t 
olunan nizamname ve talimatnameler dairesinde teais te§kil ve idare 
olunacaklardır. Mevcud bilumum spor kulüpleri cemiyet yurd tetek.
külleri beden terbiyesi kanununun 26 mcı maddesinde yazılı meriyet 
mevkiine girdiği tarihten bir ay zarfında intibak edeceklerdir. 

Zingal şirketinin 
Kurumuna olaiı 

Türk Hava 
yardımları 

Ankara, 4 (A.A.) - Haber aldığımıza göre Zingal şirketi Ayan
cık işletmesi idare heyeti hava kurumuna bugüne kadar yaptığı 
56,000 liralık yardıma ilaveten bundan sonra şirketin iıliycceği ke
restenin beher metre mikabından da 20 kuru§ teberrüde bulunmayı 
karar albna almıf ve keyfiyeti hava kurumuna bildirmiştir. 

Türk Hava kurumu genel merkezi Zingal şirketi işletme idare.
sinin milli havacılığımıza karşı gösterdiği bu yardımdan dolayı şir~ 
kete murassa tayyare madalyası vermiştir. 

ihracı 
bir 

memnu maddeler için yeni 
kararname hazırlanıyor 

lstanbul, 4 (Hususi) - Jhracı menedilen maddeler hakkında hü
kumetimizin yeni bir karar ittihaz etmek üzere olduğu Ankaradan 
bildiriliyor. Bu maddelerden Milli müdafaa fabrikaluımızın ihtiyaç
ları hesaplanarak lüzumlu olan miktarlardan fazlasının ihracına mü
saade edilecektir. 

Tüccarlarımız Vekaletin kararlarının 
neticelerini aldka ile bekleyorlar 

lstaııbul, 4 (Hususi) - ihracat ve idhalat emteamız hakkında Ti
caret Vekaletimizce alınan ve alınmakta olan kararların neticeleri pi
yasamızda büyük alaka ile beklenmektedir. Şimdilik mühim hareket 
yoktur. Tüccar intizar vaziyetindedir. 

B. Kordel Hull de 

Eski ve sakat 
yedi ıene 

kanunun 
çalıftık, 

memnun 

tadili 
diyor 

• • 
ıçın 

Vqington, 4 (Ö. R) - Yeni bitaraflık kanununun imzasından 
sonra B. Kordel Hul şu beyanatta bulunmuştur: 

c Tabii çok memnunum. Eski sakat bitaraflık kanunun tadili için 
yedi senedenberi çalıştık. Ben daima dedim ve yine tekrar ederim J 

tlk ve en mukaddes vazifemiz memleketimizin sulh ve emniyetini 
korumaktır. Yeni kanun sayesinde buna muvaffak olabileceğimiz' 
kanaatindeyim.» 

B" Çemberlayn diyorki: 
lngiltere Japony ile anlaşmağa ha

zırdır.. Fakat bir şartla ... 
Londra, 4 ( Ö. R) - İngiliz - Japon münasebetleri hakkında 

Oomei ajanBına· beyanatta bulunan B. Çemberlayn demi§tir ki: 
Eğer Japonlar lngilterenin meşru haklarına ve menfeatlerine an

layış gösterirlerse İngiliz milleti de şimdiki hattı hareketini değiştir
meğe hazardır. lngilizler makul insanlardır ve daima ayni tez üzeri
ne inadla saplanmağa mütemayil değildir. 

Nevyork limanında vapurlar 
harp malzemesi ile dolu .• 

Londra, 4 ( Ö. R) - Müttefiklerin ambargo kanunundan evvel 
spariş etmİ§ oldukları harp malzemesile dolu kamyon sıralan, am
bargo kanununun ilgaaından sonra bu malzemeyi vapurlara tah
mil edilmiş Nevyork iskelelerinde göze çarpmaktadır. cNevyork He
rald Tribun» gazetesi İngiltere, Franta he1abına Amerikaya yapıl
mış bulunan tayyare spariılerjnin 44 milyon İngiliz lira.aı kıymetin
de olduğunu kaydediyor. Ecnebt spariflerinin Amerikan milli mü
dafaasına aid spariı lerle karıılaımamuı ve bir tercih ııra.aı tesisi İçin 
hükumet bir tercih komisyonu tctkil edecektir. 

Roma 4 (Ö.R) - Italyan gazetelerinin 
Bclgraddan aldıkları haberlere göre har
bın Balkanlara bulaşması ihtimali gittik
çe azaldığından Yugoslavya hükümeti 
(200) bin ihtiyat efradını terhis etmiş-

i 
tir. SllAh altında (400) bin kişi muhafa- ~•-1&1•••••••••-••••-•••----...... Londra, 4 (Ö.R) - Geçen hafta zar- mecburiyetinde kalacaktır. Filhakika bakır, kurşun, çinko ve mühimmat ima- za edilmiştir. .,-

fında İngiliz ticaret filosuna 45 bin to~- döviz fıkdanı sebebiyle Almanlar bu va- tinde elzem diğer dnha nadir madenler B E L ç ı K A Tayyare Sinemasında [ l'elefon: ] 
luk. dokuz vapurun katıldığı zannedil- purlann liman rüsumunu ödlyemiyor- vardır. 3646 
mektedir. Tahtelbahir harbinin 1917 se- lar. Vapurlardaki bir kısım hamulcler Londra. 4 (Ö.R) _ 5874 tonluk bir Üzerinden Uçaft 
neslndcki muazzam tahribat yek-0.nları- satılmak suretiyle şimdiye kadar tedi- Fransız kargosu Atlas okyanusunda bir meçhul tayyareler 
nı tekrar elde etmesi imkansızdır.. Al- yat karşılanmıştır. Bu vapurlar denize Alman tahtelbahiri tarafından hatmi- Brüksel. 4 ( ö. R) _ Meçhul ik.i tay
manların 13 vapuru şimdiye kadar rnüt- açılınca İngiliz filosunun eline dUşecek- mıştır .. Ku;~an mUrettebattan 33 kişi yare Belçikanın şimalinde uc;muı ve Bel
tefiklerin eline düşmüştür ve sekiz va- lerdir .. Müttefikler iki ay içinde yarım Fransa sahılıne çıkarılmıştır. İki ölU ve çika avcı tayyarelerinin takibe çıkmaları 
pW' mürettebatı tarafından, teslim edil- müyon tondan fazla Almanyaya girecek ıı13k0a0yıtp v1arkdıbr: N üzerine §İmal istikhmetinde uzaklaşmış-
mernek için batırılmıştır. Bu liste uzı- kaçak eşya milsadere ~tmişlerdir. Bun- on u ır orveç vapuru da bir lardır 
yacaktır.. Zira bitaraf limanlara iltica !arın arasında 96540 ton petrol, 81500 infilak neticesinde beş dakikada batmış- --·-----------
ebniş olan bir çok Alman vapurları bağlı ton demir, on binlerce ton manganez ve tır .. Mürctteb~tından 15 kişi İngiltereye B•-•ırMWllnmır;ıc-omuıil•mll•••• .. 
oldukları limanlara avdete teşebbüs nlüminyom madeni ile büyilk mikdarda çıkarılmıştır. Üç kayıp vardır. KARŞİYAKA 1111-------------------- ., 51111111111111111111111111111111111111111u 

Her kesin ağzında L A L E § BA~~YAô tçEMiVENı~ER E 
Her kesin göztinde yine ı.. A L E = Hı 1 al = . . . - -IŞ1'E HU HAFTA DA 3 ŞAHESER FILII\I BiRDEN.. : : 

LALEDE: LALETAMDA E Eczanesinden 5 
1 - ÇALI KUŞU ı - ÇALI KUŞU = K = 
z -HAY çETJN - uçAN 2 -BAY çETiN - uçAN ı = Kemal • Aktaş 

ADAl\ILAR DİYARINDA AD.UILAR DİYARINDA 1 = 
3 - çöL KAaAKoı.u 3 - BENKLi Moo = Balı kyail'ı 
4 - RENKU MİKİ 4 - YENİ HARP JURNALi :S '°' 
5 - YENi H~RP JURNALi 5 - KEŞiF ALAYI lı"'RACI\IANI E 
G - K İF ALAYI FRAÔMANI : 

Melek Sineması 
BUGÜNDEN İTİBAREN 

İKİ BÜYÜK FİLİM BiRDEN 

J •• 9 UNCU SENFONf 
LİL DAGUVER 

2 •• iS'J'İKLAL SAVAŞJ 
BARBARA STANVİK 
BÖYÜK HARP FİJ.l\fi 

SEANSLAR : 4 - 6 - 9 .. 
Cumartesi, pazar 1 de ve 2.30 da 
İI..A VE SEANSI ı.·ardır.. 1 

5 '"'MK1fJW(ffWZP ' •..-..1 

BUG()N 

Bir haftadan beri biiyllk ve §İmdiye 
kadar hi~ bir Cilme nuip olınıyan bir 

rağbete mazhar olan şarkın ses 
kraliçesi 

•• 
UmmüGüJsümün 

J O B J MİLTONUN 

AN AFOBCULA& ŞAHI filmloden 
sonnı çevfrdill en kudvvetli 

Komedisi 

Prens Bubul 
Yarattılt 

UMıT IARKISI Yorulan dimağları dindirecek. .. 
TÜRKÇE SÖZLÔ ARAPÇA Şarkılı Kederleri giderecek ... 
Sayın müşterilerimizin talebi üzerine İki saat mütemadiyen güldürecek .. 
bir hafta daha prograhlll lliveten ıös- Ayrıca : l.'KLER JURNAi, 
terileceldir.. Son DÖNY A hadisatı •• 

Zengin bir saz heyeti ile \'e yeni nunıaralar ile bayan KİKİ her güıı (9) da 
Cumartesi ve Pazar günleri 1 ve 9.30 da bizzat sahnede RAKS • DANS ve 
TEGAl'lı'Nİ ~ecektir" 

OYUN SAATLERl : 
PRENS BUBUL Her gün 3 - 1 :: Ül\IİT ŞARKiSi Her gün 5 - 9 

Cumartesi - Pazar 3 - 7 :: Cunıartesi - Pazar 1 - 5 - 9.30 

TENZiLATLI HALK eanslan Çarı;anıba 9 DA - PAZAR 11 DE ... 



SARIFE4 

Göring Romada 
neler yapacakmış 

-..f:r--

Berlin heyecan 
içinde 
--~-

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
--'--dı d Al • Rus ani masını '\.'e miııtir. Bu kararın bize temin edeceği 
.Dıah:'>i.I a man a dd. d · d' f k R" 1 • 
b ··stcnidcn Rusyanın Balkanlara ma ı yar ım azım ır a at uzve tın 

una mu • d ~ dah · 
hulultinii ltalyaya kabul ettirmek ola- ~anevı yar ımının manası a azım-
c:ıktir dır.> 

DEYIJ UERALDIN :NEŞRİYATI Epok. diyor. ki: cAmerik~n.ın .. kara~ı 
Lo dra 4 (o .. R) D .1. il ald ··• Ruzveltın resmı hattı hareketmı şuphesız 

n , · - c~ 1 el' a go d v • • • F k Al ft l 
Al h li G

.. . .. .. egıştırmıyor. a at man tara ar ı-
re. man a'\.·a marcşa orın, onu- v 1 1 A ı b k 

·· d k" h r•- Ro · "d k ttaı gı a tanınmış o an yan aza an u ara-muz e ı a ... maya gı ere yayı 1 h" d d k · ı f 
b·t rı k • ı· d · g" ve rın a ey ın e ve emo rası ere tara tar 

1 arn ı sıynse ın en vaz ge~ırmc e 1 1 d l hi d b 1 d ki ·· 
A)n leh. d 1 b · .: k tt" e o an ar a e n e u un u arına gore 

uınya ın e ıar e ışunı e ırm · b k h • b " ,,_ · h · b 1 • I kt u arar ueusı ır munayı aız u un· 
ge c:n ışacn. ır. . . . maktadır. 

Gazete dıyor kı, yırmı beş sene evvel . .. . . 
fon Ruluv da ayni şeyi yapmağa çalış- cEk~n?mık harpt~. mumtaz. hır vazı· 
mıştı. Göring, salaha yüz tutmuş olan yetten ı.!ltıfade edecegız. A.~e~~a~ı? de
Fransa • İtalyan münasebetlerini boz- mokrası dava!lına sempatısı ışımızı ko-
mağa, Tunus ve Cibuti meselelerini tah- laylaş~ırmaktadır. . 
rik ederek İtalyanın müttefiklerle mü- Pam, 4 (Ö. R) - lsvıçre gazetele
nasebetlerinde yeniden zehirli bir hava rin!n. Beri in .. muhabirleri Alman. gazet~
yaratmağa uğraşacaktır .. Bundan anlaşı- l~nnın ~en uz ıı~bargonu.n r~f ~ne mu· 
lıyor ki umumi bir politika taarruz kar- hım tefmlt-r tahsı~ etmedıklerını kayde
§lsmda bulunuyoruz.. Almanya Garp diyorlar. Fakat ya~elmşt~ase mah~.illeri 
tcphesindc harp taarruzunu bir tarafa duydukları acılıgı gızlemege artık luzum 
bıraknrak bitaraflar ve Sovyet Rusya s;örmüyor, ve hatta Amerikanın karan 
ile uğraşıyor. Onlann Alnıanyaya müza- hasebile beynelmilel münasebetlerin in
hcrctini temine çahşıyor. Şimdilik AJ. ~işafı namı.na tehlikeli ihtimaller açı]dı
manyn, küçük devletlerle uğraşmakta- l{tnl, Amerıkanın kararının Almanya le
dır .. Romanya, yeniden tehdit edilmeğe hine tarafkirane bir hareket olduğunu 
ba')Jannıı~ır ... O derecede ki, bu mem· kaydediyorlar. 
lcketin Ankara büyük elçisi Ankara Fon Ribentrop son nutkunda Ameri
Bükreş arasında nıekik dokumaktadır.. kaya kar§ı dostııne bir lisan kullandığı 
Sefir Romanyaya bir taarruz halinde halde bu neticenin husulü teessür uyan
Tiirkiyenin alacağı tedbirleri öğrenmek dırmıştır. Almanlar Amerikanın şimdi 
i femiştir. yavaşca garp demokrasileri ile birlikte 

Bulgaristanda da bazı hazırlık.lnr ya- harbe iştirake sürükleneceği kanaatin
pılmaktadır. Belki de pek yakında öğ- dedirler. 
rcnileccktir ki Rusya, meselea Odesayı Reisicumhur Ru7veltin, hadiselerin 
müdafnn için şiddetli tedbirler nlmağa ileride inkişafı sebebile Amerikanın bel
liizum görecektir. ki de bitanıf vaziyeti muhafazasına 

Rusya ve Almnnya, Amerikayı ümit- muktedir olamıyacağını söylemesi tenkid 
siz telakki ediyorlar. Onun için bütün edilmektedir. Berlide şimdi mevcud olan 
gayretlerini Japonyaya çevirmişlerdir .. kanaati lngilterenin Almanyaya karşı 
Uzak şarkta Japonya ile müşterek bir yaptığı harpte mağlup olmasına Vaşing· 
harp yapmak arzusundadırlar. Çin hU- tonun müsaade etmiyeceği merkezinde

----'.---
kümetine, yapmış olduğu mücadelede dir. 
hak.sız olduğunu bildirmesi şartiyle, Ja
ponyanın Sovyetlerle anlaşması müın
kündür .. Sovyet Rusya bunu yapabilir. 
Fakat Almanyanın Sovyetlere verdiği 
tııvizatı Japonya Sovyetlere veremez.. 

Paris, 4 (Ö.R) - Hitler, Napolyonun 
İngiltereye karşı tatbik etmiş olduğu 
KontinanUıl abloka (KıUı ablokası) sis
temini canladırmak hulyasındadır. Böy
le bir siyasetin yürüyebilmesi Rusya ve 
İUılya ile İsknndinnvya ve Balkan mem
leketlerinin Almanyaya ekonomik mü
zaherette bulunmalarına bağlıdır.. He
def şudur : Bu memleketler İngiltercye 
ve deniz aşırı memleketlere şimdiye 1"4'
dar sattıkları bütün malları kendi arala
rında mübadele edecek ve keza İngilte
re ile deniz aşırı memleketlerden ithal 
ettikleri mnllan da birbirinden satın 
alacaklardır. 

Norveç City Of Flit 
vapurunu •erbest 

bıraktı 

Fakat böyle bir siyasetin muvaffak 
olabilmesi için bu kıta içinde mübadele 
sisteminin bütün ihtiyaçları karşılaması 
icap eder. HaJbuki pamuk, kalay, bakır, 
kauçuk ve petrol gibi bir çok maddeler 
'.Almanyanın fikrince kontinantal ablo
kayı kuracak devletler arasında kfıfi de
recede mevcut değildir. 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
ğa muvaffak olmuştur. 

BERL1N HiDDE'TLt 
Londra 4 (Ö.R) - City Of Flint va

puru Amerikan bayrağı altında Iskoçya 
sahillerine hareket etmiştir. 

Vapurun Norveç hükümctinin mü
dahalesi ile serbest bırakılmış olması 
Berlinde büyük heyecan uyandırmışbr. 
Alman hüküıneti Oslovdaki Alman sefi
rine Norveç hükümetinin müdahalesini 
şiddetle protesto etmesi için talimat ver
miştir. Bilakis Amerika sefiri Norveç 
hariciye nazırını ziyaret ederek hükü
meti namına memnuniyetini bildirmiş
tir. 

Londra, 4 (Ö.R) - Tekrar Amerikan 
mürettebatının idaresi altına giren (City 
of Flint) vapurunun Norveçten İngilte
l'eye hareket etmesi beklenmektedir. m---

L o r d Halifaks 

YENIASIR 5 SON TE$RIN PAZA 1939 

Viston Çurçil 
-J:).-

ftalyada eski bir zaferin Ankara ~Radyosu 
Pariste cok mühim 

' 
müzakereler ile ld •• •• •• k ti d DALGA llZUHLllOll 

yı onumu u an ı s11~v11 

bulunuyor 
-BAŞTARAH 1 inci SAYFADA

edilen maksat bitaraflar üzerinde tesir 
yaparak İngiltere ve Fransa ile ticaret 
münasebetlerini kesmeğe sevketmektir .. 
Fakat müttefikler geçen harpte tahtel
bahirlerin hareketlerine ait hatıraları 
unutmamışlardır. 1914 ile 1918 arasında 
1700 den fazla bitaraf vapuru tahrip 
edilmiş ve 2000 den fazla bitaraf tebaası 
bu harekete kurban gitmişti. Bu hatll'a, 
Almanyanın bitarafları İngiliz - Fransız 
ablokasına karşı tahrik teşebbilslerinin 
ne kadar vahi olduğunu göstermeğe ka
fidir.. Çünkü tahtelbahirlerin ticaret 
gemilerine karşı habersizce yaptıkları 
hücumların denizlere hakim olan mütte
fik donanmaları tarafından beynelmilel 
hukuka uygun olarak tatbik edilen kon
trol sistemine teşbih edilmesine imkan 
ve ihtimal yoktur. 
Almanların muvazaalı bir hareketle 

ablokayı yarmak fu.ere kendi ticaret 
vapurlarını Sovyet Rusyaya satmak ve 
Sovyet bandıracıı altında denize çıkar
mak niyetinde oldukları söyleniyor. 
Beynelmilel hukuk böyle bir hareketin 
~apılmasına inık.An vermemektedir .. İn
giltere ve Fransa şimdiye kadar Al
tnanyaya ait olup bundan sonra Sovyet 
bandırasiyle denize açılacak vapurları 
daima Alman vapuru telakki etmeğe de
vam edeceklerdir. 

Esasen, İngiltere ve Fransanın harp 
kaçakçtlığına karşı gir~tikleri mücade
leyi kolaylaştırmak bahsinde bitaraflar 
ımlayışlı bir tavn hareket takındıkla
rından ablokanın tesh-atmdan Almanya~ 
nın ne suretle olursa olsun kurtulması
ua imkan yoktur. 

Paris, 4 (Ö.R) - Amerikadan mütte
fik memleketlere petrol nakledecek bü
tün vapurların torpilJcneceğini Alman
yanın Amerika hükümetine resmen bil
dirdiği haberi Amerika salahiyetli mah
fillerince teyit edilmemiştir. 

Holanda 
hazırlanı}'or 

-~-
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

den Burgonvaya doğru uçmuslardır. Bu 

Roma 4 (ö.R) - It.alya bugün 1918 
senesinde merkezi devletlere karşı ka
zandığı zaferin 21 inci yıldönüınünü par. 
lak tezahüratla tesid etmiştir. Venedik 
meydanında cVatan minberinde> açık 
havada yapılan ayine veliahd Prens Pi
yemonte ile Duçe, bütün hükümet er
kanı ve Roma garnizonu iştirak etmiş
tir. Ayini müteakip prens sarayına dön
müştür. Asker çekildikten sonra halk 
meydanı do1durmuş ve Duçeyi görmek 
için bağrışmıştır. Duçe balkona çıkarak 
şu sözleri söylero4tir: 

Italyan milleti, Loikiör saflarında yek
vücud olarak sıkışarak bugün 1918 de 
kazanılan zaferi saf bir ruhla ve derin 
imanla tesid etmektedir. Zafer onundur, 
zira onun büyük fedakarlıkları ile kaza
nılmıştır. Bunu takip eden aynı derece
de parlak diğer zaferler için de böyle
dir. Yapılan şeyleri hatırlıyarak irade 
ve kuvvetimi1J istikbale doğru girlyo-

ruz.-. 
Italyan radyosu bu nutku şöylece tef

sir etmektedir: 
cDuçe, her vakıt gibi, bir kaç sade

liği ile 1918 de milletinin kazandığı za
feri anmıştır. Italyan silahları tarafından 
kazanılan zafer, büyük harbe nihayet 
vermekle kalmıyarak Italyanm ve Av
rupanın tarihinde de kat'i bir tesiri ha
iz olmuştur. 

Italyanın tarihinde: Zira faşizm ve im
paratorluk bu zaferden doğmll§tur. 

Roma 4 (ö.R) - It.alyan ordusunun 
Avusturya ordusuna karşı kat'i galebe
sini temin eden (Viktoryo Veneto) za. 
ferinin yıldönümü kutlruımıştır. Bu mü
nasebetle kilisede yapılan ayinde Mus
solini de hazır bulunmuştur. Italyan ga
zeteleri Hindenburgun sözünü işhad 
ederek müttefiklerin nihai zaferinde bu 
zaferin müessir olduğunu kaydediyorlar. 

Komünist propaganda
sı tekrar başladı 

Brüksel, 4 Ö. R) - Bazı Fransız gazeteleri Fransada Sovyet 
Rusyanın «Sulh siyaseti> lehinde komünist propagandasının tekrar 
hararetlendiğini kaydediyorlar. Gazeteler sansörün şiddetinden şi
kayet ederek düşman tebliğlerinin neşri veya harici siyaset hakkında
ki tenkidlerden müteessir olmıyacak kadar F ransada manevi sıhhat 
mevcud olduğunu yazıyorlar. 

Yugoslavyadan müha-
ceret yasak edilmiştir 
Belgrad, 4 (A.A) - D. N. B. Bildiriyor: 
Bir emirname ile bugün Yugos1avyadan muhaceret yasak edilmiş

tir. Bu cümleden olarak hiçbir Yugoslav kasabasına pasaport veril
mediği gibi '·ize de verilmemektedir. H;;ıtta ecnebi memlekette oturup 
ta muvakkaten Yugoslavyaya gelmiş olan Yugoslav devlet adamları 
bile gidememektedir. lsviçre ile ltalya arasında bugün bir anlaşma 
imzalanmıştır. Bu anlaşmaya nazaran lsviçreden giden ve lsviçreye 
gelecek olan her yolcu ve her eşya İtalya topraklarında azami kolay
lıklara mazhar olacaktır. 

tayyarelerden biri Frcumz - Alman - Is- A ı •• 
viçre hududu yakınında Fransız avcı ffi 3 0 Ya ya gore Dr. Funk 

Gözden mi düştü? 
tayyarelerile ka~ıJa~tığından Alman 
arazisine dönmek mecburiyetinde kal- Amerika artık bitaral 
m~tır. vaziyette değilmiş.. 

1839 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.'70 oı. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.14 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12.30 Program ve Memleket saat ayarı 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri-
12.50 Türk müz.iği: Müzikli yurd pano
raması .. OKUYANLAR : Ankara rad
yosu küme okuyucuları .. 

Üç Kemençe, tanbur ve saz refakatile. 
İDARE EDEN : Mesut Cemil .. 
13.30 • 14.30 Müzik (Kliçük orkestra şef 
Necip Aşkın) .. 
1 - Kari Blume: Güneşte (Vals) 
2 - Franz Lehar : Eva operetinden 
potpuri... 3 - Bruno Hartmann : Par
lak güneş ışığında clans (Entermezzo) .. 
4 - J. Strauss : Dinamiden (E.5rarengi.z 
Vals).. 5 - Hans Schneider : Meşhur 
Röfrenlerden potpuri.. 6 - RudoU Nüt .. 
zlader : Hayda bana bir hava daha çal .. 
7 - J. Strauss : Ritter Pasman komik 
operasının balesi .. 18.00 Program .. 18.05 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteoro
loji haberleri.. 18.25 Müzik (Radyo caz 
orkestrası)... 19.00 Çocuk saati.. 19.30 
Türk müziği {Fasıl heyeti) ... 20.30 Ko
nuşma (Türk tarihi) ... 20.45 Türk müzi
ği ... 
ÇALANLAR : Vecihe, Reşat Erer, Ru
şen Kam, Cevdet Kozan ... 
OKUYAN : SADİ HOŞSFS 
1 - Eviç peşrevi.. 2 - Dede - Eviç şar
kı : (Bülbülü asa ruzi şeb) ... 3 - Sel 
Pınar - Eviç şarkı (Göz yaşlarınız.) 4 -
Zeki Rif - Ferahnak şnrkı (Küçüksün 
goncalar açmış .. ) 5 - Halk türküsü 
Alişimin kaşları kara .. K~şküm var
OKUY AN : SEMAHAT OZDENSES 
1 - Sadettin Kaynak - Hicaz aşiran şar
kı (Açıldı gün) ... 2 - Hamdi Tokay 
Garip Hicaz şarkı (Şu dağlar ulu dağ
lar)... 3 - Suzinak şarkı (Ben Gülşenl 
aşkında) ... 4 - Udi Ahmet - Karcığar 
şarkı (Nazirin yok senin) .. 
OKUYAN: MUSTAFA ÇAÔLAR 
1 - Dede - Ferahfeza şarkı (El benim 
için seni sannış .. ) 2 - Uşşak şarkı (Sa
lıp sevdalara zülfün) ... 3 - Uşşak tür
kü (Sabah olsun ben bu yerden gide
ylın .. ) 4 - Uşşak Türkü (Ali dağıdır 
dağların hası) ... 21.30 Müzik (Dans mü
ziği - Pl.) 22.00 Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri ... 22.15 Ajans spor servisi 
22.25 Müzik (Cazband - pl.) 23.25 - 23. 
30 Yarınki program ve kapanış 

il 1 

MUSSOL:iNİ 
Badogliyo ile konuştu 
Roma, 4 (Ö.R) - Mussolini büyük 

erldlnıharbiye reisi general Badogliyoyu 
kabul ederek askeri vaziyet hakkında 
görüşmüştür. 

MA]ıNO HATii DENiZE UZANl- Brüksel, 4 (Ö.R) _Alman radyosu- Paris 4 (ö.R) - Balkanlarda Almnn-
YOR nun Amerikaya mahsus olan emisyo- ya için hudutsuz bir iaşe kaynağı temin Mu·· zayede ı·ıe fev 

Paris, 4 (ö. R.) - Paris Soir gaze- nunda, ambargonun refinden sonra ar- ettiğini beyan ederek tefahür ebniş olan • 
tesi Majino hnttının Belçika hududların- tık Amerikanın bitaraf vaziyetinde bu- Alman ekonomi nazın doktor Funk'un k 1 d 
dan denize kadar büyük bir faaliyetle lunamıyacağı beyan edilmiştir. şimdi gözden düştüğü söylenmektedir. a a e satış 
tahdid edilmekte olduğunu yazıyor. Suudi Arabistanın 

HOLLANDANIN MODAFAA TED- Paris eıc ... iliği Yolculuk dolayısiyle 
BİRLERİ 

Paris. 4 (Ö. R) _ Amsterdamdan Paris, 4 (ö. R) - Suudi Arabistan !kinci teşrinin 5 nci pazar günü sabah 
alınan haberlere göre Hollanda da bir Pariste daimi bir elçilik tesis etmiştir. İstasyonu Karşısında yeni açılan saat 10 buçukta birinci kordon gün doğ-

Alsancak 
taarruz ihtimaline karşı fevkalade ted- Kral lbnissuudua mümessili reisicumhura E G E duda polis noktası karşısında doktor 
birler serisine devam edilmi§tİr. Alman- itimadnamesini veri~ken Suudi Arabista- Esat apartımanı ikinci katında ticaret 

Rad"Oda ı·ngilterenin yaya irtibatı olan Yuhana kanalındaki nın lib:!ral Fransaya teveccühünden hah- müdürü bay Avni Sakmana ait fevkala-
., · · · mh l b d HUSUSi HASTANESi de gu·· zel mobilyaları müzayede suretiy-

.. arp ga"eler·n· bütün vapurlara kanalı en kısa zamanda setmış ve reısıcu ur e run a ceva· S A B İ B İ Mektep kitapları 
1939 - 1940 tedris senesı ıçın ma

arif vekaletince bastmlan bilumum 

Uk, orta, E°CieEtaplan .. 
., 1 1 bında Fransanın jsJam alemine vefakar· le satılacaktır. Satılacak eşyalar arasm-

anıatacalı terk.etmeleri emredilmiştir. b l DOKTOR OPERATÖR da kök cevizden mam\U modern aynalı 
••• Belçikada casusluğa k.ar§ı şiddetli ted- hğSınEı Keyl~nzelNmCisl.tir. üİ d J\l 

Londra 4 (Ö.R) _ r .... iliz harı'CJ"ye na- b 1 1 Adı•) Bı·r b" e yine kök ceviz en mamu otomatik 
.....'6 ir er a ınmaktadır. Son günlerde Bel· k k 6 d --·1• 

zm Lord HaJifaks Sah günü Londra ZAYIA. T LİSTESi. are yeme masası, a et mcu-ua.en san-c;ika hakkında yalan yanlış haberler ve- d 1 1 b" k .. ·· ha d radyosunda cbugilnkü ve uarınki dava- İzmirin en büyük ihtiyaçlanndan hl- ayası, güze ır utup ne, mo em 
.J ren üç Alman gazetecisi şüpheli hare- B "ks 1 4 (O" R) İngil' h k h k k b · · b' mıu mevzuu üzerinde beyanatta bulu- ru e ' · - ız ava uv- rine tekabül etmek üzere hazırlanan miite arri te a aJur, gayet yenı ır 

kederinden dolayı Belçika hududları ha- tl · · d ha tu kişilik' kizin" · h ld 9 1 if kan kı nacak ve Ingilterenin harp gauesini izah ve enrun a 0 z se cı za. ve her türlü fenni teklimül' At, kon- a e parça 1 7Ar epe ta mı, orta. 
• • .J ı·icine çıkarılmıştır. · t liste · Lo dr d ~-m-;....:_ u 'k" · h ak1 KIT AP EViNDE edecektir. -=-- yıa sı n a a neşr.:;u.uu.~""· foru ve kaloriler, rontk.en ve elektrik masası ve ı ı sıgara se pası, ay ı gece 

Toptan ve perakende satılmaktadır .. ~ Müniflte tevlıifat.. Cİl'Y OF p•ı· .,,.. tedavileriyle mücehhez olan EGE lambası, kolona elbise askısı, 938 modeli 
Mekt 1 . b . kır p ö ~ n • .. hususi hastanesi Alsancak istasyonu 10 lambalı R.C.A. markalı radyo, yatak 

ep ere aıt iıtün tasiye le-:\ Al aris 4 ( .R) - Münihtc Bavyerayı Mürettebatı .. _ ~~::;;;. 11AOt11 1~. karşısında açılmıştır. odası, modern ve gayet şık iki kaputlu 
Va7.lmatını da •EGE KİTAP EVİN-:-.; mnnyadan ayırmak için çalışan 20 ·~~ _ ateşli avudire kaplamadan mamfil dolap 
de• bulabilirsiniz.. ~ şahsın tevkif edildiği haber verilmekte- nezdinde tahJıiJıat Her şubeye ait hastalar kabul ve tuvalet, iki komodino ve birer buçuk 
Ayni kütüphanede çeşitli kartpos- diBr. ı· r ARAF Paris 4 (ö.R) - Amerikanın Oslov BRONZ mütahassısları tarafından tedavi edl- kişilik çift karyola, iki avize, yeni bir 

tallar, resimler, zarü bayram tebrik :-\ sefiri madam Bravn Norveç hüküıneti lir. h ld fu ı ha v bo al b" kartı 1 ak - t Müessesede her zaman doktor bu- a e run u va gazı ocagı, Y 1 ır 
arı satı m tadır. AtatUrkün Ballıan lllolıu İ"'İn tarwından Amerikan tebaasına iade edi- kişilik demir karyola, porselen çay ve 

meşhur tarihi nutkunu ihtiva eden B Ö Y len cCity Of Flint> vapurunun müret- ELYAFI IMPERMEAB1L1ZE OLDU. lunİAur.. yemek takımları ve sair mobilyalar bil-
kıymettar eser de (50) kuruşa sa- rüksel, 4 ( .R) - Belga ajansının tebatiyle görüşmek ve esaretleri müd- OUNDAN SERTLtCtNt MUHAFAZA F TLER : müzayede satılacaktır. Fırsatı kaçırma-
tılmaktadır.. N istihbaratına göre Romanya hükümeti detince maruz kaldıkları muamele hak- JJıi liradan a..ft~ı.---.. yınız. 
HİSAR ÖNÜNDE EGE KİTAP EVİ bitaraflık esası dnhilinde bir Balkan blo- kında tahkikatta bulunmak üzere Ber- EDEN YEGANE DtŞ FffiÇASIDIR .,~ .,..- A - ·ız 

,.,.._ ......... ._. •• ._iıiiiiiiiiiiiOi- u tesisi için aaliyettedir. gene gitmiştir. er ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. cr~/Y..7~_v:· iiiiiii:-;;;;;Şii;;ı;;;nıiiiiik;;;;.;;;;;;;;;T;,;;el;;;;e;;;fo;;;;n;;;;.;;;;;;;;iiiiiiiİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiW!P c;r...r.LY-ZY..7.:/!7.77.Ji~~~~~ı:".7-i2ii2:~~~k~~~~~f~~~~~iE~f2ii~~~~~~~~li~!li!2!~~~~H~~~~~~~~~~~~~~~~~~T~EL~!E~FiO~N~:~2i91!8~~~ Fırsat artınna ~ 
" 

BAHAR 
ALTIH DAMLASI 

DALYA 

HER BAYRAM OLDUOU GiBİ BU DEFA DA ... 

EN KIYMETLi HEDiYE 

• 

Eczacıbası 
' 

-KREM - PODRALARI 
SİY AH LALE FUL MUHA.BBET ÇİÇEOI 
LEYLAK LİMON CİÇEOi cso Derece) BEŞ ÇiÇEK 
REV DOR YASEMiN MANULYA 
SENİH İÇİN UNUTMA BENİ KREP JORJET 

S. 1"Eltİ1' ECZACJBAŞI parfümeri her ince jcole uygwı muhtelif Hik:; ambalajlnrda sahlm;ıkfadır .. S. FERİT ECZACIBAŞI tuvalet pudraJan yepyeni bir formül ve yepyeni liiks ambalijJarda piyasaya çıkmak üzeredir .• 

Depo: Şifa Eczanesi 
9 
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. S SOM TESIUN PAZAR 1939 YENi A.SIR SAHIFBf 

teoR sA] 
OZÖM 

1793 Üzüm tnrım 
1578 jiro ve şü. 

312 Y. t. Talat 
539 İnhisar idaresi 
372 A. R. Üzümcü 
234 K. Taner 
148 P. Mikalef 
140 Öztürk ~irketi 
134 P. Klark 
128 P. Paterson 
107 Hakkı Veral 
93 j. Taranto 
63 D. Arditi 
fi6 ş. Riza ha. 
38 Kadri Akyiğit 
11 S. Erkin 

5756 Yekfuı 
272883 Dünkü yekfuı 
278639 Umumi yekfuı 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
.No. 10 
No. 11 

İNCİR 

8 25 12 50 
9 11 50 

10 50 11 
6 9 25 
9 875 11 '15 

11 50 12 50 
9 11 50 

10 11 50 
9 25 12 

11 50 12 50 
9 50 11 50 

11 12 25 
11 25 12 
11 50 11 50 
8 25 8 50 

13 50 14 50 

8 25 
9 25 

10 25 
12 
14 5D 

254 Alp Kara Davut 7 625 7 625 
249 M. H. Nazlı 6 11 
183 F. Solari 6 875 9 75 
114 Şerif Riza Ha. 3 25 3 25 

88 Şerif Remzi Reyent 6 25 9 
888 Yekfuı 

145969 I>ünkü yekUıı 
146857 Umumi yckfuı 

ZAHİRE 
9361 kilo mazı 17 20 
150 çuval Susam 11 11 25 
874 balya Pamuk 35 41 

Para Borsası 
ANKARA BORSASI 

Londra - Sterlin 1 
NeyYork - Dolar 100 
Paris - Fransız fr. 100 
Milfuıo - Liret 100 
Cenevre - İsviçre fr. 100 
Amsterdam - Florin 100 
Berlin - Rayşmark 100 
Brüksel - Belga 100 
Atina - Drahmi 100 
Sofya - Leva 100 
Prag - Çekoslovak kr. 100 
Mndrid - P~eta 100 
Varşova - Zloti 100 
Budapeşte - Pengü 100 
Bükreş - Ley 100 
Belgrad - Dinar 100 
Yokohama - Yen 100 
Stokholm - İsveç kr. 100 
Moskova - Ruble 100 

Kapanış F. 
5.24 

130.025 
2.96875 
6.675 

29.315 
69.7725 

21.7425 
0.97 
1.5875 

13.1825 

23.28875 
0.935 
2.495 

30.745 
31.19 

NOT : Hizalarında rakkam bulunmı
yan dövi7.ler için fiat tescil edilmemiştir. 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 ikramiyeli Ergani 19.45 
CUmhuriyet Merkez Bankası Pş. 103.75 

JZMtR BELEDJYESINDErf: 
lfil'ktımet önünde otobüs durak yeri 

yaptırılması baş mUhcndislikU::ki keşif 
plAn ve şartnamesi vcçhile açık eksilt
meye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 148 lira 22 kuruş 
olup ihalesi 10-11-939 cuma günü saat 
16 dadır, 

İştirak edecekler 12 liralık teminatı 
iş bankasına yatırarak makbuzile encil
mene gelirler. 

27-1-5-9 3973 (2185) 

1 - Karataş üstünde Türk Bahçesine 
açıkta akan 346, 347, 349 sayılı sokak la
ğımlannın 337 sayılı sokağa kadar 447 
metre boyda kanalizasyon yaptırılması 
fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şart
namesi veçhile kapalı zarflı eksiltmeye 
konulmuştur. Muhanunen bedeli on iki 
bin yedi yüz elli bir lira on kuruş olup 
ihalesi 20-11-939 pazartesi günü saat 
17 dedir. 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dahilinde hazırlanmış tekili mektupları 
ihale günü azami saat 16 ya kadar encü
mende riyasete verilir. Muvakkat temi
natı 956 lira 33 kuruştur. 

2 - Yemiş çarşısı 856 sayılı sokakta 
belediyeye ait 14-1 numaralı dükkanm 
6-12-939 tarihinden itibaren bir sene 
milddetle kiraya verilmesi yazı işleri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
artırmaya konulmu~tur. Muhammen be
deli 40 lira olup ihalesi 20-11-939 pauır
tesi gilnü saat 16 dadır. Iştirak edecek
ler 3 liralık teminatı ~ bankasına yatı
rarak makbuzile encümene gelirler. 

3 - Mimar kemalettin caddesinde be
lediyeye ait 408,25 metre murabbaında
ki 80 :iıumaratnjlı arsanın 31-12-939 ta
rihinden itibaren bir sene müddetle ki
raya verilmesi yazı işleri müdürlüğün
deki şartnamesi veçhile açık artırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 220 li
ra olup ilialesi 20-11-939 pazartesi günü 
saat 16 dadır. Iştirak edecekler 16 lira 
50 kuruşluk teminatı iş bankasına ya
tırarak ınakbuzile encümene gelirler. 

4 - Halimağa çarşısında 863 sayılı 
sokakta belediyeye ait 20 numaralı dük
kanın 26-12-939 tarihinden itibaren bir 
sene müddetle kiraya verilmesi yazı iş
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
açık artırmaya konulmuştur. Muham
men bedeli 40 lira olup ihalesi 20-11-939 
pazartesi günü saat 16 dadır. iştirak ede
cekler 3 liralık teminatı i.ş bankasına 
yatırarak makbuzile encümene gelirler. 

5-10-15-19 

1 - 94 üncü adanın 117 metre ınurab
baındaki 46 sayılı arsasının satışı yazı 
işleri miidürlüğündeki şartnamesi veç
hile 17-11-939 cuma günü saat 16 ya 
uzatılmıştır. Muhammen bedeli 351 lira 
olup iştirak edecekler 26 lira 35 kurtı§
luk teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzile encümene gelirler. 

2 - 1310 ~ayılı sokakta belediyeye ait 
30 numaralı hanın 18-11-939 tarihinden 
itibaren bir sene müddetle kiraya veril
mesi yazı işleri müdürlüğündeki şartna
mesi veçhile 17-11-939 cuma günü saat 
16 ya uzatılmıştır. Muhammen bedeli 
500 liradır. iştirak edecekler 37 lira 50 
1 urusluk teminatı iş bankasına yatıra-

...., ....... L_--:ı--- .. ..ı:_,___ 

Sıhhat , .ekaletinin r esmi ruhsatını haiz 

KAŞE 

Baş, Di~ ağnlarmı, ROMATİZMA ı.ancılarıııı, SİNİR rahatsızlıklannı der
hal giderir .. 
GRİP, NEZLE ve SOiiUK ALGINLI~INA karşı müessir ilaçtır .. 
İcabında günde 1 - 3 kaşe alınır .. Her eczanede bulunur .. 

........... mm· ..................... =m .... . 

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

dıkları sıtma tlarazitlerini öldürür .. Sıbna parazitleri, kanunızda hesap kai
delerinin haricinde kalan büyük ve şayanı hayret hir derecede ~oğalırlar. Bu 
korkunç üreme neticesi karun en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan 
mahv ve harap olur \'C Sıtma meydana gelir .. 
lİOGENİNE : Kanı temizleyip çoğaltır .. Kırmızı kürrecikleri arttırır .. Adale 
ve sinirleri kuvvetlendirir .. İştihayı açar .. Dermansızlığı giderir. Sıtma pa
razitlerini öldürmek suretiyle şifa temin eden ve sıtmadan koruyan yüksek 
tesirli bir iluçlır. T?'' larak bel gevşekliği ve ademi iktidarda bi.iyük faide
ler temin eder .. 
Sıhhat Vekaletinin smi müsaadesini haizdir .. HER ECZANEDE bulunur .. 

•ı .............. ~ ..................... , .. ıı=-ım:.1111m. 
Türkiye iş 

Ki · a lık 
Bankasıı da 
k asalar 

Mücevheratınızı, nakdinizi, evrakınızı, hisse senetlerinizi ve saıre 
kıymetli eşyanızı: 

YANGINDAN 
ÇALINMAKTAN 

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

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

,. 
Cari hesaplar servisimize 

müracaat edilmesi 

İZ M İ R 
PAMUK MENS UCAT 

Türk Anonim ŞirkP-ti 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : 1zmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundc.n At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avrupanm ayn i tip mensucatına faiktir ... 

Telefon No. 2211 ve 3079 
l,elgraf adresi : Bayrak )zo1ir 

1 . • • .. . . """""· ~" 

lzmir Defterdarlığından: 
Komiser Salibin Karşıyaka maliye tahsil şubesine emlak satış bede

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

Taliplerin 7. 11. 939 günü saat 1 5 de \'İlayet idate heyetine müra
caatları ilan olunur. 

29, 2, 5, 3996 (2206) 

inhisarlar uınum müdürlüğünden: 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 1O.1 11 .000 adet alemin

yon kapsül kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedeli sif 33483,60 lira muvakkat teminatı 

2511.27 liradır. 
3 - Eksiltme 16-11-939 perşembe günü saat 16 da kahataşta le

vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Sartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve lzmir 

Ankara ba~ müdürlüklerinden 168 kuruş mukabilinde alınabilir. 
5 - Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif. mektuplarını 

kanuni vesaikle yüzde 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme günü iha-
1~ saatinden bir saat evveline kadar mezkur komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

25-30-5-10 3917 (2 178) 

lzmir Mıntaka 
dürlüğünden: 

Ticaret M .. u-

ÇEKlRDEKStz KURU OZOM tHRACA TÇtLARININ DlK
KAT NAZARINA: 

1939 yılı çekirdeksiz kuru üzüm standartlanndan «10» numa
rah tip heyetçe tadil edilmiıtir. Alikadarlann, 10/11 I 1939 tarihin
den itibaren mer' iyet mevkiine girecek olan mevzuubahis etandard 
hakkında malfunat edinmek üzere acele lzmir ihracat Baıkontro-
lörlüğüne müracaat etmeleri. 4077 (2246) 

rzırr.?7.777r/Z7'7'~-

0PERAT0R 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 

Kiralık daire 
.., 

ve magaza 
Resmi ve hususi daire ve yazıhane 
olmağa elverişli Gazi bulvannda Zi
raat Bankası yanında 18 sayılı De
mirelli haru .. 
İstiyenler : İkincikordon Merkez 
bankası arkasında 88 sayılı dairede 
diş doktoruna baş vursunlar .. 

1 - 26 (2131) 

Azimet dolayısile 
acele 

Müzayede 
ile fevkalade satış 

SPERCO VAPUR 
ACENl'ASI 
---.. tz·---

w. F. Henry Van der Zee 
Veşürekisı . --· 

ADRİATİKA SOSYETA ANONİMA AMER1CAN EXPORT UNF.S tNC, 
Dl NAVİGAZYONE N ~ ~ - y O R K İÇİN: 

DİANA vapuru 30/10/939 tarihinde EXIRIA vapuru 30 ilkteşrine doğru 
gelerek Adriyatik limanlarına hareket bekleniyor. 
edecektir. EXPORTER vapuru Sonteşrin bat-

CALDEA motörü 30/10/939 tarihin- langıcuıa doğru bekleniyor. 
Ikinciteşrinln beşinci pazar günü öğ- de gelerek Cenova ve Marsilya limanla- AR!\IEM~~ DEPPE, ANVERS 

leden evyel saat 10 ?a .karşıyak~da ban- rına hareket edecektir. M'VERS IÇIN : 
ka sokagı yanında ıntıba sokagında 15 ALBANO vapuru 2/11/939 tarihinde ESPAGNE vapuru son teşrin başlan· 
numaralı hanede aydın eşrafından ba- bekl k ı Kar d · l' ı d bekl · 

b lk.i b . 1 ·ı if d'd erune te o up a enız ıman arı- gıcın a enıyor. 
yan e s ırse e aı zar ve na ı e ı. k t d kt' D T R T KUMPAN""ASI 

bil 1 .. d t' 1 tıl na ,.are e e ece ır. , . . . , ı 
mo ya arı muzaye e sure ıy e sa a- ECİ'ITO motörü 3/11/939 tarihinde TUNA LİMANLARI İÇİN 
cak5tıtrıl. k 1 d . d gelerek ayni gün saat 17 de Pire, Brin- DUNA motörü 15 sonteşrinde bekle-a aca eşya ar meyanın a cevız o- d' . V ed'k T · t h k t 
kuz parçalı kanepe takımı, ceviz aynalı ızı, ~n ı ve rıyes eye are e niyor .. 
jardinyer. suni zarif bir havuz, büfe ve edecektır. KASSA motörü sonteşrin sonlarında 
kontura büfesi yemek masası kare, altı BOLS&'lA vapuru 6111/939 tarihin- bekleniyor .. 
adet muşamba sandalyesi, amerikan ka- de beklenn.ekte olup Adriyatik limanla- SERVİCE l\IARİTblE ROUMAİN 
nepe ve iki koltuk, avrupa tablalı kane- nna hareket edecektir. B U C A R E S T 
pe ve iki koltuk, müdevver camlı masa CİLİCİA motörü 7/ 11/ 939 tarihinde KÖSTENCE - GALAS VE TUNA 
ve iki sigara masası, iki adet uzun seh- beklenmekte olup Cenova ve Marsilya LİMANLARI İÇİN 
pa, tablalı iki koltuk ve altı iskemle, iş- limanlarına hareket edecektir. OİTUZ vapuru 2 sontcşrine doğn: 
lemeli çiçeklik, oval aynalı dolap, kil- ECİTIO motörü 17111; 939 tarihinde bekleniyor. 
çük sifonyeralı dolap, üç aynalı tuvalet, gelerek ayni gün saat 17 de Pire Brin- SOCİETE COl\l:UERCİALE BULGARB 
ve a~n~lı komodino, camlı o~ ~asası, dizi Venedik VC' Triyesteye harek~t ede- DE NAVİGATİON A VAPEUR 
oeskırlık, portmanto, ~arı kadifelı şez- kf HAİFA • İSKENDERİYE VE PORT 
lonk, iki koltuk, bir sandalye, ve iki ce ır. SAİT İÇİN 
adet tırablası, ingiliz mamulatından iki tT• ,. • · S. İAT. n1 ~1vtGAZİONE VARNA vapuru hemen hemen bek· 
kisilik kare bronz karyola maa sumyası, ~ lenmektedir. 
kadifeli kanepe ve iki koltuk, maon kaP- NEPTUNİA motörü 19 teşrinisani 939 Vapurlann isim ve tarihleri hakkında 
lama masa ve iki sigara masası, kristal tarihinde Triyesteden cenubi Ameruc. hiç bir taahhüt alınmaz. 
camlı kütüphane, küçük yazıhane, jo- limanlarına hareket edecektir. Vapurlann hareket tarihleriyle nav· 
pon masası, alman sigara masaları, iki N O T : tunlardaki de~ikliklerden acenta m• 
adet siyah etajer, madeni sigara masala- Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve ul 
rı, porselen vazolar, iki adet japon va- hareket tarihlerinin kat'i olmadığını ve suliyet kab etmez. 
zosu, muhtelif bibclolar, dört adet av- bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı- Daha fazla tafsiJAt için ATATÜ'RK 
rupa tableli koltuk, ve orta masası, mü- z:ın değişebilir olduğunu ve bu husustan caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Deı 
devver aynalı şemsiyelik, iki adet lake dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp Zee ve Şsı. Vapur acentalığı.na müraca
birer kisilik karyola, sabit kare ceviz etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin at edilme.ti rica olunur. 
masa, iki adet sedefli sigara masası, al- kayıt ve 1- .... t etmeleri r ica olunur. 
tı adet avrupa sandalyesi, büyük uşak -r-- TELEFON : ~007/%008 

Daha fazla tafsilAt için Cilmhuriyet - -------------halısı, stol dresten markalı fevkalade caddesinde FRATELLf SPERCO vapur 
eyi sesli alman piyanosu ve notalık, acentesine müracaat edilmesi.. UMDAL 

-~-muhtelif renklerde üçlü parselen elek- TELEFON : 2004 _ 2005 
trik avizoları, gece lambası, ve sair bir 
cok eşyai nefise acele müzayede sure- . . .................................. , 1 ..... . 

tiyle satılacaktır. Satış peşindir. Fırsatı 
UMUMİ DENİZ ACENTALIÔI LTD. 

BELLENİC LİNFS LTD. 
kacırmayınız. 1-3 (2220) 

Türk müzayede salonu müdüriyeti 

ALAŞEHtR tCRA DA!RF.StNDEN: 
D. No. 939-162 

GAYR! MENKUL MALLARIN 
AÇIK ARTIRMA 1LANI: 

Alacaklı, alaşehirde ahmet sarı. Borç
lu, sarıgöl ayan mahallesinden ekmekçi 
süleyman oğlu ali. Borç, 250 lira ve icra 
masrafları ve tahsil harcı. Borcun müs
tenidi, 26-8-936 tarih ve 1241 sayılı noter 
senedi ve devrü temlik senedi. 

Satılacak gayri menkul sangölde yo
kuş basında eylül 933 tarih ve 139 No. 
tapu senedine bağlı 55 rnctre murabaa
mdan ibaret furunu, 

Sağı solu, arknsı köy sandı~ına ait 
dükkanlar önü yokuş başı caddesi ile 
mahdut bir adet dükkfuun tamamı. 

Vaziyet cvsnfı ve milhınnmen kıymeti 

01..İVİER VE 
ŞCIREKASJ 1..l'D. 

VAPUR ACENTASI 
ATATORK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

ANGHYRA vapuru ikinci teşrin ipti· 
dasında beklenilmekte olup Anversa v• 
Rotterdam için yük alacaktır. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 

LOVCEN vapuru 12 ikinci teşrinde 
fımanımıza gelerek ayni gün Köstence 
ve Vama için yolcu ve yük alacaktır. 

Londra ve Liverpol hatlan için LOVCEN vapuru 19 ikinci teşrinde 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla- limanımıza ge1erek 20 ikinci teşri:ı saat 
rımız sefer yapacaklardır. 12 de Pire - Arnavutluk limanları - Ko

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

M • M •tim yük kabul edecektir. 
essagerıes arı es JADRANSKA PI,OVİDBA D. D. 

KUMPANYASI SUSAK 
THEOPHİLE GAUTiER vapuru . ;I'~EDSE~NİK. ~OPAJTİC vap~u 
B tii lü · hat l" t · · B. ikincı teşrın ıptidasında beklenıl· 

• ~r r 
128 

ve ma uma ıçm 1
• mekte olup Yugoslm'Ya limanlan ve Tri-

rıncı Kordonda 156 numaradiı LA U- ycste için yük alacaktır. 
RENT REBOUL ,.e ŞERİKİ vapur acen- GOULANDRİS BROTHERS LTD. 
tasına müracnat edilmesi rica olunur. PİRE 

TELEFON : 2 3 7 5 •NEA HF.LLAS· 
hududu tapu koyıtla.rına uygun olan bu --------- -----  Lüks transatlantik vapuru ile Pire 

••••••-•_.,,..__~ Ne\"fork hattı ... furuna 400 lira kıymet takdir edilmiştir. 
Birinci artırma g'ünü, mahal ve saatı 

alaşchir icra dairesi odasında, 6-12-939 
tarihinde çaı·şamba gilnü saat 14 den 
16 ya kadar müddet içinde açık artırma 
suretiyle yapılacaktır. 
Artırma şartları yukarıda yazılı gay

ri menkul açık artırma suretiyle satıl
mak üzere 25-10-939 tarihinden itibaren 
satılığa çıkarılmıştır. Artırma müddeti 
30 gündür. 

Yukarıda yazılı gün mahal ve saatte 
birinci artırması yapılacaktır. Şartna
me icap eden yerlere asılmış ve her kes 
için açıktır. Muayyen günde gayri men
kul üç defa nida ettirildikten sonra en 
fazla artıran üzerinde bırakılır. Şu ka
dar ki sürülen bedel muhammen kıyme
tin yüzde 75 şini bulması ve rüçhanlı 
alacağın tutarını geçmesi şarttır. Bu be
delleri bulmazsa üzerinde bırakılma ya
pılmaz. Ve gayri anen1rnl ikinci artır
maya bırakılır. 

!kinci artırma müddeti 15 gündür. 
!kinci artırma gün mahal ve saati, ala

şchir icra dairesi odasında, 22-12-939 ta
rihinde cuma günü saat 14 ten 16 ya ka
dar müddet içinde açık artırma suretiyle 
yapılacaktır. 

!kinci artırımı günü gayri menkul üç 
defa nida ettirildikten sonra en fazla is
teklisi üzerinde takarrür eden bedel mu
kabilınde bırakılacaktır. Şu kadar ki 
sürülen bedel rüçhanlı alacağın mikta
rını geçmesi şarttır. Geçmediği takdir
de üzerinde bırakılma yapılmaz bu mal 
üzerinde hakları ilişikleri olanlar ve fa
iz istiyenler varsa ilan tarihinden itiba
ren 20 gün içinde evrakı müsbiteleriyle 
icra dairesine müracaat etmelidirler. Bu 
müddet içinde müracaat etmeyenlerin 
dilekleri tapu kaydına istinat etmedik
çe satış tutarının paylaşmasından hariç 
kalırlar. Üzerinde bırakılma kararı ve
rildikten sonra alıcı satış tutannı isten
diği zaman derhal vermeye mecburdur. 
Vermezse daha evvelce pey koyan müş
teriye teklif olunur. Kabul ederse onun 
üzerine bırakılır. Veya bu bedel muka
bilinde ba~ka istekli çıkarsa onun üze
rinde bırakılır. Böyle bir müşteri çık
maz ve müşterii evvel de kabul etmezse 
üzerinde bırakılma kararı bozulur ve 
15 gün müddetle tekrar artırmaya çıka
rılır. Ve takarrür eden bedel mukabilin
de satılır. Ve aradaki fark ve mahrum 
kalınan yüzde (5) faiz müşterü evvel
den istifa olunur. Birinci ve ikinci artır
ma arasındaki farktan da müşteriler ay
nı şekilde mesuldurlar. 

Aradaki fark hüküm istihsaline ha
cet kalmaksızın icra dairesince istifa 
olunur. Dellaliye ve tapu harçları ala
na, ve vergi borçları borçluya aittir. Ar
tırmaya iştirak edenler yüzde 7 buçuk 
nisbetinde pey akçası vermeleri veya 
milli banka mektubu getirmeleri şarttır. 
Artırmaya iştirak edenler şartnameyi 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış ad 
olunurlar. Yukarıda yazılı işbu gayri 
menkulün işbu şartlar dahilinde satıla-
cnğı ilan olunur. 25-10-939 

OPERA röa Pire - Nevyork seyahat mtiddeti 12 gün 

D r ~ Asi! Mu ı~ b i ı Pireden hareket tarihi 
18 -11- 1939 Atak a m Gerek vapurlnnn muvasalA.t tarihleri, 

gerek vapur isimleri v~ navlunlan hak-

MEMLEKET HASTA· 
NESJ OPERATÖRÜ 

Hastalannı her gün üçten sonra 
· Alsaneakta Birinci Kordon 312 nu
maralı Jakinyon apartmanında ka
bul eder .. 

TELEFON : 3537 
~~~ 

kında acenta bir teahhilt altına gireme:ı. 
Daha Cazla tafsilat almak için Birind 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 

umum! deniz Ac~ntalığı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdUrlyet 
Telefon : 3171 Acenta 

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

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

(7/.7J / k rami y e le ri: l'7777.777-7.ZZ7Jrz712'7.7/;' 

ı Adet 2000 liralık ··· 2.000 Lira 
S u ı ooo liralık ••• s.ooo Lira 
s n 500 liralık ••• 4-000 Lira 

16 n 250 liralık ••• 4-000 Lira 
60 n 100 liralık ••• 6.000 Lira 
9S n SO liralık ••• 4-?So Lira 

250 n 25 liralık ••• 6.250 Lira 

;;;·· ;:;;; 1 
&2J'.SS!>>™SZ!AllWlk lWS *W& *SJE7;,t7A, 

T. İt Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemif olununuz. 

l • : '• ( 

1 ürkiye iş Bankasından: 
ölü Kesrelı Ali Rizanın tahtı tasarrufunda iken icraen bankamıza intikal 

eden ve halen batapu bankamızın mülkiyet ve ta&arrufu altında bulunan iz
mirin Karacadağ mevkiinde Çapar Gölü nam mahalde kam tapu kaydına göre 

altı yüz dönüm kar,ılıih elli beş hektar vebin dört yüz metre murabbaı mesa
haaında tarla ve göl yatağı müzayede ile satılığa çıkarılmıştır. 

Arttırma muamelesi 2 O Teşrinisani 1939 tarihine rastlıyan Pazarteı1i günü 
saat 15 te bankamızın lzmirde Birincikordondaki binasında ve ~ube müdürlü
ğünde olbaptaki müzayede şartnamesinde yazılı esaslar ddiresinde yapılacak 
ve en çok arttırana ihale edilecektir. 

Müzaredeye girmek istiyenlerin arttıracakları bedelin vüzdeonu nisbeti11de 
teminat akçası yatırmaları lazımdır. 

Gayri menl.:ulün evsafı ve müzayede ve satış şartları hakkında malumat almak 



SAcHfFE ~ YENi A.llR 

• • • 
ıcıye nazı erı r 

~'Pravda gazetesi sözlerimi tahrif etmiştir ve ters anlamıştır. Finlandiya 
ne istiklalini ne de bitaraf lığını terk niyetinde değildir,, 

Finlandiya vakıa küçüktür 
Fakat küçük bir memleketin de ka

bul edemiyeceği hadler vardır 
Londra 4 (ö .R) - Moskovadan bildi

riliyor: Stalin Kremlinde Finlandiya mu
rahhasları ile dün sabah vukubulan gd
rUşmeye iştirak ebnemiştir. 

Finlandiya murahhasları Rus teklif
lerine Finlandiyanın müteknbil teklif
lerini izah etmişlerdir. 

Sovyet Rusyanın bu hususta noktai 
nazarını henüz bildirmemiş olması mii
uıkerelerin inkıtaa uğradığı zehabını 
uyandırmıştı. Bu akşam Kremlinin ce
vabı ii~enilecektir. 

FtN HAR1C1YE NAZIRININ 
BEYANATI 

HeJsinki 4 {Ö.R) - Hariciye nazırı 
B. Erko Moskova müzakereleri hakkın
daki beyanatında Finlandiyanın büyiik 
komşusu ile bir anlaşmaya varmak için 
istiklali ve bitaraflığı ile kabili telif ol
mak şartı ile ne mümkünse hepsini yap
tığını, Svoyet müddeiyatının üçte ikisi 
bazı küçük tadillerle kabul edildiğini, 
fakat küçük bir memleketin d(' kabul 
edemiyeceği hadler bulunduğunu &<ly
lemiş1ır. Erko (Pravda) gaz('tesinin ken
di şah mı hedef tutan şiddetli hücum
larına da şu cevabı verm"stır: 
<Pravdanın hakkımda go terdigi asa

biyet ve infial haksız ve ~ ersizdir.cPra\ -
da• beyanatımı ters anlamıc;, tahrif et
m·s ve Sovyetlcr umumi efkanna da o 
şekilde arzetmiştir. Ben Sovyet Rusya 
ile dostluk münasebetlerimizi muhafaza
ya çalıştım. Bugün de buna çalışmakta
yım. Fakat Finlandiya ne istiklalini, ne 
de bitaraflığını terketmek niyetinde de
ğildir.> 

PRAVDANIN TENKtTLERt 
Moskova 4 (Ö.R) - Pravda gazetesi 

Finlandiya heyetinin arazi terki mesele
sindeki muhalefetini şiddetle tenkid ede
rek diyor ki: Bu ısrar yersizdir. Zira 
Sovyet Rusya istediği araziye mukabil 
bunun iki misli araziyi So\-yet Kareli
sinden vermeği teklif etmiş bulunmak
tadır. Bizim için arazi genislemesi değil, 
Lcningradın emniyeti mcvzuubnhistir.~ 
Aynı gazete Isveç gazetPlerinin Sov

yet Rusya aleyhindeki nesriyatımı su nı
retle cevap veriyor: 

«Çarlık 7.amanında Finlandiya bastan 
başa Rusyanın idaresi altında idi. O za
man Isveç bir Rus tehlikesinden bahset
miyordu. Bugünkii nt-şriyat garbın tnh
rikatına uyarak yapılmaktadır.::& 

PAR1STE TAKD1R 
Paris 4 {Ö.R) - Finlandıya hükümet 

ve ahalisinın çok nazik olan şimdiki hal 
ve vaziyet içinde go terdı i azim ve ka
rarla sükunet Faris resmi mnhfillerince 
pek ziyade takdır edilmektedir. Malum 
olduğu üzere, I kandinavl a devletleri is
tiklal, htirriyet ve hak mefhumun:t da
yanmaktadırlar. Franszda bu prensiple
rin müdafaası için harbe gırınistır. 

Salfıhiyettar Fınlandiya mahfillc,.inde 
söylendil'ıine göre «SoV) et Ru yanın c'Il-

zv 

Finlandiya as kcrlcri 
niyetı bahsinde, 17 milyon nüfuslu bir Finlandiya arasındaki müzakereler Itnl
memleketin ahalisi dört milyondan az yan siyasi mahfillerinde büyük bir dik
bir memleket tarafından tehlikeye ilka katle takip edilmektcdirA 
edHebileceğini kabul etmek güçtür. Italyan gazetelerinin Helsinki muha
Pravdanın makalesi Moskovada Sovyet- birleri Sovyet Rusya - Finlandiya mii
Fin müzakerelerine tekrar başlnmrken zakerelerinin sulh yolu ile halli ihtimal
sert bir Rus tazyikidir. Bu suretle hare- !erinin son 24 saatte çok azaldığını bil
kct etmek, Finlandiyanın Sovyet müd- diriyorlar. Muhabirler Finlandiya hükü
deiyatını üçte iki nisbelindc kabul et- metinin VC' milletinin istikllll aşkını ve 
mek suretiyle göstermis olduğu hüsnü cesaretini takdir ebnckledirler. 
niyeti kam ilen tecahül eylemektir.> PAPANIN GAZETES!NE GöRE 
F11\"l,Al\rn1YADA MiLLI MÜDAFAA Paris 4 (Ö.R) - Pnpnnın cOscrvatore 

TEDBiRLER! Romana• Pa.,etesi Finlandiya vaziyetinin 
Hnlsinki 4 (ÖR) - Finlandiya har- ş"mdi ümitsiz teH'ıkki edilebileceğini ya

biye nazırı rrılli mtidafa:ı tnhs"satının zıyor. 
görii' n lüzum uz"rine ıkı mislin" çıka- Isveç g zct~"ri cPravdanım makale-
ııldı ını stiyl m· tir. !:"ni bilha a bir münakaşa telakki cdi-

B rlin 4 (ÖR) - Finl ndiya b c; mu- yorlar. cStx>kholıns Tıdingen> Pravda
rahharı Pn "k \ n (D N.B.) ajaru;ı mu- nın makalesine ve diğ"r tehdit.kur işaret
habirine be) n tında heyetin Hclsinki- )ere rağmen müzahrelerin Finlandiya
den yeni t .. lı İ!t med"l'ıini, Fınlandi- nın ı:im:ıl dt?vl ı: sıfotiylc, hüıTiyet ve 
yanın yapm 'Jluktcdır bulund ı u ta- istiklllini muhafaza edecek bir neticeye 
viz.,tın ileri in g ç miyeceğinı nlın- v racağını ümit etmek icap etti","ni ya-
makta olan a ri tedbırl r"n t"dafüi zıyor. 
m· h ~ ltn C'J.1 • nu " l m tir. cSvensko Dngblad t> Pravd tarafın-

FlNLANDlY A IIALKI"lA <l n kullanılan lisanı nyıplıyarak bunun 
BEYANNAME Finl ndiyn ve imal d vletlcri üzerinde 

H lsinki (ÖR) - r~nlandiJa h " kü- 1..ı mü" ·r Ol"mıyacawıru kaydediyor. 
m)t halka Ht ' n b"r yann~ n -;r. SOVYET BALTIK FlLOSU HAZIR 
cd r k siiklın t vı:> d" i linı mulı tazaya Brüksel 4 (Ö.R) - Rus donanması 
ve htr :htin 1 kar ı hnz•rlıklı bulun- k mandam radyodaki bcynnn1ında Bul
ma davet et rr. tık denizindeki Kızıl fi.lonun her ihti-

Romn 4 (ÖR) - Sov~ct Ru~~ a ve m • .le hazır bulunduğunu beyan etmiştir. 

Artık müttefikler Amerikadan silah, 
cephane, tayyare alabilirler 

--------- --
Patis. 4 ( ö. R) - Reisicumhur Ruz

veh kongre tarafından kabul edilen mu
addel bitaraflık kanunu metnini snnt 12 
yl dört dakika geçe Ayan ve mümessil-
ler mı..-clisi reisleri ve az, lan huzurunda 
imza ederek derhal tatbik mevkiine koy
muştur. 

Paris, 4 ( ö . R ) - Yeni Amerikan 
bitaraflık kanununun kongre taraf ı.ndan 
kabulü ve bugün reisicumhur Ruzvelt ta
rafından imza ve ınan üzerine Amerika
dan silahlar, mühimmat ve tayyareler 
artık müttefik memleketlere hareket 
edeb ilir. 

Me.tbuat konferansında, rcİ!icumhur 
Ruzvelt kanunun azametli ekseriyetle 
kabulünden dol yı memnuniyetini ifade 
E'trıiş ve yeni bitaraflık nizamının Ame
rikavı bitaraflık vaziyette muhafa7.a et
mesinden bahtiynr olduğunu hildir
m "ctir. 

«N 'vyok Taymis» ga:ıetesi rei ic:.ım· 
hur Ruzvelte t~zim hi~siyatını bildiren 
hir rna!<alesinde d:yor ki; 

« ~ eer bi•araflık müzakeresi kon!?l"cd,. 
:; c-1 ı.·r pfqrıda tutulmu ve parti mü

IA :ı• lar n'.'l kan~t nlmah· ın vii·ü•üle
' :1'Tii .. , hums herııeyden 2İy4'de reı ı
<.. .. mhur R•"7vPlte medyun bulunu:to· 
ruz.» 

KA~lJNU MOZA.KERESı 

Vuşington, 4 (AA) - Ayan ve 
meb'usan meclisleri a7B!lından mürek· 

toplanarak lıiikumc-tçe teklif edilmiş olan 
bitaraflık kanunu metnini tasdik etmiş
tir. Nihai metin hundan şonra Ayan mec-
lisine .. 2 4 reye kar•ıı 5 5 rey le tasdik edil
mİ.'ltİr. Bu metin Ru1.veltin İmzasına az· 
zedilmek üzere Beyaz saraya gönderil
meden evvel mebusan meclisince tasdik 
edilecektir. 

5 i\1:b' u~ ve 6 A) an azasından mü
rekkep olan muhtc1it encümen Ayan 
meclisince kabul edilen rr.etinde üç de
ğişiklik yapmıştır: 

1 - Bitaraf gemilerin Büyük Okya
nus ve Hind Okyanusu sahillerile 3j de
rece şimal a12ının altında bulunan Ame
rika kıt'asına silah ve rephnne müstesna 
olmak üzere her tü~lü eşya taşımalnrına 
şimdiki konunda mü aadc edilmektedir. 
Bu eşya Ameril.adan cevkedilmeden ev
vel t.ısarruf sen tlcrinin alıcı nfımınn tan
zimine lüzum göriilınerr.ektedir. 

2 - Amerikan kablo ve telefon kum· 
panyalarının muharip Memleketlerle he
sabı cnri usulünü ip1 a etmelerine yeni 
kanımda mÜ!ıaade cdilm kt .. rJir. 

3 - Bitaraflıl, kam. re· icumhur ta-
rafındnn imzcı edild";j t r"lıten itibaren 
Ameriknn r,emılNinin 1 serruf senetleri 
bir ec'lebi n&mımı l"n2İ:n edilmiycn eş
yayı naklctmelerine knnun müsaade et· 
memektedir. 

BAY RL'ZVELTıN BEYANATI 
Vaşington, 4 (Ö. R) - B. " Rıızvclt 

r.amn konferansı kMarlarının meriyete 
girdiğini bildirmistir. Amerikanın harp 
gemileri şimali atlantikl~ Büyük Okya· 
nusun şimalinde de, rİy gezmektedirler. 
Atlantik sahilleri Amerika • Brezilva • 
Orogvay ve Arjantin harp gemileri ta-
rnfından, Büyük O kyanus sahili de Şili 
ve Ekvatör tarafından kontrol edilmek
trdir. Devriye gemi!eri bitaraf emniyet 
mıntakruıında kuracakları harp gemileri· 
ni bildirmekle iktifa edeceklerdir. 

Bu mıntaknda görülecek harp gemi· 
sinin men<ıup olduğu memleket nezdin~ 
de diplomasi nisbe ıler yapılacaktır. 

Vaşington, 4 (Ö. R) - Amerika 
Ayan ve meb'usan meclisleri bitaraflık 
kanununda tedkik edilen tadilatı kabul 
rttikten sonra ikincikanundo mutad top· 
lantılarda bulunmak üzere fevkalade İç· 
tima devresine nihayet vermiş ve bugün 
dağıtılmıstır. 

KURYERA DELLA SERANIN 
TEFSİRİ 
Faris, 4 (Ö.R) - İtalyan gazetecileri 

<ırasında Amerika işlt?rine en ziynde vu
kufu olan Bardini •Kuryera Della SeraD 
ga zdesinde Ambargonun ı·efi kararının 
İngiliz ve Fransız müttefiklerine ne mu
l'ZZD.m bir yardımı dokunacağmın Ame
rikan umumi efkannca kabul edildiğini 
teşrih ediyor. Bu muharririn fikrince 
Amerikan milletinin nefretini uyandıra
cak her hangi kanlı bir hadise çıkarsa 

Fin Başvekili de diyor ki 
Finlandiya Sovyetlerin tekliflerine 

münakaşasız boyun eğemez 
Paris, 4 (Ö.R) - Helsinkiden bildi- B. Molotof tarafından ilanı müzakerele- tiklal ve tarnamiyetimizi mUdafaa azmi. 

r iliyor : Radyoda söylediği bir nutukta rin mesut bir neticeye ermesini kolay- ni göstermeseydik bütün dünyanın sem· 
Finlandiya başvekili B. Kayanoşo be- laştırmış değildir.. patisi ve diğer milletlerin takdiri hak-
yanatta bulunmuştur : •Finlandiyanın cenup sahilinde Ham- kırnızda bu derece kuvvetli olmazdı .. 

• 3 üncü defa olarak Fin delegeleri ler civarında Sovyetlere bir deniz üssü •Size temin ederim ki asla kimseyi 
Sovyet hükümetine Finlandiyanın mu- terkedilmcsi Finlandiyanın emniyeti tehdit etmiyoruz .. Bütün komşularımız· 
kabil tekliflerini götürmek üzere Mos- için bir tehlike olur. Fakat Leningradın la iyi anlayış halinde yaşamak arzusun
kovaya hareket etmişlerdir. Bu müza- emniyeti için elzem değildir. dayız .. Sulh için çnlışıyoruz. Fakat bu 
kerelerin teşebbüsü Finlandiyadan gel- •Di.inya umumi efkarı tehdidin hangi sulh şerefli şartlarla mümkün olamazsa 
memiştir .. Fakat Finlandiya Rus talep- taraftan geldiğini takdir etmektedir. Her hürriyet ve istiklalimizi müdafaa cde
lerine münakaşasız boyun eğemezdi. Biz halde Fi~andi~a tarafındanw değildir. Bir ceğiz .. » 

sadece koın~larımızla sulh halinde ya- ıncml~ke~ı~ bı!~ra.f kalacagı~.ı beyan Diğer taraftan hariciye nazın B. Er-
k . . K" . '-d' .... . ctmesı kafı degıldir .. Onu mudafaa et- ko d"" akşam ecnebi muhab"ır1enn· §U r,ama ısterız.. ımseyı teıı ıt cttigımız k . . db" 1 1 ak 1 ~ dır un e 

yoh.'iur.. Şimdiye kadar taahhütlerimize mc ıçın te ır er a m cızım · beyanatta bulunmuştur : 
daima sadık kaldık.. Fakat bitaraflık az. •Finlandiya bu :;caatin vehametini tak- •Ruslar taleplerinin yüzde yüz kabu-
mimiz Sovyet müddeiyatı için bir basa- dir ediyor .. Korkusuz ve emniyetle bi- lünü beklcmemelidiı-lcr. Öyle şeyler var-

taraflığını müdafaa tertibatı almıştır .. 
mak olmamalıdır. Halen on binlerce kadın ve hatta mah- dır ki bunların üzerinde münakaşa ka· 

•İskandinav milletleriyle bin senelik puslar bile milli müdafaa için ça~ıyor- bul edemeyiz .. Finlandiya cevabım ver· 
anane ve adet birliğine müstenit bir lar .. Milli müdafaa ianesi süratle olmuş- miştir. Rusyanın cevabını da ila nihaye 
müşterek aile teşkil etmekteyiz .. Sovyet tur.. bekliyemeyiz.. Eğer bu cevap yakında 
Rusya ile münasebetlerimizi ıslfıh et- •Biz kararımızı kendimiz verdik ve \•erilmiş olmazsa delegasyonumuz Hel
mek isteriz. Fakat Rus ınüddeiyatının kimsenin tesirine tfıbi olmadık.. Eğer is- sinkiye avdet edecektir.ıı 

av -
şovay k 

ifus sa gın Va 
sıp avuruyo 

Almanlar, 
• • 
ıçın 

askerleri 
şehrin 

ile hall<ın 
tahliyesini 

temasını menetmek 
düşünüyorlar 

Roma 4 (Ö.R) - Oservatöre Romana 
gazetesi Varşovadaki vaziyet hakkında 
muhabirinin bir mektubunu neşrediyor. 
Bu mektup muhteviyatına göre Varşova 
şehrinin üçte ikisi ankaz yığını halinde
dir. Şehirde salgınlar, kolera, tifüs ve 
tifo şiddetle hüküm sürmektedir. Mu
sapların sayısı korkunç yekunlara baliğ 

Var§ovanın bııgiinkü hali 
oluyor. Alman sıhhiye teşkilatı salgın
ları bastırmağa muvaffak olamadığından 
bu hastalıklar orduya da bulaşmıştır. 
Askerler arasında koleradan, tif ilsten 
ölenler çoktur. Alman askeri makama
tının askerlerin Varşova balkı ile tema
sını kesmek için şehri tahliye ctmeği dü
şündüğü söyleniyor .. > 
Aynı gazeteye göre Katviç yahudileri 

kamiJen Lubline gönderilmiştir. Alman
ların burada muhtar bir yahudi idaresi 
tesis etmeği diişiindükJerinden bahsedi
liyor. 

Sovyetlerle Almanlar arasında ahall 
mübadelesi pek yakında başlıyacaktır. 
Esaslarda itilaf hasıl olduğundan bu 
maksatla hazırlıklar yapılıyor. 

unanistan-lta.lya dostluğu 
Teati edilen notalar hakkında 
Yunan gazetelerinin neşriyatı 

Atina 4 (A.A) - Atina ajansı bildiri
yor: 

Gazeteler Itnlya ile Yunanistan ara
sında teati edilen mektuplar hakkında 
uzun uzadıya neşriyatta bulunuyorlar. 

Athinika Nea gazetesi Yunan mille
tinin büyük Italyan milleti ile samimi 
bir surette teşriki mesai eylemesi daiına 
pek ziynde ve samimi surette arzu eyle
miş olduğunu ve buna binaen şimdi iki 
memleket arasındaki münasebetlerin 
Duçe ile Metaksasın müşterek gayret
leri sayesinde tarsinini görmekle büyük 
bir memnuniyet hissetmekte bulundu
ğunu yazıyor ve diyor ki: 

Bu vaziyet doğu Akdenizde ve Bal
kanlarda barışın idame ve tahkiminde 
alakadar olan bütün memleketleri mem-

lesi olacaktır. 
Eğer, her ne suretle olursa olsun, 

Amerikan milleti bir tehlikenin mevcu
diyetine k ani olursa, müdafaa için her 
kes mutabık bulunacaktır. 

nun ebnelidir. 
Asirmaos gazetesi, Y unan mületinln 

bu yeni dostluk tezahürünü sevinçle kar
şıladığını kaydediyor ve diyor ki: 

Bu tezahürün samimi bari§ arzusun
dan mülhem olduğu muhnkkakhr. 

Etnos gazetesi, Duçenin barış lehin
deki uzun gayretlerini kaydederek Ar
navutluk hududundaki askeri kuvvet
lerin karşılıklı olarak uzaklaştırılması
nın bunun müsbet bir delili olduğunu 
bildiriyor ve diyor ki: 

Estia gazetesi diyor ki: 
B ütün Yunan efk!irı umumiyesi iki 

memleket arasında yaratılan samimi ha
vadan dolayı B. Mctaksasın mektubun
daki sevince iştirak etmektedir. 

Tipos gazetesi de şu satırları yazıyor: 
Iki memleket hükümeti tarafından ya

pılan bu kat'i hareket bütün Italyanla
rın ve bütün Yunanlıların arzu ve ira· 
delerinin sözle değil fiiliyatla tatbiki de
mektir. Bu icraat yalnız iki memleket 
arasında değil daha samimi olarak Av· 
rupanın bu bölgesinde banşı tarsine 
kuvvetle h!idim olmaktadır. 

Diğer gazeteler de buna benzer tefc:l
ratta bulunuyorlar. 

Elen milleti iki memleket arasında 
karşılık1ı itiınad havası yaratan bu işten 
dolayı derin bir sevinç duymaktadır. Ve 
Italya ile Yunanistan bu suretle müs
mir teiiiriki mesailerine devam edebile-
ceklerdir. Roma 4 (Ö.R) - Yugoslav gazeteleri 

Viadini gazetesi, ilci memleket müna- Italya ve Yunanistan hükürnet1eri ara• 
sebatındaki samimiyetin menbaını müş- sında teati edilen mektupları Italyanın 
terek medeniyetlerinde b ulan ve kuvve- B alkanlarda istikrar arzusuna yeni bl1 
tini barış dahilindeki menfaatlerinin delili addediyorlar. Bu sayede Adriyatik 
benzerliğinden alan karşılıklı anlayış denizinde ve şarki Akdenizde bir emnl· 
esasına dayandığını bildirjyor. ıl'ef sahası te~ekkUI etmektedir. 


