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Londrad.a mü im görüşmeler oldu 
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mize bir teklifte bulunduğundan bahsedilmektedir 
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Başlayan halta her halde A lman 
hesaplarını altüst edecektir ... 

Almanya Balkanlara karşı laaliyetini arttırmak ister
se İngiltere ve Fransa en geniş tedbirler alacaklar 

Londra 6 ( ö.R ) - Halkan devletle
rinin elçileri ile Türkiye büyük elçisi B. 
Dr. Aras arasında bazı görüşmel.:ri mev
zuu bahseden gazetelerin tabr.ıinlerine 
göre lngiltere, Balkt.nların harp bölgesi 
haricinde kalmasını kntiyetle arzu etti
ğinden, Bulgaristanın da Balkan antan

line çalışJması da muhtemeldir. 
Şayed Almanya, Balkanlara karşı fa

aliyetini genişletmek niyetini izhar eder
se Fran&ı ve lngilterenin icııp eden en 
gen~ tedbirleri alacaklarında ,üphe 
yoktur. 

ALMAN MANEVRASI: 

müddet sonra l ngilt~re ve Frana ile tıca
reti kesmeği kabul edeceklerini ümid edi
yor. 

Ordr gazetesi bu münasebetle şu .a
tırları yazıyor: 

+ tına girmesini temin için Sofya nezdinde 
kuvvetli teşebbüslerde bulunmek niyetin
dedir. Bulgaristan ve Romanya arasında 
ihtilafı mucip olan noktalann Fransa ve 

Paris 6 (ö.R) - Fransız gazetelerine 
göre Almanya, Rumen, ltalyan. Şimal 
devletleri ve Balkan memleketlerini ihti
va eden bir blok vücuda getirmek niye
tindedir. Almanya, bu ortakların bir 

Almanya unutuyor ki bu saydığı mem· 
lekctlerden hiç biri demokrasilerle harp 
halinde değildir. Bitaraflar müteamza 
karşı toplnmyorlar. Bu müteanız her hnl
de Fransa ve lngiltere olmıyacaktır. 

Belgrada donen yeni Yugoslaı· sefiri itimatnamcsini takdim mı?Ta.simind 

Dr. R. Aras lngilterenin m~terek tavassutları ile hal-

bir taarruz 

Balknnlnr da bugün ııyni müşahedeye 
varıyorlar. - SONU 4 cü SAYFADA - Balkan antantı 

Garpte bii yük 

Holandanın istil&sı 

beklenmiyor 
-•• um .. d .. n ur ... 
-'-i:r-

Konseyin yakında topla
nacağı haber veriliyor 

Vaziyet C e p hede Bir itaı~an, b~r d e Bulgar mqalılt Jıonsey 
müzalıerelerini tcılılp edecelılermı, .. 

---'-i:r---
Di lomasi ve askerlik 
cephelerinde 
m ütte likler lehinde 
inkişaf ediyor 

- *-ŞEVKET BİLGİN 

aziyet 
Roma, 6 (Ö. R) - Macar gazeteleri 

Balkan antanti konseyinin yakında iç
tima edeceğini ve· bunda bir İtalyan 
müşahidi ile bir Bulgar delegesinin de 

__ ... -- hazır bulunncnğını tahmin ediyorlar. 
Pari G (Ö.I!) - Garp cephesinin bazı Umumiyotle Balkan mCmleketlerinde 

nunt 1mlannda mahalli topçu ateşi ol- İtalya ve Yunanistan arasında teati edi
muştur. Royter ajansı askeri vaziyet len mektuplar sulh siyaseti inkişaf et
hakkında aşağıdaki mallmı:ıh veriyor: tfr.mek nrzusunda olan Balkan devletleri 
Ccplıedeki foqli~ctin en hararetli kıs- arasında iş birliğine davet mahiyetinde 

nıı Forbah etrafında ve S:ırgöimin ctrn- telakki edilmektedir. Polonya harbı biteli he haf ta olduğu 
halde, B. Bitler, garp cephesinde şu meş
hur yı]dınm hnrbma başlamak emrini 
bir türlü veremcmi tir. lngilterenin sa
nayi merkezlerine, deniz ve hava üsleri
ne karşı demir ve nteş sal:rııağı halinde 
vuku bulacağı bildirilen hava taarruz
larını yaptım1ağa cesaret edememiş
tir. Zira l\lajinotm çelik istihkimlanna 
başını vımu.·ak bir ordunun korkunç bir 
Cıkibctle karşılaşmaktan kurtulamıyaca
ğını, hasımlannın miidafna si1ahlan ka
dar taarruz silahlarının da pek müthiş 
olduğunu biliyor. Yine biliyor ki Ahnan
ya havn hakimiyet in i tesis etmekte )'aya 
kabnıştll'. Amerikanın silah ambargosu-

fmda cereyan etmektedir. Alınan topçu- Yugos1avyanın Ankara sefirinin Bclg
su bir knç giindcnbcri Forbahı mütema- rada hareketi bir aile mateminden ileri 
diyen bombardıman etmektedir. Alınan· gelmişse de sefirin hükumeti nezdinde 
lar şimdi y~ni h.ir tiib~ye takip cdiyo~lar. hususi !bir vazifeye de memur edildiği 
Forbahın şımnlı ~arki, cenubu şarki n zannedilmektedir. Bu vazife Balkan nn-

• . . .. cenup kısımları~ta bombalar atıyorlar. tantı konseyinin muhtemel bir içtimar 
lngilterenın sahtl mudafaa topları - SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE - na Yugos1avyanın iştirakine dairdir. 

·····ooyç·ı·a·ı,-a·ı··n····i·z·i·-·ti·u·ı··u·n·a·u··· · · 

:f f ;?lif~~s Ingiliz ve Fransız harp gemileri 
kiıme iddia edemez. Almanya ya eb'a-

hndaki çenbcri parçalayarak kat'i bir h b t t _, 1 1 
znfcrkuanmağn,ynhuttnmuhasaraal- ar e u uşmaga ça iŞ o a 
~ri;~:.:;~~~~:::d:ü::~ ı y r r . . 
ler bulmak iiınidini knybetmiştir. Ne Londra 6 (A.A) - Deyli Ekspres , .e 
dünkü l'tlih,·cr nrkndnşı ltnlya, ne de Deyli Skctch gazetelerinin bildirdiğine 
imdiye kadar tek silah atmadan progra- göre Pariateki ikameti esnasında Çörçil 

num tahakkuk ettirmcğc nmvaHak olan Fransız deniz makamJarile müttefik filo
Sovyct Rusya Almnnya ile birlikte ateşe lara Atlantik denizindeki Alman konan 
ntıhnak nivctindc değildirler. Bitarafla- gemilerini imha etmek imkanını verecek 
ra gelince,· mulıtelif hfıdiscler onlan bü- bir Plin hazırlıyacaktır. 
yük dcınokrnsilere y:ıklaştmııaktadır. Roma 6 ( ö.R) - Parisde deveran 
Simal memleketleri, Almanyaıun Sovyet eden bir fayiaya göre Atlas Okyannswı
Rusynyı fnnliyetindc serbest bırakması da ~u!unan Alman «Doyçland» z:ırhhsı
yüzündcn şimdi tehlükcyi kendi kapıla- nın iZi bulunmuştur. lngiliz ve Fran
nnda his ediyorlar. Yann istikliil, ve &iZ harp gemileri bu izi takip ederek 
ioprnk tnmamiyetlc.rini mulınfaza için si- Doyçlanda yet.ifmeğe ve barba tutupna
Jnha snrılmağa mecbur kalırlarsa biiyük ğa çalışıyorlar. 
demokrnsilcrden başka istinadgahlan ol- Londrn 6 ( ö .R) - Portekiz balıkçı-
mıyııcnğını biliyorlar. lan Doyçlnnd veya Amiral Şer olması 
Şu City Of f'lint hfıdise i bunun açık muhıemel bir Alman l:ruvnzörünü Ter-

bir misalidir. növ açıklannda gördüklerini söyleıntş-
Bcrlin, Non•eçin diinynca nlkışlaııan lc.rdir. ' 

diirüs1li.iğünii homurdanarak karşıla- BIR ALMAN VAPURU 
mıştır. Ilnlbuki lıiç olmazsa bu hadisede, BA TiRiLDi: · 
zevahiri kurtarmak için, daha ımlayışh Brüksel 6 ( ö.R) -- Belçika kongosu 
davranması icııp etmez miydi? sahillerinde Toya adlı bir Alman vapuru 

iki nıib onluk kiic; ük Norveç 85 mil- bir Fransız tnhtelbahiri tarafından batı
l onluk koca Almanyayıı ders vermek nim ıştır. 
mevkiinde bulunımıssn hu onun kaba- AMiRAL $ER"IN FAALiYETi: 
hail midir? Londrn 6 (AA) - Bahia'ya gider· 

Norveç muharip Almanyanııı nıüsa<lc- ken Atlantik denizinde top ateşile batı
J"l' ettiği bir 'apum Almanyanın da rılan Clement vapunınun kaptanı Hanis 
~sını t~ş~yan 1907 ~he~·. ~ukavcle- dün Londraya döndüğü zaman, vapura 
sının kendısıne bnlışcttıgı salahıyete da- taaJTl.lZ eden harp gemisinin AniiTal Şer 
yanarak serbest bıraktığı zaman bu ha- ismindeki ·A lman cep zırhlısı olduğunu 
reketin asilane olan mahiyeti · dü- söylemiştir. Kaptan demiştir ki: 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - 30 Eylulde lngiliz olduğunu zannetti-••-•== -4• .... •aw 

Paris 6 ( ö.R) - lsvıçre ga.z..etelerı 
Avrupsnın cenubu arki devletleri rra
sında bir bit raflık bloku tensi hakkın
daki mesaiye ehemmi.ı. et atfediyorlar .. 
«Yeni Zürih gazet · bu müna~eheıle 
Roma ve Atina arasında tenti edilen 
mektupların cenubu şarki Avrupnda 'c 
Türkiyecle ltalyanın iıkilane bir İ) asi 
hareketi olar ... k selamlandığını kaydedi
yor. 

Bclgrad gazeteleri Balkan memlekt i
leri ile Bulgaristan arasında iki taraflı 
paktlar akdine ait şa.ı. iaları ke..ı. d~dı} o~
hır. Rumen diplomasisi faaliyetsiz değil· 
dir. Yugoslavyamn Macaristanla muna
sebl'tleri de daha iyi bir şekil almıstır. 

----1:.r---

A m erik a 
2 milyar dolarlık harp 
gemisi ve tayyare 
yapacak 
Vaşington 6 (Ö.R) - Amerika hükii

mcti, kongrenin gelecek toplantısrnda 
80 harp gemisi ile 2600 tayyare iıışas1 
için 2 milyar dolarlık fevkalAde Udısisat 
istiyccektir. 

r N .. ., ~ 
ıçın •. 

Bulgarlar 
Yabancı tebaa)arı 

ıs günde Bulgaristanı 
t erke davet ettiler? 

--0---

lstanbul G (Hu usi) - Bulgaris
tandaki bütün ecnebilere ,.e bu mc
) anda Türk tebaalnrma on be~ giin 
zarlında memleketi tcrketmclcri 
tebliğ edilmiştir. Bu yiizden Türk 
tabiiyetinde on iki kic:ılik bir l\'lu
SC\'İ kn(iles1 burrünk 'i kom ansh o
nellc İstanbula gdınişlcrdir. Bun
lar, tebligiıhn kısım kısım ynpıldı
i:•ını, ayrırn 150 Tiirk nilesinin de 
gelmek iizerc olduklnnıu, Bulgari -
tanın artık ecnebiler için yaşanmaz 
hale geldiğini söylemişlerdir. Türki
yeyc gelmek i ti~cn 1200 ırkda ı
mızın vize bekledikleri bildirilmek 
tedir. Bulgaristnndaki Türklerin 
n1lişkül Ynziyetlcrinden bahseden 
Haber, mallarını satmağa mecbur 
kalan bir çok Türkler, ellerine para 
geçmedikten başka üstelik bor~lu 
ela kalıyorlar, demektedir. 
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ŞEHiR H Atatörkün= 
=Son günleri 

Vaziyet 
----.tr·---

Diplöinasi ve llskerlik 
cephelerinde 
müttelikler lehlıtile 
Jlnki al diy.or 

ilıdaından nalılen : YA.ZAN : Rahmi Yağız ~ 
20-

Tütün 
Piyasası hakkında 
Kumpanyalar 

Türkiye ile In.giltere arasındaki siya- ettiren levhalar vatandaşların gözlerine birbiriyle istişareye 
ı;i mUnase'bc'tlerin moôem 'Türkiye dev- çarptırılıyordu. ba dı 
letinin karakter ve kuvveti ebebiyle en Gece, 'Üniversite konferans salonun- Tütün piyasasının açılması hususunda 
iyi safhaya <girdiği bu zamanda lnglliz da bir toplantı dnha yapıldı. Burada h 1 kl ı k dı ş· d" ·· 

:tnkd 
· b kı · R kt"" f •· 1 b •. ·· T"" k • son azır ı ·ar yaJlı ma ta r. ım ı tu-

anatbun'h peltfıla ir ettiğı u • ymetı e or ve pro csor er ugunun ur ıç- .. k 1 f ı· h ı· d d" 
t . · t k··ıı·· "-1 · d t tun mınta arı tam aa ıyet a ın e ır. 

tebarüze gayret etmişti. unaıya mm ve u ur u emın e yap ı- T~ .. d ki . w 1 kl k r ı · 
Aynı n'üshadalti yazılar ll'ürk mabua- ğı bilylik değişiklikleri etraflyle anlat- b.utu~.1 e~ . en, ngn : arı, ·a ıte erı tes-

tt tarafından tercüme edilerek efk§r1 tılar. Şehirde yapılan fener alayları coş- ıt e ı mıstir. 
wnumiyeyc verildi. kunlulda caddeleri kapladı. Dolmabah- Mınt~~~- tic?ret müdürlüğü. tütün nlı-

A'tatür'k olmabahçe ayındaki tc- çeye gclen alaylar sarayın önünae: cılan1e tutun pıyasnsı, satı ve fintler hak-
CJavinin müsbet neticelerini gün geÇtik- - Ya Atatürk, büyük Atatürk! kmd~v :temaslar yapmakt_ndır. 
çe ğlaşan sıhhat durumunda farkedi- Sesleri etrafı çın çın öttürdüler. Ebedi Dıger tnraftan Amerıkan kumpanya· 
yor. Ağustosun hattasında artık yatak- Şef halkın lbu tezahüratından çok ~ü- lan ar:ısında piyasa ve &atış işleri hakkın
ta unnak, atttı a da 'SI?'ada oda için- tebassis a'lmu tu. Saray balkonuna çı- da temaslar yapıldığı Cla kat' i olarak ifa
de koltuğa kadar y'iirümek suretjyle et- 'karak halkın :tazim tezahüı-atına iltifatla de olunmaktadır. Miibayaa mukavelele
raI da ve lıizmetinae bulunaıilara aa karşılık 'V'enn k arzu tti. Ebedi Şef sa- rinin sureti :tanziminde <Harp hali> du
gös lyocdu. raya geldiği gündenheri geçen 10 gün rumu da mütalaa olunmakta ise de, sulh 

2S T;emmuz günü yattaki krizden son- içinde tedavinin miismir neticesiyle ha- ııiyaııeti takip eden memleketimiz için 
ra i ıi.ncl gününe kadar her kikatcn biraz mukavemet gösterecek böyle bir tehlikenin mevcudiyeti kabuJ 
gün .ıartan ir salah vaziyeti <>rlaya çı'k- vaziyette 1bwunuyordu. Fa'laıt ibu :arzu- edilemez. Bu itibarla :sntın alma muknve
m artik 'ikriz göri.ilmemişU. Yabuz iba.ı sunu yerine cetirmclt tıbbi mahzurlara lclcriain _geçen cneki mukavelelerin ey
tındald yun miktarı hayli ~ ıiçin yol a~~ için 'keyfiyeti kendisine arzei- ni olacnğı kanaati umumidir. Rekolte 34 
Atatür:k 'ilhnssa bundan mustarip bulu- mi~ o1an1ar Atatürkü bu hareketten vaz.. milyon kilo tnhmin edilmiştir. 
nuyor, hekimlere bah ve akşam vizi- gecirdilcr. -*-
te'letlnae aaıı -:; ıyet cdzyor, bunun Doktorlar da artık bo1 bir ümit için- T v L • ı• • 
içiıı ıtıbDi dbirlerin :nelerden ibaret ol- de hamalığm önlenmesi, tedavinin mfu>.. i c a re t e ~ 1 1 m 1 z 
dUğunu '50I'U.Yordu. lbet neticesi hakkında kanaat değiştir.i-

Yine ugü.rilerd.e Ebedi Şef ecnebi 1bp yorhırtlı. Alakalı müesseselere 
mulütlc.iind lbüh IEraı:ısızca :yazll- Y.a1nız ibütün tedavi ekibinin e.ndi<:esi b• ~-kül" Ö d d• 
m Siroza dair eserlerin :gEtir.ilmesini birınoktaya tevcih edilıri" li. ır. S:°" e~ Ç n 

1 
er_ 1 

emretmiş, \bunları o1ru.mnğa hazırlanmış- !Batmaa biriken suya!.. ':_ eıa1 ı Tıca:feclt ~ckıl~ı:,.B. Nazmi
1 

~op· 
tı. u ihu>lar ibilahara getirtildi. Fakat Su~ lbir türlil erim.İy<>r, .gün geçtikçe çuog ~· vn~~ .. eTıne ~aş a~~ arı mu~a-
Ebedi Şef :hunlnrı o'kumak .rnhatsızlığınn hacminin arttığı meydana getirdiği şiş- sebetıyle butun vekalet mucsseselerıne 
imkrm bu'lmadan ebediyete inb1aıl etti. kinliktcn belli oluyordu. bir sirk.iller ,göndermiştir. Vekil bu sirkü-

a'.tatürk, sillhntindelti dürüstlük ala- Hai.f iin1ollibının 10 uneu yılaöıiümü- lerde ııhval dolnyısile fevkalade bir 

Oikiljde pav)on1ar yapılıyor 

12 şer odalı 25 pavyon 
dün eksiltmeye çıkarıldı 
Muhtacine 

tohumluk 
ve bazı kazalardaki köylüye 
ve yemeklik buğday veriliyor 

Dikili ve Bergamada zelzele iClaketi- driki zürraa da yakında tohwnluk tevzi 
ne uğrıyarak muhtaç bir vaziyete düşen edilecektir. 

ŞEVKET BİLGİN 

- BAŞTAR~FI 1 inci SAD"Al>A -

şüniHmedcn onu kaba bir cüretkirlıl 
eklinde gösterıneğe çalışmak Alnınn• 

yaya karşı 7.ntcn mcvcud olan itimadsız
lığı nrtınnaktan a k:ı neye yarar? 

Bereket \'ersin ki Non-eç, Alın.an taz. 
yikinin tc iri haricindedir. Yoksa bu 
mertliğini pahalı öderdi. Bu ve buna 
benzer n\1 r Almanya galip gelalği 
tukdirde 'TUpanın ne kadar leliketli 
bir vnziy te tliişcccC.ini göstcrmcge Jkıifi. 
dir. 

köylilnUn vergi borçlarının terkin ve te- Dikili kazasında havalar birdenbire 
biri hakkında hazırlanan mazbatalar vi- soğuduğu için •ilf1yet makamı, derhal iittcffi'kler şu dokuz haftalık harıı 
!ayet idare Jıcyetince tasdlk edilmiştir. P.avyonların inşası fa~y.eline gir~~~ş- de'\Tesindc haıp . ılcriııi . .muvaffa-
Muamelcleri yürilmektefür. tır4 Açıki.a krilaıilara ilk olaralt on ıkişer kıyetle tatbik etmek, bazırlililarını en 

• y • •• • odalık 25 adcd pavyon yapılacak, bu su- yiikselt hadde çı'hrmn'k için · tiin İm· 
Zır.aat bankası, aldıg.ı emır uzerme retle 300 aile bir hamlede yerleştirilecek• 1-~-lard · .,~-d tıni l dir 1 giliz ve k k d D"kT B daki · .... , an JSuuı e c ş er • n 

pe ya ·ı~. a .. ı ı ı ve . ergama tir. Dün bu pavyonların münakasası vi- Fransız müstemleke imparatorlukl.an-
muhtaç koylülere ~·emeklik e :tohum- liı.yet daimi cncümenlııde yapilımştır. ma haıp W''enam .bir 
luk buğday tevzüne başeyacaktır. Sey- lPavyonlnrın en !büyük 1asmı bir buçuk kudret ~ ııuuu .......... 
diköyündeki muhtaç çiftçilerle Çeşme- ny içinde ikmal edflecektiı:. Simdi una · AıneıCikanıın 

1938 -1939 Milli küme 
Birincili kteri hal<kındaki karar 

Beden terbiyesi bölge bafkanlığının sporcu
larımızı alakadar eden mevzular 

üzeTinde'ki izahatı 

ilttfi 

mmlerı sebebiyle artık her :türlü JiŞ:lerle nu takip eiien günlerde Eh fil şef :sağlı- ehemmiyet arzeden ticari işlerin intacı 
:meşgill ôlmak vaziyetin& lbUlunuyor sa- ğa doğru irikişat ôsteren tedaviden n .tak.ihi liçin bütün vekalet müessc!!cle
yıbrilı. Bunun li>ir :mlSli ae 9 A~ memnun ollŞllla ğmen ısu etrafın- rinin ve memuTlarıntn her zamandan da-
han .mJdlAbuım !10 ıuneu aönüm yilı kut- aa !hekimlere swiller ~r. hat::nü .art- lıa .fazla bir mesai sarfetmclerine lüz.um 1 - 1938 - 1939 yılı milli küme mil- Hükmen gaip e8ene -L'! :ı... • IR .. -
lti!anınasmda görlilllr. tığı için iarti'k bu '.1Stıraba :nihayet 'i\'er- olduğunu hatırlatmıs ve muvaffakıyet di- sabakalarına bu ~ıla ait ıtalimat.name aleyhine gol yazilmaz. sun:p 0

-• L' 
1•liili~illı:ftk ı-dilrllm-

Ebedi Şef gfu:e1 1büyük eserlerinden me1ı: lüz.:ımunu fler:i sürüyo_:a~ .. \cmi§tir. mucibince lstari.buldan dörl, rAnkaradan Puvan1ar müsavi olursa bmndığt ~ ikmBI d1tildil!ll 
biri olan harf inkılabının :10 uncu y.ıldö- 11 1\gustos Perşembe -gunu Atatürk -*- !iki ve Izmirden iki olma'.k üzere sekiz ıgoDerin yediği golle.re tikSimmaen 'Çl- hır Fil 
nümUnUn fevkalade merasimle kutlan- h'"ellcli daiıt!Sinde ve ko1tıikta iStirahatle Pı· yasada kulübiln iştirak ettirileceği ve 1ki devre :kan harici kısmetl.ero göre hu'küm ve- ımiJ:de:ııncl!ttir. 
masını arzu ediyordu. Esasen sayılı yıl- vakit geç_irö.i. halinde yaptlacalt o1an bu müsabakalar 'rllir. z . .::n..11...:ı...- 1 

dönUmlerinacn biri olan lbu Udiscnin Balgaristanın ll'emmuz rtlhayetinde sonunda mezkur talimatnamenin altın- 6 - BUNA NA'ZARAN: şu ılk bahrıra kndar ge~ecek olan "für 
halk tarafındau elıemmiyeti ·are.K edili- Nöyyi ua1ıedesini fillen f e.dişi kar- 4e1ter likdan• Yardır. cı ınadDesine tev!iknn milli küme~- Ayril aerecede puvan '81an D mir- 3-4 aybk 7.aman ımdıoda müttefiklerin 
yor, bUyilk hnzırlıklıır yapılıyordu. ş~ınaa ~zan munhcaesı nnıcibmce g?!.- Piyasada bir kaç gündenberi şeker piyonunun puvan hesabiyle ve müsavat spor - Galatasaray ta'lwrilarının gol ava- lmtfui - · ıtıı6i ıMıi *- _... 
YıldönUmil Atatürkle Başvekilin de rı. askerı mıntaka. olarak k~bul _ettıgı- fikdanı mevcuttur. .Belediyeye yapdan halinde de gol avaraj usulilniln tatbiki raj vaziyetlerl racaklan şiiphe izdir. llad.>ın nihayetsix 

Istnnbulda bulunuşlan sebebiyle fev- mız Trakya ve bılhassa E~ırne.nı1?' as- müracaat üzerine beleaiye riyucti aün suretiyle tayin edilcce4i sarahatle yazıl- Galatasaray, puvan 35 .ıattiğı gol 43 ilıfünatleri u.eriırıe lmt'i •ükümler yil· 
kaJAdc şekilde kutlandı. Sarayburnunda kert mınt?kalarım~z arasın.a ıthalı bır za- piyasada tetkikler yaptnmı~ ve ileride mış bulunmaktadır. yediği gol 19 harici 'kısmet 2, 26. riitıneUcn ftiploml!Si w ıeslcerlik cephe-
hruk lbir 1oplantı ytU>tı. Şehir donmımış, nıret ftalıne lmiş, Ebedi Şef bununla ehrin şeker buhranı ile karşılaşması 2 - Bu talimatname esasları dairesin- Demirspor ,puvan 35 at4ğı gol 35 ye- sinde vaziyetin Almanlar aleyhinde ve 
her tnrafta bir bayram havası meydana meşgul olmnğn başlamış'tı. muhtemel bulunduğunu tesbit etmiştir. de yapılan milli küme müsabakaları ne- diği .gol 16 harici kısmet 2, 18. . miiHeUlder lehinde inki af etmekte ol-
gelmişti. Her tarafta nutuklar söylcni- Halen lzmire eker mcvaridatı ancak ticesinde kulü_plerimiz aşağıda yazılı .sa- 7 - Bu halde Gnlaüısaray 1938 -1939 duğunu 1-nydetmek ka ildir .. 
yor, ıhnrf inkılAbının :faydalarmı tebarüz •• BJ!' EDİ .. deniz yoluyla , .. c rnotörle yapılmaktadır. ) ı1arı :almışlnrfür: yılı milli küme birincisi itibnr cailerek $,EYJl!Er iflG 

geçen hafta bir arıza yüz"iinden gelemi- Galatasaray (35) Milli .kiline kupasını kazanımŞtır. Vazi- = 
Şehir Meclisi Partinin ven ve dün limanımıza gelen bir motör Demirspor (35) yet mübhem bulunurken karar veril- İtalyan - Bulgar ticaret 

eker fuleta piyn ada kapışılmı:ıtır. AnkaragücU (33) miş olan iki oyun hususi maç olarak ka-
Dün bazı kararlar aldı hi k ngreleri Belediye. şeker limited şirketinin iz- Beşiktaş (32) bu cailmiş bunlara.mı mncısl anlaşması a ye O mirde bir depo açarak piyasanın ihtiya- Fcncrbah ('SO) olclı.q,~ ı:v.cçhil netlcC1cmn1_ş m! :ny.rn:a Roma, 6 (ö. R) - Normal müzakerc-

Şehir meclisi dün saat f 6,30 da ibele- to Janm ğa basladı Vefa (22) 1kincl .husu.si maçın ·.şılmasmdan - lerden sonra y · tnlyan - 'Yunan 
diye salonunda toplanını , geçen celse p t" k k 

1 
~ -.t buld cını karşılamasını teklif etmiş ve keyfiyet Doğanspor (21) im.azar eililmiŞtir. ret anlaşması imza dilmiŞtir. HeClcfi, 

za_ptı okunarak tasvip olunmuş ve fasıl- w ~~~ ~~.~. i_ngrc c~ı . ıtaml ~- vilayete de bildirilmiştİT. At...:~or (17) . Bi:rincl husmi ma_çın :rufilcesine gc- şimdiki vaziyetin İtalya, Bulgaristan 

d 
- 'L l , I i,'UDcıan ınwuye !'.DngTC!erı op anma a -*- -:r ,, __ Jar arasın a bnzı munaıta eıcr yapı mış· ba l t C t . ··nı . Yukarıdaki puvanlarm tetkikinden ae .ıw.ce: arasında ticari mücadelelerin azalmnsı-

nmı ır. uma~ .. ı ve pazar :cu en K · · w Maatı·m tır. Karşıyaka, Burnava v~ '8nymklı nnhiye 0.7 1 anlaşilncağı üzere Galatasaray ve De- .:A) Demirspor 1m1eclslııhı ma_ç ba"ke- na sebeb o mamı ır. 
Şehir mecl~, ticaret kasdı 0~sı:1° kongreleri toplnnmı~tır.. Kongrelerde mektebine 102 talebe mirşpor ınkımlarnmz aynı snyı derecesi- mine yumruk mırnuısmdmı -:maç til -w.-

spor maksadıle kullanılan denız motor· ....... ; rı· t .d h . . . A f 1 I ni alınış olduklarından şampiyonun, gol ed.ihriiş ve maç ihakkmaa beynelmilel Mez .__. --=ı .. .: 
ferinden (arka motörlüler için) 1 lira di- 1°k vı ~~e 1 h re .eye·tı· TCJ.ST hı. Btı nhan a mıyor avnraj usulünün intbikl 'Stlretiyle tayini foder~ u hususta luT Iederasyon- ~- 'llr.a::.&""UUA 
ğer motörlerden 5 lira, balık ta ımağa ı c b:; ı arİ ~yetı :reı ı a ır or a- 'Kız.ilçullu köy muallim m~ktebinde icap etmiştir. ca l\"nzolunacak ihüküm1cre istinaaen ödemişin Bir i nıihiYesiıbClediye Chesi 
mnhsus nakliye vasıtalarından 5 lira re- rıır O kkuş nr

1 
ı:. d ld v "b" hi üçüncü ders yılına başlanmıştır. VekAlet 3 - Ancak baz.ı gazetelerin hükmen mesu} :heyetlerce Jkarar :we.rilebilcceğini An. Veliye Sezer ve :Şirince nahiyesi be· 

sim alınmnsına karar vennistir. ca onyre enn e 0 ugu ~ 1 ?1.~ - bu sene köy muallim. mektebine Balıke- mağlf1p aleyhine gol kaydetmeleri, ba- bfülimıiştir. l\1estil Jıeye'tin hra.nmn le~-e ebesi Bn. Zıırafet Yazgana birer 
Taksi iletme yazıhanelerinden dese- -y_e ;ongrel.en.nteııde m~I ·et ışlrı ~~ sir, Izmir, Manisa, Aydın, Denizli ve zılarmm etmemeleri dolayısiyle ve bu hu.sus! hüküm olması lizım geleceğini ay mcz.uniyet vcrılmiştir. 

nev1 15 lira hafta tatil harcı alınması ka- ~:n.~n 8~~:~~ri ;~~::wimei~:drrına. Muğla virnyetlerindcn aaha 102 talebe hususta fikirlerin .aynbru§ olması sebc- :söylcmi..c;tir. ikbsat müdürleri 
ı t Ş h

. .,. · -· - kabl.il eaflmesini muvafı"k görmüştür. Bu biyle neticenin fillen sahada iıaTiedilme- 'Ul/2!939 tarih ve z34) nunını:alı m.:carct .... e~-~1-·•-.l-- ,ır:r-1 -- bir JlT""'':ı_ rıu aşmı ır. e ır mecıısı cuma gunu K<on"relere :i-+~ak eden mu~ı.ı. lann \ :ı.ı • l\.CUUWl.UCll '1t>CU!ll .., ..... ı.u.a 
16 

oıo d ,_ k ., ~~· -~nn talebelerin en miilüm kJSJUl mektebe si hakkındaki tclaıikmfü:Avereh..ueti ile eniiile ceza verme h:ı1dtı ceza heyetleri- Iktısat v·"'·t.Aı,,..ti =kilatından olaııımınta-
saat ·' topıanaca ·tır. halkın ihti'-·a-1ar1"' köulenn· in. __ ı._ıı~ ·-r-- ..,J . ~-.o. ~ 

J ._.. ~... r ı:wtnWJ ... - gelmişlerdir. Tnlebe kadrosu bir, iki gil- hakem komitesinin mütalfüiliırmı tasvip :nin ~ B dCD er - - kanununun ka mil.dürlerinin Ticaret odaları mec~ 
-- Jerinin dilek ve arzulanru ·racıe etmekte n bılm-.tı20 ye lbaliğ-01aca'ktır. ederek :iki maç yapılmasını muvafık bul- t> mcı ımnildesine • • Genel ıiiirek- 1crine tabii auı .sıfatiyle dahil olmn1on 

KANSER HAFTASI :gösterdikleri ·ukuf ve alika cidden tak- Köy eğitmen kursları tedrisatına Ni- m~. iör üğe li1mmı e :ıma cereyanını ya- · rettiW, bildirilm.i$ir. 
YAPILMIY ACAK <!itlere lay.ıktır. sanda !anacaktır. 4 - Birincl maçta vaki olan mUessif kından gorme1t 'ÜZere "'Stlr'l?ti ma1ısusaaa -P---~--------
Paristeki beynelmilel Kan.ser birliği -*- ~u· S KUR~SUNDA hadise üzerine vazlyet hakkmda beynel- gönderilmi§ olan ıtetkik heyetinin rapo- itidaline sahip ye .soğuk kanlı olurlar. 

geçen e hilküınetimize mürncaatle K · · · · rv milel fudool federnsyonunun mütaleası- .runa .ıist.iruıden kaleciye ay.rikabil .itiraz Sparculnr hakka, şerde, :izzet.indsc 
Türkiyede de bir Knnser haftası yapıl- oy uye parasız Jzmir polis kursunda o1mtulacak ders- nı ve bu arada gol avarnjı ve hükmen olmak üzere fudbol müsnba.krilarına iş- hürmet ederler., ibüyilhlerlni sayarlar, 
ınasıw ıistcmişti. Geçen sene 23-30 Ka- Ve ·ıen Ol'lllaft lecin müirednl programlarında bazı de- mağlöp nlcyhine vrıca :.puvan !kayıt tirak ettirilnıemek cezası ~rilml ir. küçükler.ini sevc.rlcr. tlkran tanırlar. 
nunuevve1 haftasında ynpılan Kanser mahsulleri ğiPkJik1er yapılmış ve vilayete bildiril- edilip efülmiyece~inl da sordum. 8 - Fuclböl maçlarmi!a ~kemin teb- Onların davası tektir. 
haftası eyi neticeler vcrmisti. Sıhhat ~·e-

0 
.. türliF··· den el miştir. 5 - F.ifndan gelen cevaj)ta her milli liğine itaat eailnıediğinden nıaçm tatili Kendilerini wurt milda'.faasına ham--

kaleti, bir defaya mahsus· olmak üzere b" ~ ~ınb~ :~l 
1 

t•t~ lm ~ en ıf dernsyonun kendi tarafından vazettiği icap den v.ıziyeUcre nşağı.aa'ki şekilde lanı.ak, bu daw.a mcm1cket davasıdır. 
hazırlanan bu haftanın her sene tekran- k~ lti~lmım e, . 1ır ke e 

1
«: u 1 0 a sızın Bir yaralanma hiiküınler dairesinde muamele ifası ıa- hareket edilecektir: Mcmlcht &vruar.ınaa ise ay.rtllk, ıgny-

1
.• 1 • • bld" . oy ere vcrı ece sa ap, yer mantarı K • a 1 .. .. dd . d zım rtıa}d"1..: 1 lup .L""km vl"' l B" • f . uk bil ta ıliik.. ,__ .:.ı::ı <0-.4 '-na uzum o mafüğını vı1ayete i mnış- kitr .

1 
k ğ k . k 

1 
ık, arantına a nonu ca esın e oyna- b~ •ı:;• yazı ı o nu en mag up - ır .• ara oyuncusu m a - r AUVJ!ll, zwuiyet ve ınüı:wıeret-yoA.-

tir. ahi ~· çı e ' ~o ~bi·. ocaakyemışahs, ılzıl c. ' makta olan Muharrem kızı beş yaşında a~cyhine aynca menfi gol kayıt edilece- kım oyuncularından birine tekme atar, tur. El ve emel 'bir1iğ1 vurihr. 
a • muşmu a gı iopr m ~ı erıy- .Meliha dü~·ek dizinden yaralanmıştır. ğıne dair bir kayıt :iilcredilmcmiştir. yumruk vurur, küfrederse Fudbol kai- Sporcular .knrö.eştir. Onlara -düsen il 

Ud dOktorun isti~ası le mel'~. ~~c ~~ yerleraclö dtlan Buna nazaran bizce kabul edilmiş pu- tlelerlne gör nkemce laz:ım gelen ce- içten gelen en özlü auygu1arla evişm !k 
Erzuruma tayin edilen memleket has- toplamak istiycn 'kqylillere mesaha .me- ................................... -.... van ve gol avarnj .sistemi ile mesele- za verilir. \'e .tam 'bir 'barış 'halind ~<;amakb!'. 

tanesi .sabık .asabiye .mütcbassısı Dr. Is- ~ur_l~rı ~a~afından derhal izin verilmesi ~ Gelenler, Gidenler ~ nin halli mümkün olmu~ bulunuyor. Sahadan çıkmasını Jccndisine tebliğ 'Unutmamalıyız ki gençlerimize Y1 
mnil Ziya ve Bergama tabipliğine tayin bildirı~~tır. . • 1 ••••• • •• •• 1 •• •H••••11•• .. 1111111 ••

111
• Bu sistem de şudur: edilen oyuncu .bu itaatı dinlemezse oyun hızyları telkin etmekte iaarecılet-imiz 

edilen Dr. Hayreddin Biçer Vekaletçe Bu gıbı meyvalar ve yemişler toplan- Manisa mebusu B. Rıdvan Nafiz Ed- Kazanana 3 puvan ve kazandığı yedi- durdurulacak :ve takım kaptanına bu büyük hLsesi vardır. Asabına 
müstafi say:ılmışlarclır. dmtan sonra kontrollerine ve .nakil tez- güder n1aır.adnn, Sıhhi~ ;ockfileti mü- ği :goller :XC\Y-Ocdilir. ' oyuncunun aharum çikarılması tebliğ olamıyanik her hangi !bir esir oa tm 

keresi verilm e lUzwu oktur. meyyizi B. Osman Istanbuldan, ilk ted- Berabere 2 puvan ve kazandığı, yedi- edilecek 'itakım kştmıı ida ,çıkarmazsa sahalarda vak·a c11mra'bilec hı 
Göcmenlere verilen -*- risatmUieuişi B. Cemal Onoğur Ankara- .ğl goller kaydedilir. oyun tatil edilerek hakemin vereceği takımlarda y~ v~eSi bu~'f tlık-
cilt hayvanatı Bir tanw dan. Denizli halke\•i ..reisi B. Esat ~- Gaip edene 1,puv.an ve .kazandı~ı., ye- rapor üzerine bu takım alakadar hey.et- ları önleyebihnenm 'etl 'kolay y.oluihır. 

• . . . . . J ·- Dcnlılicle:n el.eliler. aiği ~ .byacao.tr. çe liilkmen yenllmi1 sayılacaktır. Ve bu <Ia ;aanıdlerimiiin ~ediililı:la:rm-
. S.ıhhat vekfı!e~ı, şım~ıye kadar vıl~ye- A. ~ m.em~~dan ~ lKiita'hyaunebusulB.Ali Süha Delibaşı, Hiik:men ıbzanmış sayllaua 3 JPUV&n '2 - Salıadan çıkarılması !Azım gelen dadır. En-01>ğru iıal'e"ket bu gihlleri hll-
tımıze yerl Urilen goç.ı:nenle.re verılen re Aksrll' yet.ıniş ilim rucre'tle !lzmir dcrl. 1.rabz:ron mebusu iB. Sırrı Day Aydm ve 17/5/.938 tarih ve (4.05) mumaralı> ta- oyuncu takımın kaptanı ise '.birinci defa ncr1erin 'balonıyorak .ıaramızda .bWu:n-
çift hayvanlarının kimle-re verildiğinin ve tcmısül ıhastaüklar.ı ~ silihat mebusu IB. Nuri Gö'kt Arikar~ git- mim mucıôince de yrıca nehlne üç gol Tutan milteaktp cikmıv.sa maç durauru- ihmnama'k rtutmnmak ve hm-mdırma-
liste halinde bildirilmesini istemiştir. memur. uğuna nıild n 'it.at" cdilmiŞtir. mi$:1erilir. yıızilır. 1up ikinci dc'fa ihtar yapilacak yine ]ta- nıaktn-. ı:\Tekayi küçük re lfurdl eeza1a.. 

nt eClihneytp ttiTaz va'kl 'Olmsa üçüncü ~ın lk:i'faycl cdiğmi gösterdiği · ~ 

An n eml n -1 -ır.TJl™lil7~~ 

Sevdlgt Adam 
Yazan: Üç Yııldız; 

-29-
Bir biz.metçi knôın da bulmuştum. deıı ihtiyarlnmı 
Artık c k.iııi gibi do darımızın kahul müştii. Göilcri d guit"l'.,~.a. 

günlerine de gidiyorduk. K ka~a eldiğimiz lıalde bcıli 
Ve bizim le.abu! günlerimiz y.ine dost- görmemesi :ne k dar d lgm ıolauğunu u-

laTla dolgun ve n eli geçiyordu. bata ~afiydi. 
Hde benim Müj 8.nl:ı rtık resmen ni- Oldılkça n eli bir kan&tcrde olan 1bu 

anlı ve sözlü olduğum ~ ikiı.re vurulduk- adamın böy'le birdenbire çökmü alınası 
tun sonra .rnisnfirlerin bize karşı sevgile- sade tuhafım değil. ırlkkatime de gitti. 
ri de artrm tı. K~di kendime ve kafamda bu lhidise-

Süle) m n eve hiç cimi.> ordu. den evvelki Süleymaru iboüm dostum ve Hocam: 
Gittiğimiz yerlerdi" de onunla kar ı- hatta rkad m oh:.n Siileymaru cani n· - Yarın, di ~rdn, 
rruyorduk. Muh kak ki o annemin dırdım. Onunla olan 1:.ütiin temıtilanmda l-u'k mezunu olarak ·~:acw:ııuz.. 

bulunnbilec ;;.i muhitlerden kendini uznk üzerimde bmıktığı tcsi! ç temiz -c c'beriniz "il ibir mnznun a ü
tuta} ordu. mimi bir in n ıtcsirl idi Riyasız. r f söy- küm verecek lhhkim ,·cyalıut lbir :mücrimi 

Beyoi!lu cadd inde bir sabah ona lerdi. Fakat A maı:isit-.den bahsetmez- müdafaa edccCk il tlan ıolaaı'ksmu 
r~.st!~_dım. O beni .görmdi amma ben onu di. Annemin anl ttığma göre o iyi bir insan mcı;-cut o'lda'kça cürüm de cbilı: o1-
gordum: . meı;ki sahibi iken taliin makus darbesile mnz. ncak, ister 'hnkim olunuz, ister dana vurmuş olmaktan korkar gibi lcen-

bir iar<lıiJcir gkhu · ıl.ı~·e.t ccı~egigiol !>~· · ~' :r-:.i ' • -.R 
11 

• .l 
1 ·hakkın· J ı..d d.i1

: •
1 
-d ı . ··ü~ " •• h ti · k.. 'aıUkı~·e · yUıYaCaktır. Hundan aoıayı ·~ı 

f r ı d T bu bu haber a - er e vazı e aana r ------ -- - . ..-- ······-·- - .... . _ ·- ---·· . - ... -·--

ihtara lüzuın kai.maihn maç 'tatil edile- 'dir i fiddmle eket ilüzumunu ta· 
'rek ve gol vuiyı!ti ne olursa o'Lc;un na- mamen duymuş bulunuyoııuz. :Bundım 
kem1n r~nı üz.erine ~ür abm böyl içlerinde.ki !kötüleri~ 
-alaknaar itıey tara'fın&m maçı kaibet- sahaya ':takım ;lkar.raak yüzlinden bu 
mlş ada dilecek-'tir. kıibil diseleri • lailü,pte ıtek-errii-

3 - Bu vaz~tler hakemlerce ırapor- :r.ü örillürse bir kulübün vfu:y.. 
tla cl1t rıik lllikrediletJek ve lüEum dilnün •dnd ,:r;iyade zararı uiacağı 
görülürse Genel direktöriük 'ttanifmdan ;aşikir old 7rundan Beden ter.biYesi Jaı
ihta:rı ııdhılc.miyen oyancu ve oyuncu- oununun !1.3 •• ü maddesine .istinaden 
nan mensup o1doğu takım •e takımın kulübün feshine teşebbüs edeceğim.) 
meıı.sup oldu..bu sulüp kkında ~ı:r.ıca -Genel direktörlükçe r~ -enıitle-
cezai braılar :eıileccktir. rin ve yapılmış tebliğlerin ,yerine .geti· 

Genel direktörlUkçe verilen kararlar ~ilip getirilmcdlffin.in beylik <bir ıdikknt
gayrikabili rt.lra.7.dır. Gerek ıferden ve .le ve mun1azam bir .surette taklı> .cd.il
gerek kulilbiincc vaki olacak ttirM.ların mckt!' oldı.tğunu ve bunlara aykırı lıa
hiç bir hi.ikmil olınıra~k'tır. rek.et eden Jc.rd, takım ve bunların men-
Demir~r ... Galatasaray maçında .w- sup olduklarJ .kulüplerin .yu"karJdakl ta

bur eden milessif hadise dolayısile 18 f mimde ~~lı olduğu veçhile icabmaa 
5/939 giinlii ve (75) sayılı iaınimdeki en .ağır bir 5urette ccza1andmlmaların
esaslı noktaların nlfıkcırlarlarca ibir de- da tereddüd eailml,yec~inin ,gözönünao 
fa <!aha okunmasının Iaydalı olacağı dü- tutulması lüzumunun Bölgenize bağlı 
şünülcre"k aşa~ıya çıkarılmı tır. k.uli\plerin idare Jıeyctlerile birlikle 

(Her vesilden istifade ederek anlat- bölgenizce ter.tip olunacak .bir .toplantı
mak lsteai'kle:ri ~rdan gaye 'bedeni ve da tamimin blr .kcr.re ae orada okuniı-
nihi tctbiye etmektir. Spol"CU, s1niile- '.?llilli .ktimc '2 
l"İn!', 'knTusımı, n-aaesme kumanda e.d~- rak maksad ve gaycn'in sifahen Cle izn • • 
bilen ndam dcmekür. "Spor, kötühikleri hına ve bu top1anb hak'londa bize de 
önleyici ve giderici bir 'terbiye vasıta-sı- ınalOmal verllmesınc emir ve müsaade
clır. Bu yüzd<'n kötülük doğmaz ve Öoğ- lerini snygı ili'! rırzedcrim. 

u-u~, •cıu • .Ga,-va.• ••• ·' ., ____ .. 
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7 SON TESRIN S AL 1 1939 

Büyü bir hava zaferi 
27 Alman ve 9 Fransız avcı tayyare· 

si arasında müthiş bir harp oldu 
9 Alman tayyaresi düşürüldü. Fransızlar hiç zayiat vermediler 

Paris, 6 (Ö. R) - 6 iklııciteşrin alqn- dir.> rağmen Fransız tayyarecileri üstünlük- arazısı üzerinde uçmuşlarsa da lngiliz 
mı neşrolunan 128 sayılı Fransız teb- Pariı;, 6 (Ö. R) - Bu akşamki tebliğ, leriııi isbat etmişler ve bizuıt hiç bir za- ve Fransız tayyaresi kadar derinlere so-
Iiii: karadaki askeri hareketler hakkında yiatn uğramaksızın harbe iştirak eden kulamamışlardır. 

etki taraf hava kuvvetlerinin büyük hiç bir malumatı ihtiva etmiyorsa da Alman tayyarelerinin üçte birini dü- Bu keşif uçuşlarının başlıcası şimali 
faaliveti. hava harbi sahasında parlak bir zafer şilrmüşlerdir. Bu rakamlar her tefsir- l"ransada olmuştur. Uç Alınan tayyare-

cŞ°iddetli bir ha\•a muharebesi esna- bültenidir. Fransız tayyarecilerinin yük- den daha beliğ addedilmektedir. si Turkuang şehri civarında görülmüş, 
sında 9 Fransız avcı tayyaresi 27 Almnn sek bir mücadele ile kazandıkları hava Brüksel, 6 (Ö. R) - Havas ajansı bu da sınai mıntakanın civar şehirlerin
avcı tayyaresine hücum etmişlerdir. 9 harbinin tafsilatı mcfkuttur. Fakat mu- bildiriyor: Ifransız ve İngiliz tayyarele- de alamı verilmesine sebeb olmuştur. 
Alman tayyaresi düşürülmüş--ıür. Bun- harebenin, hal'bin iptidasındanberi vu- ri Alınan arazisi içinde çok derin keşif Alman tayyarclerinden birisi şimal de
ların en az 7 si Frnruuz arazisine düş- ku bulan en mühim hava ınuharebesi uçuşları yaparak fotoğrafilcr çekmişler nizinclen, diğeri Belçika üzerinden gel
müştür. Bizim hava devriyelerimiz hiç olduğu muhakkaktır. ve kıymetli rnalılınnt toplamışlardır. Al- miştir. Her üçü de Belçika üzerinden 
bir zayiata uğramadan avdet etmişler- Kuvvetler arasındaki nisbetsiı.liğe man tayyareleri de bilmukabele Fransız dönmüşlerdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

edeceğiz? Meclis 
-J;J..

Encümenlerine 
seçilen reis 

azalar 
ve 

Ankara, 6 (A.A.) - B. M. Meclisinin 
bugilnkU içtimaında encümenlere aza 
tefrikini miitcakib encümenler toplan
mış reis, mazbata muhnrriri ve katiple
rini intihap c-ylemistir. Bu seçim netice
sinde: 

Büdçe cncünıcni: 
Riyasete Gcııeral Burhanettin Duker 

(Kırklareli), rels vekilliğine Tahsin 
Coçknn (Kastamoni) ınaı.bata muhar
rirliğine Ta'U'ıt Yargı (Kocaeli) , kitabete 
Nacihe Oymen (İstanbul) 

Gümrük ve İnhisarlar encümeni: 
Riyasete Hikmet Peker (Çorum), maz

bata muhnrrirliğine Hüsrev Göle (Er
zurum), kitabete Cahid Çubukçu (Di
ynrıbalm). 

Nafia encümeni: 
Riyasete Aziz Sami Jlper ((Erzincan), 

mazbata muharrirliğine İzzet Arukan 
(Eskişehir), kitnbetc Abdurrahman 
Naci Demiral (Sıvas) . 
Sıhhiye encümeni: 
Riyasete HUsamettin Kural (Ağrı), 

mazbata muharrirliğine Dr. Hasan Va
sıf Tomyürek (Giresun) , kitabete Fat
ma Melik (Edime). 

Milli Müdafaa enclimcni: 
Riyasete general KnZJm Seviktekin 

(Diyarbakır), mazbata muharrirliğine 
Şükrü Koçer (Erzunım), kitabete Veh
bi Bilgin (Konya) 

Manrif encümeni· 
Riyasete Ridvan Nafiz Edgüder (Ma-

nisa), Mazbata muhımirliğine lbrahim 
Altı.ettin (lst8nbul). kitabete Şehime Yu
nus (lzmir). 

Meclis kitapları tetkik encümeni: 
Riya ete Mazhar Müfid Tansu (Ço

ruh), mazbata muharrirliğine Ziya Ka
ramürsel (lstanbul), Mürakipliğine Hak
la Umgan (Van) kitabete Rifat Arat 
(Ankara) 

Dahiliye encümeni: 
Riyasete umil Unaydın (Tekirdag) 

ris vekilliğine Asıf Cüzün, mazbata mu
harrirliğine Refik Ergin (Mardin) kita
bete Ziya Arkan (Yozgat) 

Arzuhal encümeni: 
Riyasete general Jhsan Türkmen ( Gi

resun) mazbata muharrirliğine Hamdi 
Yağmcn (Ordu) kitabete Velia Ural 
(Samsun) 

lktısad encümeni: 
Riyasete lsmail Sabuncu (Giresun), 

mazbata muharrirliğine Dr. Rasim Ka
lay (Niğde). kitabete Hamza erkan (Af
von) 

Ziraat encümeni: 
Riyasete Rahmi Göken ( lzmir). maz

bata muharrirliğine Yaşar Özey (Mani-
sa), kitabete Tevfik: Karaman ( ) 

Maliye encümeni: 
Riyuetc Asım Bayındır. (lstanbul), 

mazbata muharrirliğine Kemalettin Ka
rni (Rize), kitabete Fasihi (Malatya) 

Adliye encümeni: 
Riyasete Münir Sağıl (Corum), maz

bata muharrirliğine Sinasi Devrim (Zon· 
guldak) kitabete Calip Gürtekin (Kon• 
ya) 

Teşkilatı esasiye encümeni: 
Riyasete Recep Peker (Kütahya), 

mazbata muharirliğine Necip Ali Kürü· 
ka (Denizli) kitabete Recai Erişkin(To-
kat) 

Hariciye encümeni: 
Riyasete Saffet Arıkan (Erzincan), 

mazbata muharrirliğine- Muzaffer Gök.er 
(Konya), kitabete Sükrü Erkman (ls
tanbul seçilmişlerdir. -------
Münlh $4!ftlikleri 
parlak olmayacak 
Paris 6 (Ö.R) - D.N.B. ajansının bir 

tebliğine göre harp ı:aziyeti dolayısiyle 
8-9 ikinci Teşrinde na'iyonal sosyalist ih
tiUllinin yıldönüınil münasebetiyle Mü
nihtc yapılacak şenlikler mahdut bir 
kadro icinde cereyan edecektir. 
BiP FPansız tahtelbaltil'i 
"'" Alman gemisini 
müsadere etti 

Brüksel, 6 (Ö. R) - Leopoldvıloma 
gelen ~arı resmi hir habere gör<> bir 
Fraruız tahtclbahiri geçen hafta Natal
tan harc-ket <'el n To'!o Almnn vapu
runu nti.,ati "1 1 • , 'lıtıvnffrı1· nl
mu t r 

Neleri ihraç 
Köylü ve müstahsili korumak için 

hükümetimizin aldığı mühim karar 
Ankara, G (A.A.) - Avrupnda baş 

gösteı-cn siyasi gcrginliğın Eylül iptida
sında harb illinı ı;eklinde arzeltiği buh
ranlı vaziyet karşısında şumul ve sira
yet derecesi malfım olmıyan harb dola-
yısile memleket müdafaasını zayıflatma
mak için ihtiyati bir tedbir olmak üze
re 4 eylül !l39 tarihli ve 2/11869 sayılı 
kararname ile bir çok toprak mahsullc
rinıiı.in ihracı meneclilmis ve mühim bir 
kısmı da lisans usulüne tnbi tutulmuştu. 

İstihbaratımıza naz.aran cemiyetimizin 
bünyesini teşkil eden büyük müstahsil 
kitlemizin ve halkımızın iktisadi men-

fcatlerini heı· şeyin fevkinde tutan Cum
huriyet hUkCtıncti siyasi vaziyetin aldığı 
son inkişafları göz önünde tutarak bir 
çok ihraç maddelerimiz üzerine mevzu 
fevkalade tedbirlerin idaınesine halen 
iüzuın görmiyerek müstahsil ve köylü
nün refahını da birinci derecede tut
mak suretile 2/11869 sayılı kararname
ye bağlı 1 s=ı.yılı listeye dahil olan ve 
ihracı menedilen mahsullerden bezelya, 
nohud, fasulya, mercimek, börülce, fiğ, 
bw·çak, darı, pamuk tohumu, kepek, 
pirina yağı, keçi kılı, zeytin yağı, ken-

Fran ız Gene l ur -
nunçok •• •• u JLSOZ 

Ankara paktı müttefiklere 1916 da mah
rum oldukları bir mevki temin etnıistir .. 

Londra 6 (ö.R) - Meşhur Farnsız 
gcnernlı Guro cTaymis> gazetesine gön
derdiği bir mektupta 7 hafta harp sonun
daki vaziyeti gözden geçiriyor : 

F ransanın seferberlikte gösterdiği İn
tizam, azim ve kararı takdir ettikten 
sonra general Curo şunları ilave ediyor: 

Fransız ordusu neşelidir ve harp mal
zemesinin ınükmmeliyetini memnuniyet
le görmektedir. Son harbı yapanlar. ge
neral Gamlenin F ransny1 kurtaran Marn 
muharebesini kaznndıranlardan biri ol
duğunu bilirler. 

lngiltcreden bahsederken general Gu
ro bu bahri devletin mecburi askerliği 
~-----·~~~~~~~--

cesaretle kabul euiğini kr.bu1 ctnıiı1tir. ln
giliz askerleri büyük miktarda Fransnya 
çıkmağn devam ediyor. Hava muhare
besi lngiliz ve Fransızlnnn hava hakimi
vetini göstermiştir. Ehemmiyeti geçen 
harba nisbetle nrtmış olan deniz hakimi
yeti İse tamamen lneili7. ve f'ransızlann 
elindedir. 

Türk - lngiliz - Fransız paktı mütte
fiklere şarki Avrupada. 1916 da mah
rum oldukları Lir mevki temin etmiştir. 
Bu da harbın neticesi üzerine tesir ede
cek m hiyettedir. lngilizler de Fransızlar 
gibi, med~ni dünyanın iltisinin tabi bu
lunduğu bu ceaurane harba sükun"t ve 
az.im kararile girmişlerdir. 

Bir Fransız gazetesine göre 

Sovyet Rusyanın takip ettiği 
iki türlü siyaset 

Paris 6 (Ö.R) - Petit Parisien'in Cenevre muhabiri Libose Sov
yetJerin iki yüzlü oyunundan bahsediyor. Muhabir. Sovyet R~syanın 
Milletler Cemiyetine girdiği gündenberi birbirine zıd :ki politika takip 
ettiğini, Litvinof demokrat milletlerle uzlaşma politikası takip ederken 
el altından Almanya ile uzlaşma teşebbüsleri yapıldığı bildirilmektedir. 
ilk uzlaşma teşebbüsü 1937 de yapılmıştır. Almanyanm şartları, Rus
yanın demokrasilerden uzaklaşmasını, Milletler cemiyetinden çıkma
sını, Fransa ile ittifaktan vazgeçmesini, Almanya harbe:. girerse bitaraf 
kalmasını ihtiva ediyordu. 

Brüksel Beledi ye r~isi zatürreeden öldü 
ölürken Belcika Kralicesi vanında idi . ' 

Paris 6 (Ö.R) - Brüksel belediye reisi Nadolf Marks zatürreeden 
69 yaşında vefat etmiştir. Geçen harpte Brüksel belediye riyasetinde 
Almanlara karşı gösterdiği mukavemetle şöhret kazaHmıştı. Almanlar 
tarafından sürgüne gönderilmiş ve harbın nihayetinden az evvel kaç
mağa muvaffak olmuştu. Belçika kraliçesi hastayı ziyarete gitmişti ve 
öldüğü sırada onun yanı ba~ında bulundu. • 

Kudüs Başmüftüsii İngilterenin Filistin 
hakkındaki teklif ı~rini kabul etti 

Paris 6 ( ö.R) - Havas ajansı Beruttan istihbar ediyor : 
Yüksek arap komitesi azaları müşterek beyanatta bulunarak halen 

Bağdadda bulunmakta olan Kudüs baş müftüsünün Filistin mesele
sinin halli hususunda lngiltere tarafmdan arap hükiim~tlerine yapılan 
son teklifleri kabul ettiğini beyan etmişlerdir. Azaların fikrince bu 
teklifler memnuniyeti mucip bir müzakere esası olabilir. Diğer taraf
dan Mısır ve Irak hükümetleri de bu teklifleri tasvip etmişlerdir. lrak, 
Kudüs bas miiftüsünün kabulünü resmen haber vermistir. 

Pittrnan, Japon mevarid~tına 
ambargo konmasını istiyor 

Vaşington 6 (ö.R) - Ayandan Pitman gazetecilere beyanatında, 
ambargonun kaldırılmasını hoş görmemiş olan japor..yanın büti.in me
varidatına karşı Amerikanın ambargo koymasını meclisden talep ede
ceğini söylemiştir. Japon gazeteleri, Amerika ayan v~ mebusanınm 
bitaraflık kanununda yaptıklan tadilatı bir harba müdahale hazırlığı 
telakki ediyorlar. 

dir, keten tohumu, her nevi konserve, 
kerestelerden yalnız fırınlanmış kayın 

ve katran keresteleri ile lisansa ruhi tu
tulan ve 2 numnralı listeye dahil bulu-
nnn tiftik, bağırsak. balmumu, küçükbaş 
hayvan derileri, yumurta, zeytin tanesi, 
susam. bakla ve soya fasulyesinin 2/ 
1005 sayılı kararnamenin 1, 2 ve 4 üncü 
mnddesi hükümlerinden istifade eden 
memleketlere ihracının serbest bırakıl
ması ve bu üç sınıf memleket haricinde
ki yerlere ihracının lisans usulüne 'tô.bi 
tutulması takarrür etmiştir. 

---"'---AL E z.· İ: 
Roma, 6 (ö. R) -Alman tebliği: Garp 

cephesinde muhtelif noktalarda evvel
kinden daha hafif ke§if faaliyeti ve za
yıf topçu faaliyetini bir Fransız tayyare
si Strazburg civarında iki Alman avcı 
tayyaresi tarafından düşürülmilşfür. 

Bu sabahki Fransız tebliği: Cephenin 
bnzı noktalarında topçu kuvvetlerinin 
mevzii faaliyeti. 

Mareşalımız 
Istanbulda 

Is tanbul 6 (Hu.susi) - Büyük crkfuıı 
harbiye ı·eisi Mareşal Fevzi Çakmak bu 
sabah Aılkaradan şehrimize gelmiş ve 
Haydarpaşa garında istikbal edilmiştir. 

Üahilive Vekili , 
SİVASTAN AYRILDI 
Sivas 6 (Hususi) - Dahiliye vekili 

B. Faile Öztrak bugün muhtelif mües
sesatı ziyaret etmiş ve akşam şehrimiz
den ayrılm~tır. 

--1:?-
A va m Kamarasında 

u halta yapılacak 
eyanatlar 

Roma. 6 (Ö. R) - Londradnn bildiri
liyor: Salı gUnU Hariciye nazın Lord 
Halifoks, çarsamba günü Bahriye na1.1-

n Çorçil 1arafmdan bir nutuk söylene
cek ve B. Ne\'il Çemberlayıı mutad veç
hile perşembe günU Avam kamarasın
da haftanın Mdiselerjnden bahsedecek
tir. 

Paris, 6 (ö. R) - cBerslosyansin>in 
istihbaratına göre B. Vinston Çorçü 
çarşamba günU Avam kamarasında be
yanatta bulunarak Amerikadan İngilte
re ve Fransaya harp malzemesi nakle
decek vapurların himayesi için İngiliz 
ve Fransız bahriyclcri arasında karar
lar;tırı In.rı is birliği planını izah edecek
tir. 

--~
İngiliz levazım 

nazırının beyanatı 
Parls, 6 (Ö. R) - lnglliz Levazun na

zırının beyanatına göre 1ngilterede mü
himmat ve diğer harp sanayii öyle iyi 
tevzi edilmiştir ki harpten sonra hiç bir 
buhrana sebeb olmıyacaktır. Bu husus
taki pl§nlar harpten evvel hazırlanmış 
olduğundan neticeler tahminin :f evkin
de olmuştur. 

tn'&R~ll••------1-KARŞİYAKA 
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B. M. Mecljsinde 
Hariciye Vekili Ankara paktının 

bir an evvel tetkikini istedi 
Ankara 6 (A.A) - B. M. Meclisi bugün Refet Carutezin başkan

lığında birbirini müteakıp iki celse akdeylemiştir. Birinci celsede en
cümenler intihabab yapılmı§ ve ikinci celsede intihabat neticeleri teb
liğini müteakıp hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu söz alarak Türkiye -
lngiltere ve Fransa arasında aktedilen ve meclise sevkedilmiş bulunan 
rnuahedenin heyeti umumiyece bir an evvel müzakeresini temin için 
mezkur muahedenin hariciye ve milli müdafaa encümenleri tarafından 
müştereken tetkikini istemiş ve bu talep kabul olunmuştur. 

Meclis önümüzdeki çarşamba günü toplanacaktır. 

Almanya, Balkanlarda 
nüfuzunu kaybetti 

Paris 6 (Ö.R) - Danimarka gazetelerinin Berlinden aldıkları ha
berlere göre Hitler askeri istişarelerini bitirmiştir. Kış nihayetinden 
evvel kat'i bir hareket yapılmıyacaktır. Buna mukabil bütün cephede 
hararetli hazırlıklara devam olunacaktır. Alman kumandanlığı, kıs
men Belçika arazisinden geçmek üzere Fransaya istikşaf tayyareleri 
göndermekte devam ediyor. Belçika havalarının bitaraflığını ihlal eden 
bu hareketler sık sık yapılmaktadır. 

Londra 6 (ö.R) - Bir taraftan Türk - Fransız - lngiliz paktı ve 
diğer taraftaa ambargonun kaldırılması kararı Berliı.iı. heyecanını ar
tırmıştır. Balkanlarda vaziyet tamamen Almanya aleyhinde inki~f 
etmektedir. Almanya, siyasi nüfuzu gibi iktısadi nüfuzunu da kay
betmektedir. Romanya, Almanyaya ihraç ettiği senelik iki milyon pet
rolü Türkiye ve Yugoslavyaya ihraç için bu memleketlerle müzakere
Jerde bulunmaktadır. Şimdi Hitler ve Ribbentrobuu muazzam bir pro
je hazırladıkları söyleniyor. Şaht tarafından teklif ed:len bu proje, fo
gilterenin Asyadaki malikanelerine karşı Sovyet Rusya ile birlikte bir 
hareket tertibini istihdaf ediyormuş. 

Kopenhag 6 ( ö.R) - Berlinden bildiriliyor: Nasyonal Sosyalist
lerin yüksek mahfillerinde hoşnutsuzluk genişlediğinden Hitler Ges
tapodan başka bir ikinci gizli polis teşkilatı daha vücuda getirmiştir. 
Şimdi merakla soruluyor : Acaba Hitler Nazi partis:nde Stalin gibi bit 
temizleme hareketi mi yapacaktır~ 

B.Molotofun yeni nutku 
Sovyetlerin bitaraflığı üzerinde tek

rar ve itina ile israr etmektedir 
Londra 6 ( ö.R) - B. Molotofun bugün söylediği nutuk muharip 

kapitalist devletlere ve bunların emperyalist siyasetlerine karşı bir hü
cum şeklinde idi. Anlatıldığına göre bu hücumlar bilaistisna bütün 
muhasım devletlere karşıdır. V:e B. Molotof bu defa da Almanya le
hinde askeri yardım ve hatta alelade hiç bir yardım vaadinde bulun
mamış, bilakis Sovyet bitaraflığı üzerinde tekrar itir.a ile israr etmiş· 
tir. 

B. Molotof muhasım devletleri bitarafları harba sürüklemeğe çabş· 
makla itham etmiş ve ambargonun ref'i dolayısile Amerikaya hücum
larda bulunduktan sonra neticede Rusyanın gittikçe artan kuvvetin
den bahseylemiştir. 

Tehlike hangi tarafta? 
Bazı haberlere göre Avrupanın ce
nubu şarkisinde ihtilatlar mı olacak 

Brüksel 6 ( ö.R) - Diplomatik ve askeri vaziyetin inkişafı hakkın
da «Belga> ajansı Berlinden istihbar ediyor: 

lyi haber alan Alman mahfillerinde iki cereyan görülmektedir. Ba
zıları Almanyanın lngiltereye karşı geniş bir harekete girişeceğini tah
min ediyorlar. Diğerleri ise garp cephesinde geniş bir askeri hareketin 
hazırlandığı fikrindedirler. Bunların tahminine göre ayni zamanda 
Avrupanın cenubu şarkisinde ihtilatlar baş gösterecektir. Basarabya
da karışıklık çıkması ihtimali ve Rusya ile Bulgaristan arasında daha 
sıkı bir samimiyet tesisi bunu gösteriyormuş. 

Polonyadaki kıtlıktan Almanlar 
• 

yahudileri mesul tutuyorlar 
Paris 6 (Ö.R) - Zürihte çıkan Nasyonal Zaytung tarafından bil

dirildiğine göre Almanların Polonyada işgal ettikleri arazide bulunan 
2 milyon yahudi zulüm altındadır. AlmanlN Polonyadaki kıtlıktan 
bunları mesul tutuyorlar. Ve yahudileri ağır enkaz kaldırma işlerinde 
kullanıyorlar. Bütün yahudi mağazaları kapalı tutulmaktadır. 

Almanyada mark düşüyor ve eşya 
fiatlcri ise boyuna yükseliyor 

Amsterdam 6 ( ö.R) - Almanyada eşya fiatleri çok yükselmiıtir. 
Holandada seyahat eden Almanlar Markı kabul ettirmekte müşkülat 
çek.tiklerinden Markın beynelmilel kıymetini kaybettiği rivayetleri 
Almanyada dola mıştır. Ve bu rivayetler yiizünden Mark hakikaten 
düşmektedir. 

Paris 6 ( ö.R) - Bohemyada iaşe vaziyeti ve ticari vaziyet süratle 
vahimleşmiştir. Şeker yoktur. Çiftçiler benzinsizlikten traktörlerini 
kullanamıyorlar. Almanyaya gönderilen rehinelerin adedi 60 bini bul
muştur. Bunlardan ailelerine gelen mektuplarda çok fena vaziyette 
oldukları bildiriliyor. 

Batan tahtelbahirlerin tayfalarını 
kurtarmak için icat edilen makine 

Lizbon 6 (Ö.R) - Bir Portekiz mühendis batmış tahtelbahirlerin 
mürettebatını kurtarmak için elektrik veya el ile çalışır bir makine 
icad etmiştir. Muhtelif memleketler bu makinenin patentesini satın 
almak teklifinde bulunmuşlardır. 
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~ ClK'l'()R.UN--.; Londrada mühim 
~T-· ~t0.1:ç.:~ 11 görüşmeler oldu 

Garpte Ankara ıvı-Radyosu ( B 0 R SA~ 
Bu .. yu·· k taarruz DALGA VZUNLUOU ÜZÜM 

öDEMIŞ İCRA MEMURLUCUN
DAN: 

1 - 938 yılı mahsulü gayri mamfıl 
(9100) kilo tütün açık artırma suretiyle 
ödemiş icra dairesinde 21-11-939 &ılı urp ren csı - BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA- BVGUN 

-~
YAZANı Dr. G. A. b k 1 • --+-- 1845 jiro ve şü. 

Kral Karol Türkiyeye, Yunanistan ve C COmJyOr 1639 m. 183 Kcs./120 Ww 1217 Esnaf bank. 
Bulgariatanı da ihtiva edecek bitaraf bir T A. p 31 'ZO 9465 K / 20 w 994 Ü ·· tarım - BA~TARAFI 1 inci SAYFADA - · • • m. es. w. zum Balkan bloku te•kilini teklif etmiştir. '1 892 A R tiz"' ·· 

.. Bundan maksatıan Forbah rıkıntısm- T. A. Q. 19.'14 m.15195 Kes./ 20 Ww. · · umcu B••lrvan hafta her halde Alman hesap- " 605 Mazlı · · 
Siz kendiniz görmedinizse, sayın an- - ·.1 daki Fransız mevkilerine mühimmat ve 12.30 Program, ve Memleket saat ar ızmır 

lannı altüst edecek hafta olacaktır. 358 p Mihal f 
nenize sorunuz: O büyu"k annesının e--'· naklini gür)eştirmektir. Sargöıni- ayan, 12.35 AJ·ans ve Meteoroloı·o ha- · e PAPEN GELiYOR: CLa.b. .. 337 K T 
• bayır turbunu kıtır kıtır çiğneye- Belgrad 6 (ö.R) _ Almanyanın An- nin on mil şarkındaki Forbah yaylası berleri, 12.50 Türk müziği, çalanlar: · aner

1 cek dic:leri kalmadığı vakit pek ehem- 185 lik obiislerlc bombardıman edilmek- Ruşen Kam, Cevdet Kozan, Reşad Erer, 316 S. Gome 
=- kara büyük elçisi Fon Papen burada bir 313 ı·nhısa" lar ı'da rniyetle sakladığı mini mini turup tcdir. Bu obfüıler, geçen haftakinden da- Hasan Gür, 1 - Okuyan: Necmi Riza r · 

b ık Ş dik b gün kaldıktan sonra Semplonla lstanbula Ah k d '"- ~ 277 I A Talat rendesini e ·i görmüştür. im · i ü- ha fazla tahrip kuvvetini haizdirler. Sar ıs an, 2 De e - Sultaniyegillı agır se- · · 
yük anneler, usta diş hekimlerinin him- hareket etmiştir. tarafında Alman topçusuntın bazı faali- mai: (Nihan ettim seni), 3 - Lemi- Sul 247 Ş. Riza ha1ef. 
metiyle hiç bir vakit dişsiz kalmadık- Fon Papen gazete muhabirlerine be- yeti müşahede edilmiştir. Hava el'an ta~iyegah şarkı: . (Andık~a geçe~ gü!1- 116 M. H. Nazlı 
lanndan kırmızı turpu da, bayır turpu- yanatta bulunmaktan içtinap etmistir. yağmurludur. Tayyare faaliyeti azdır. lerı), 4 - Yesarı Asım - Sultaniyegah 115 Istiklal şir. 
nu da yiyebiliyorlarsa da, eskilerin za- ISO MiLYON STERLINC KREDi: SÜNGÜ HÜCUMU şarkı: (Biz Heybelide), 5 - Dede - 88 S. Erkin 
mamnda usta dişçiler pek az olduğun- Roma 6 (ö.R) - ltalyan gazeteleri, Paris 6 (Ö.R) - Vozjda bir Alman S~ltaniyegah Yü~k Semai: (~ad.eyle- 64 S. Paterson 
dan onlar, bayır turbunun suyunu çı- Büyük Britanyanın Türkiyeye açacağı taarruzu süngü hücumuna inkılap etmiş- dı), 6 - Hasan Gur: K~un taksımı, 2-:- 49 Saıni Uraç B. 
karmak üzere öyle mini mini bir rende kredilerin 150 Milyon Sterling'e baliğ tir. Almanlar zayiatla püskürtülmüşler, Okuyan: ~efharet Sagna~, .. 1 - A:ıf 44 j. Kohen 
saklamayı pek severlerdi. olabileceğini yazıyorlar. Fransızlar mevzilerini muhafaza etmiş- b~y • Suzınak şarkı: (Gozumd~n g~- 47 I. Hakkı Veral 

Bayır turbunun ehemmiyeti sadece JNGILTERE - YUNANISTAN lerdır· . Almanların garp cephesinde hü- mıyor), 2 - Le_yla hanım - Hıcaikar 34 P. Klark şe. 
baharlı olmasından ve iştah arttırmasın- Atina 6 (ö.R) - lngiliz sefiri başve- . . k 11 d klar şarkı: (Neredesın nerde acap), 3 - 19 N. Üzümcü 
dan değildi. Onun eski zaman hekimli- kil Metabası ziyaret ederek çok mühim ~ ~abal~ınıl.m nıçın S~~rn~ 1 

Arif Bey - Segah şarkı: (Bülbül yetişir 12 j. taranto mah. 
linde pek mühim bir yeri vardı . Ipok- bir mülakatta bulunmuştur. Y_.I'etı .. mucıı:> 0 ~ur. ye as- bağrımı hun ettin), 4 - Arif Bey mu- '1692 
rat hekim akciğer yaralarına ve istiska --+- ker~ munekkitlere gore .. Ispan~a ~arbın- hayyer şarkı: (Ey ateşi gam), 13.30/ 278666 
illetine tutulanlara. dişleri keskinse ha- o d • • da ılk defa olarak tecrube e~ş olan 14.00 (Karısık hafif müzik - Pl), 18.00 286358 
yır turbu yedirir, dişleri olmıyanlara da 0YÇ18 0 J 0 J Z 1 Alman hüc~ arabalarının serı fakat Program, lS.05 Memleket saat ayarı, No. 
turbun suyunu içirirdi. mukavemetsız oldukları anlaşılmıştır. Ajans ve meteoroloji haberleri 18.25 N 

Gene eski zamanın pek meşhur bir b J d Bazı tadilatla bunu takip ~~n hafif hü- Müzik (Cazband _ Pl.), 18.55 ~nuşma N~: 
hekimi olan Diyaskarit bayır tur bunun 0 U 0 U cum arabalan da F~sız hucum araba- (Halk iktısad saati), 19.10 Türk müziği: No. 
~hretini daha ileriye götiirerek gözleri _ BAŞTARA.FI 1 inci SAYFADA _ lan karşıSJnda çok zaıf kalmaktadırlar. Tuna gecesi, Ankara radyosu küme he- No. 
iyi gönniyenlere, çok öksürenlere ve o GARP CEPHFSİNDE TAARRUZ yeti, Derleyen: Kemal Altmkaya. tdare 
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8 
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12 
11 

gün]erindc çok sancı çeken bayanlara ğim bir harp gemisi gördüm. Bize yak- BEKLENMİYOR eden: Mesud Cemil 19.50 Konuşma 
bayır turbu tavsiye ederdi. Hekimlerin laıtı. Ve gemiden uçan bir deniz tayya- Roma 6 (Ö.R) - lngiliz askeri mü- (Ormanlarımızı tanı

1

yalım ve koruya-
İNCİR 

.,;.;1Jerine hiç inanmıyan Plin filozof bile resi etrafımızda dönmeğe başladı. Cemi ockkitleri Almanyanın şimdilik garp lım), 20.05 Türk müzigwi, Çalanlar: Ve- 207 MH N l 
_, h' b. 'h d b l d b k • h k · çu. · · az 1 
bayır turbunun idrar yolu taşlarını erit- ıç ır ı tar a u unma an vapurumu- cephesinde ir as erı are ete g~mesı- cihe, Ruşen Kam, Cevdet Kozan, Re- 100 • Öztrak 
tiğini, ağızdan kan gelmesini durdurdu- zun güvertesini mitralyöz ateşile delik ne ihtimal vermiyorlar. •Dey]i Telgraf• şad Erer, 1 - Okuyan: Müzeyyen Se- 84 • F. Sabri 
ğunu, bir de emzikli kadınların sütünü deşik etti. O zaman bunun bir Alman gazetesinin askeri muharriri, buna mu- nar, 1 - Kürdilihicazkllr peşrevi, 2 - 69 • KA. Taner 
ıırttırdığını kabul etmişti. korsan gemisi oldu~nu anladım. Ateş kabil, lngiltereye karsı geniş mikyasta Arif Bey - Kürdilihicazkar şarkı: (Kan- 9 • Şerif Remzi 

Orta çağların meşhur kadın hekimi ederken üç kerre y~rini de~işt~rdi. Ölüm- hava hücmnlannı bekliyor. lar döküyor), 3 - Sel. Pınar - Hicaz- 469 yekfuı 
Sente _ Hildgrat erkek hekimlerin hep- den nasıl. ~ur.tuldu~m.u bıl.mıyorum .. llk •Taymis• askeri muharirri de, Alman- kar şarkı: (Aşkınla yanan), 4 - Sel. 145969 eski yekfuı 
sini gölgede bırakarak bayır turbunda olarak bırıncı zabıtımız elınden hafıfçe Jar tarafından Hollandanın istilasını dai- Pınar - Kürdilihicazkar şarkı: (Nere- 146438 U. yekfuı 
hem karın içindeki uzuvlarını, hem in- yaralandı. Top ate,i ıslıına alınacağımızı ma mümkün telakki etmektedir. den sevdim), 5 - Osman Nihat - Kür- 63 Ç S 
$.anların aklındaki karışıklıkları temiz- I tahmin e~~iğimden 50 kişiden ibare.t olan RENDE dilihicazkar şarkı: .. <A~ş~m güneşi. kal- 132 • · K~~ 
lemek hassası bulmuştu. Bizde de -şim- vap~r ~urette~~tına sa?dallara bınere~ Paris 6 (Ö.R) - Almanlar Ren neh- malı), 6 - Halk Turkusu: (A Fadımem 69 B. Pamuk 
di pek işitilmiyor ama _vaktiyle teklif- d_enıze ınmel~rını e~rettım. Almanlar b~- rindeki küçük adalardan birini isgale ça- hadi senle kaçalım), 2 - Okuyan: Nec-

günü saat 10 da satılacaktır. 
9. 12.25 2 - Muhammen kıymetin yüzde 75-
8. 12. şini bulmadığı takdirde 28-11-939 salı 
8.25 12.75 günü saat 10 da ikinci artırma yapıla-
9.50 11.50 hcaktır. B

1
u artırmada teklif edılilen bedel 

8.25 9.75 er ne o ursa olsun satış yap ır. 
9.50 13.50 ... }d-

4
B
0
u :Uk·~~eri~ ydüz

1
d
5
e .3?. ı .. bU:~ci, 

10.50 12 25 'uZ e l l lnC11 yuz e l UÇunCU Ve 
9 75 l0.25 yüzde 10 u ise kapadır. Satış için i.ist 
· 

9
·25 üste 34 kuruş muhammen kıymeti var-

6· · dır. 
11.25 12. 4 - Sat~ peşin para ile yapılır. An-
11. 11.50 cak kafi teminat alınmak ve mal teslim 
10. 11.50 edilmemek şartiyle alıcıya 7 günü geç-
12.50 12.50 memek üzere münasip bir mehil verile-
8.12 9.25 bilir. 

11. 12.50 Tütünleri görmek veya fazla tafsilat 
7.50 9.50 almak istiyenlerin ödemiş icra dairesi-

12.50 12.50 nin 939-1223 sayılı dosyasına her iş gü-
10.25 12. nü müracaat edebilecekleri illn olunur. 

8.75 8.75 4082 (2258) 
8. 8. 

11.50 11.50 

8.25 
9.50 

10.50 
12.50 
14.50 

6. 
3.2!S 
7.50 
8. 
7.50 

12.50 
3.25 

10.25 
12.75 

7.50 

1ZM1R 2 inci HUKUK MAHKEME
SlNDEN: 

Izmir namazgah yapıcıoğlu yokuşun
da 19 nolu evde oturan Mehmet Tevfik 
önyol tarafından karısı Izmirde asmalı 
mescit sokağında 21 numaralı aile evin· 
de oturan Adile aleyhine açılan boşan
ma davasının muhakemesi sırasında M. 
K. nun 134, 138, 139 ve 150 inci madde
leri hlikümlerine tevfikan evvelce taraf-
lar için verilmiş ayrı)ık kararının boşan
maya çevrilmesine ve masarıfı muhake
me olan 1002 kuruşun dahi taraflardan 
yarı yarıya alınmasına temyizi kabil ol
mak üzere 17-10-939 tarihinde· karar ve
rildiği ve hükmü havi gıyap ihbarna
mesinin müddeialeyhanın ikametgfilıı
nın meçhuliyetine binaen mahkeme ko-
ridoruna talik kılındığı tebliğ makamı
na kalın olmak üzere illn olunur. 

4081 (2252) 

11.50 12.25 ~----... ------· 6. DOKTOR 38.50 42.25 

siz iki ahbap karşı karşıya konuşurken zı ozaman esır ettiler. Ve Clementa hır lışmışlarsa da pilskürtülmüşlerdir. mi Riza Ahıskan, 1 - Haşim Bey - Hi-
araJarında fikir ayrılığı çıkınca birinin kaç bomba koydular ise de bombalar __ ..>- -- cazkllr şarkı: ($eb ta seher), 2 - Asa- Para Borsası 
ötekine: infilak etmedi. Korsan gemisi bunun üze- Japonya ne bekliyor! r!ye Hatibi - HicazkAr ş~rkı: (Yol hi-

. tt v b .. l 1 b · . . lafım), 3 - Rakım Hıcazkar şarkı: c,..,,.rrrT ........ ~ 1'fER'ITW'" BANKASI - Senin aklına turup sıkayım e mi?. rıne vapura a ıgı 0 us ere vapuru a- Roma, 6 (Ö. R) - Japon harıcıye ne- (B kl d' ta f kad ) 4 _ L"'tfü ~.ın.a:u.ııuıı!iJ. ~ 

Süleyman Çoruh 
Çocıılı laastalılıları 

mütahassısı Demesi, şüphesiz, me-:hur kadın beki- tırdı. t" · ü ili ta fı d b'ld. il e e ım ecre ar ' u KLEARİNG KU&LABI 
,. --~- d7ı_t~~ mı~. m

3
mess raki nAsan 1 ı~ - Bey Hicazkflr şarkı: Sana noldu gö-

minin turpta bulduğu bu hassadan ileri 
1 
ıg.ınd gore. a~.o~ya ~r t . ya m~seç~- nül), 5 _ Rusen Kam Hicazkar şarkı: Sterlin~en ıayıid bir Türk Jirumm 

gelirdi. Belçika Almanyayı erı~ e. ~·~~e ı /':'zıt e ~k~}·e~ı b ~ (Bir nevcivandır aşubu candır), 20.50 - mukabilidir .. 
Londra ve Viyana hastanelerinde 

ctiidünü ikmal etmiştir .• 
Hastalanın her gün kabul eder. 

Alış Satış Muayene adresi : Birinci beyler so-
5~~· 71 5~~· 16 kak No. 42 .. 

Eski zamanda bu kadar meşhur olan protesto etti rer ::1d. u B me ;3ınb eş\ ud':;' de - Türk müziği: Halkın türküleri, (Sadi 
bayır turbu yeniden şöhret kazanacak Roma, 6 (Ö. R) - Belçika hükumeti tue 1 e ır ... t~u t e~a. e~·1 ıge~ .e-:- Yaver Ataman ve Azize Tözem). 21.00 - St ]' 
gibi görUnüyor. Biri yirmi beş yıl, öte- iki Alman keşif tayyaresi tarafından .

1
ek er e ml uzka era. aç· gırışe kı m.eh .. ıkç~n Konser takdimi: Halil Bedii Yönetken. D elr ın 

· · Ev adresi : Göztepe karakolu kar-ı 
3::~ 3t~: şısında 834/1 ... 
7.6577 7.6993 TELEFON : Z310 

1.423 1.432 ~ 1 - 13 

ki bC§ yıl önce, iki Alman hekimi bayır fl w .. d'l ı şart o ara yeru ın mer ezı u . u- 2115 M" 'k (Rad k t Şef- o ar 
b d Belçikanın bitara ıgına tecavuz e ı me- metinin tasdikinin taleb edilecegwini mü- D. E- puzı t . )yo lor esMrasıG-1' k : Belga 

tur unun karaciğer e toplanan safra sini protesto etmek için Berlin masla- .1 . kA tm' 
1

. r. . rae orıus , - . ın a. F fr 
kumlarını çıkarmağa, idrarı arttırmağa hatgüzarına emir vermiştir. messı ın ar e ış ~~· Valse Fantaisie, 2 - H. Rabaud: Eglo- prans~ angı 
çok yaradığını haber vermişlerdi. En --.1f-- - -- - _ guc, 3 - L. Delibes: Coppelıa balesin- eze. 
yeni gelen bir hekim gazetesinde bir Göbelsin yeni sözleri Hollandanm turuncı den fantezi, 4 - G. Bizet: Carmerr ope- porın fr 
Fransız heklıni de - Almanya ile Fransa kitabı rasından parçalar, 5 _ Saint • Saens: tsveç krangı 
b hal. d b ı akl b b ik' Roma. 6 (Ö. R) - Alman propaganda sveç onu 

3.3969 3.4165 AKHİSAR ASLlYE HUKUK HA. 

nrp ın e u urun a era er - ı Lahey 6 (Ö.R) _Hollanda hükümeti, Samson ve Dalıla'dan Ba.cehanale, 22.0.0 N kr 
yıldan beri yaptığı tecrübelerin netice- nazırı Doktor Göbels gençlik teşkilatı- H 

11 
d b' flıw h kkınd b" Mcm:Jeket saat avarı, AJans haberlerı; orveç onu 

3.1870 3.2054 KtMLt(;lNDEN: 

Jerine dayanarak Alman hekimlerinin na hitaben bir nutuk söyliyerek Alman o ~nkianın ıtaedra gıkt. a B a k'ıtar tut - Ziraat, Esham - . Tahvilat, kambiyo - Çekoslovak kronu 
3.339 3.359 Akhisarm has hoca mahallesinden 

.. _, · · tasdik ed" B t b · mı'lletinin şlındi, mazide mi~li 0 örülme- runcı tap neşr ece ır u ı p a n· 23.09 23.20 Emirze kızı ayşe tarafından kocası aynı 
35.22 35.40 mahalleden Acem Ismail oğlu Mehmet 
64.86 65.22 aleyhine açılan Mihreyn ve nafaka ve 

S<nıerını • ıyor: ayır ur u ış- "' H 11 d B 1 ik ·1h J h' d sarf Nukut borsası (fiyat), 22.20 Serbest sa- ınar 
tabı nrttırdıktan başka karaciğerden çı- miş derecede, milli davaya bağlı ve onu tot.kaln .a ve ~ ç ~dın su.k le ınbule at, 22.30 Müzik (Oda Müzigwi: Schubert- Leva 
k --' · · k K iktidarında olan her vasıta ile müdafaa e ı erı mesaıye aı vesı a ar una Le an :Mil rayı ıntızama so uyormuş. a- - genç kız ve ölüm kuartr " ) (Pi.), 23.10 Y 
raciğcr üzerindeki sancılar bayır tur- azminde bulunduğunu söylemiştir. caktır. Müzik (Cazband - Pl.). 23.25/23.30 ya- Rııyşmaı k 

82. 83. boşanma davasının cari muhakemesiıı-
1.97 1.98 de: Bir sene müddetle ayrılıklarına 26-

buy la geçiyor. Safranın çıkamamasın- -------------------------------- rınki program ve kapanış. Liret 15.20 15.29 6-927 tarihinde karar verilerek ikamet-

dan ileri gelen ~ıntı kayboluyormuş. •--•••••ım--••••••.-ı•--•••D•-•••lf. --+-- Drahmi 
Şu kadar ki bnyır turbunu, ilaç ola- ~ Bir lngiliz lcaptanınm Zloti .. 

103.97 104.50 gahırun meçhuliyetinden bu baptaki 

bilecek kadar yemek haylice güç bir iş- T. c. zı·raat Banka~ı Cahadet•ı Fengu 

4.2159 4.2373 hükmün ilanen tebliğine karar verilmiş 
S.6807 3.6984 ve bir nüshası mahkeme divanhanesiııo 

tir. Bayır turbu madenleri tamam fay- ~ 'f' 
da1ı bir iştah yemeği olmakla beraber Paris 6 (Ö.R) - Londraya gelen In-
çok yenilince hazmı güç olur. Onun için KuruJH~ tarifli : JSSS giliz Kieman vapurunun kaptanı, gemi-

ANKARA BORSASI 

;yisi, bayır turbunu rendeledikten sonra ...,. sinin •Amiral Şen adlı Alman cep zırh- Londra _ Sterlin 1 
bir tülbent içerisine koyup sıkarak .su- Sermayesi : ıoo.000.000 Türk lirasL. • lısı tarafından batınldığının muhakkak Nevyork - Dolar 100 
yunu çıkarmaktır. Bundan günde yüz. Şube ve ajan adedi : 262 • olduğunu söylemiştir. Paris _ Fransız fr. 100 
yüz elli gram - tabü, hepsini birden de- Zirai ve ticart ber nevi Banka muameleleri ~ Bir Alman Milano - Liret 100 
ğil, yarısı öğle yemeğinden, yarısı ak- W-<r.ı LiRA .!ıi tahtelbahiri ba..,.-Jdı Cenevre - İsviçre fr. 100 
şam yemeğinden önce içmek güç olmaz- PARA BbdKT.uu:.NLERE 28.800 ......-a Am te d FI · 100 
mış.. ..,_ a. ..WYE VERECEK Paris 6 (Ö.R) - Bremenden ilk defa s r am - orın 

B b öh. ' d h . ~.a o1arak rıkış yapan bı·r Alman denizaltı- Berlin • Rayşınark lOO ayır tur u suyunun ş reti a a zı- ihba h 1 d 50 " rilks ı B l 100 
d art .• lü k°"~ tla 1 . Ziraat bankasında kumbaralı ve rsız tasarruf esap ann a en az ( ) sı ayın do"rdun·· de batınlmıştır. B e - e ga ya e • ınca, sus .. gı ra sarı ı şı- . Atina • Drahmi 100 
J .• d da h ·ııı k v lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna göre ik- in n· h .. k.. d 1 şe er ıçın e onun azır .ı .. cı çı acagı g iZ U Ulft ar arı Sofya _ Leva 100 

şiiphesizdir. O vakte kadar beklemeğe ramiye dağıtılacaktır : Lonclraya döndüler Prag _ Çekoslovak kr. 100 
ı;abırları olmayıp ta şin1diden turp suyu 4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
içmek istiyenler de, bayır turbunu ren- Paris, 6 (ö. R) - İngiliz hükümdar- Madrid - Peçeta 100 
-1elemck üzere, belki gümüşten turp ren 4 • 500 • 2.000 • ]arı bu sabah Vindsor şatosundan Lond- Varşova - Zloti 100 
desi yaptıracaklardır. 4 • 250 • 1.000 • raya dönmüşlerdir. Budapeşte - Pengü 100 

40 • 100 • 4.000 • -------------- BUkreş - Ley 100 G. A. 
100 • 50 • 5.000 • TASHİH Belg:rad - Dinar 100 
120 • 'o • 4.800 • G te · · 25 T · · ı 4 T Yokobama - Yen 100 aze mızın eşrınıevve ve eş- St kh l.m İsv k:r 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 

-·.2-
Mısır veliahdı ltalya 
seliri ile konu$tu 
Roma, 6 (ö. R) - Kahireden bildiri

liyor: 

160 • 20 • 3.200 • rinisani 939 tarihlerinde Em11k banka- Mo k 0 -R belç • 
100 'd ık uıı d 231 os ova - u e DİKKAT : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde :SO liradan aşağı dUşmJ- sına aı ç an unm a esas numara- NOT • Hizal da kkam bul 

nl •'---: _,....,;,., takdi d yU d 20 faz} . 1 ·ı 1...:- lı Hasanhoca mahallesinin Osmaniye d'·vizl· i .armfi ra il ed"lm ~-
Mısır Veliahdı Altes Prens Mehmed 

Ali İtalya sefarethanesine giderek se
firle samimİ bir mü1akatln bulunmuş-

ye ere J.A.rcUıuye ~ı.n.Il'i' r e z e asıy e ven ece "ı.u. caddesindeki 37 yeni 33 tajlı mağazanın yan o er çın at tesc 1 emıştir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylöl, 1 Birinci .kiiıun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih- kıymeti {14000) bin lira olarak sehven ESHAM VE TAIIVll.AT 

terinde çekilecektir. çıkmı~tır.Bunun kıymeti hakikisi (1400) 1933 ikramiyeli Ergani 19.45 
liradır. Keyfiyet tashih olunur. Cümhuriyet Merkez Bankası Pş. 103.75 tur. -.... _ • .. . ..r ... ' .. - ... . . 1 .. - .;._ • • ' ~ • 

Bayramlık hediyelerinizi mutat üzere 

Hilil Eczanesi Temin Edecektir 

Kemal K. Aktaş müstahzaratı parfümeri kısmı 

Kolonya - Losiyon - Esans 
Bahar • - Menekşe - Zümrüt damlası .., . - -çıçcgı - -- -- -- -- -- -Gönül - Limon çiçeği ( 90 dereceli ) - Son hatıra - -- -- -- -- -- -- -
Altunruya - Yasemin - Zümriit damlası - -- -- -- -- -- -- -
T~ev1ak - Fulya - Amber - -- -- -- -- -

OT: Zarif şişelerde satılan kokular ayrıca açık ve dökme de verilir. 
iLAL Ec:;:anesi; taşra müşterileri için üç gün bayram açık bulunacaktm. 

talik kılınmış olduğundan tarihi ilandan 
itibaren 15 gün zarfında temyizi kabil 
olup aksi halde hiikrnün iktisabı katiyet 
edeceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere illn olunur. 4084 (2257) 

- & 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatöf'Ü 

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

··-----TiıF;iiLEFON : 2310 

ZAYİ 
İzmir belediyesinden 18-9-29 tarihinde 
almış olduğum 1162 nolu bonoyu zayi 
ettiğimden bu kerre yenisini alacağım 
cihetle eskisinin hükmü olmadığını ilAn 
ederim. 

Karşıyaka: Yıldırım Kemal sokak No. 
6 Cenan Eğinlioğlu 

(Erkek) 

(Dişi) 
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SPERCO V APVR 
ACEHTASI 

W. F. Henry Van der Zee 
ve şürekası 

---..tJ-·---
ADRİATİKA SOSYETA A.NON'İMA AMERiCAN EXPORT UNES INC, 

Dİ NA VİGAZYONE N E V - Y O R K İÇİN: 
DİANA vapuru 30/10/939 tarihinde EXİRİA vapuru 30 ilkteşrine doğru 

gelerek Adriyatik limanlarına hareket bekleniyor. . 
edecektir. EXPORTER vapuru Sonteşrın baş-

CAl.DEA motörü 30/ 10/939 tarihin- langıcına doğru bekleniyor. 
de gelerek Cenova ve Marsilya limanla- ARi\fEl\1~~~T DEPPE, ANVERS 
rına hareket edecektir. ANVERS IÇIN : 

ALBANO vapuru 2/11/939 tarihinde ESPAGNE vapuru son teşrin b~lan
beklenmekte olup Karadeniz limanlan- gıcında bekleniyor. 
na hareket edecektir. D. T. R. T. KUl\1PANY ASI 
ECİTTO motörü 3111/939 tarihinde TUNA Lİı'1ANLARI İÇİN 

gelerek ayni gün saat 17 de Pire, Brin- DUNA motörü 15 sonteşrinde bekle
dizi, Venedik ve Triyesteye hareket niyor .. 
edecektir. KASSA motörli sonteşrin sonlarında 

BOLSENA vapuru 6/ 11/939 tarihin- bekleniyor.. . . . 
de beklenmekte olup Adriyatik limanla- SERVİCE MARITll\IE ROUI\IAIN 
rına hareket edecektir. B U C A R E S T 
CİLİCİA motörü 7/11/939 tarihinde KÖSTENCE - GALAS VE TUNA 

beklenmekte olup Cenova ve Marsilya LİMANLARI İÇİ~ v 

limanlarına hareket edecektir. OİTUZ vapuru 2 sonteşrıne dogru 

EctTT"TIO ö .. 17/11/939 tarihind bekleniyor. 
u.ı. ~o~ ru . . e SOCİETE CO:\L'\IERCİALE BULGARE 

g~erek a~ı gUn ~at 17 de Pıre, Brın- DE NAVİGATiON A VAPEUR 
dizi yenedik ve Trıyesteye hareket ede- HAİFA _ İSKENDERİYE VE PORT 
cektır. SAİT İÇİN 

lTALlA S. İZ, :ı ~,1 JGAZİONE ıe!ı~~apuru hemen hemen bek-

.NEPTUNİA motörü 19 teşrinisani 939 Vapurlann isim ve tarihleri hakkında 
tarihinde Triyestedeıı cenubt Amerika hi( bir bahhüt alınmaz. 
liDıanlarına hareket edecektir. Vapurlann hareket tarihleriyle nav-

N O T : !unlarda.ki deği,ikliklerden acenta me-
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve l" k b ı 

h ~ ,,_;;.ıl..} . . ka ,. lmadıv su ıyet a u etmez. 
are~, wu-u1 cnnın t ı o gmı ve . TA~,,.. 

b 1 hi b. ihbar ı·· lmaks Daha fazla ta{:ııılAt için A .ı. u nK un arın ç ır a uzum o ı-

zıiı değişebilir olduğunu ve bu husustan caddesi 148 Na.da W. F. Henry Van Der 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp Zee ve Şsı. V •pur acentalığma milraca. 
etrniyeceğini muhterem yükleyicilerin et ed.Jlmesl rica olunur. 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. TELEFON : 2007 /2008 

Daha fazla tafsilAt için Cümhuriyet -------------
caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 
ı:>centesine müracaat edilmesi .. 

--~ 

UMDAL 
1 

TELEFON : 2004 - 2005 
UMUMİ DENİZ ACENTALJÖl LTD. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• HELLENİC LİNES Lm. 
OLİVİER VE 

$VREKASI Lt'D. 
ANGHYRA vapuru ikinci teşrin ipti

dasında beklenilmekte olup Anversa ve 
Rotterdam için yük alacaktır. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

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

limanımıza gelerek a:yni gün Köstence 
ve Varna için yolcu ve yiik alacaktır. 

Londra ve Liverpol hatları için LOVCEN vapuru 19 ikinci teşrinde 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla- limanımıza gelerek 20 ikinci teşrin saat 
nmız sefer yapacaklardır. 12 de Pire - Arnavutluk limanları - Ko

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

M rl M •tim yük kabul edecektir. essage ~s arı es JADRANSKA PLOVİDBA D. D. 

KUMPANYASI . SUSAK . 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru . :l'R:EDSE~NIK. ~OPAJTIC vapu:u 
Her tilrlU izahat ve malfunat için Bi- ikıncı teşrın ıptidasında beklenıl-

• • K d da ıf!• da LAU mekte olup Yugoslavya limanları ve Tri-
rmcı or on .,,, numara • yest · · ··k la ktır e ıçm yu n ca . 
RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen· GOULANDRİS BROTHERS LTD. 
tasma miiracaat edilmesi rica olunur. PİRE 

TELEFON : 2 3 7 5 •NEA HELLAS• 
Liilt.s transatlantik vapuru ile Pire m•••••

0
•P_E_RA ... ..,rö~R,.. ___ Nevyork hattı ... 

Pire - Nevyork seyahat müddeti 1? gün 

Dr. Asil Mukbil Pireden hareket tarihi 
18 -11-1939 Atak a m Gerek vapurların muvasallt tarihleri, 

gerek vapur isimleri ve navlunları hak-
MEMLEKE!' HAS!' A• kında acenta bir teahhilt altına giremez 
HESİ OPERATÖRÜ Daha fazla tafsilAt almak için Birinci 

Hastalarını her gün üçten sonra Kordonda 152 munarada •UMDAL• 
Alsancakta Birinci Kordon 312 nu- umumt deniz AcE-ntalığı Ltd. müracaat 
maralı Jakinyon npartrnanında ka- edilmesi rica olunur. 
bul eder.. Telefon : 4072 Müdüriyet 

•••••m••TELEmııl'.&3!!!&2Z•F!!O!!l"JN: 3~ Telefon: 3171 Acenta 

Türkiye iş Bankasından: 
ölü Keneli 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 kain tapu kaydına göre 

altı yüz dönüm karşılığı elli beş hektar vebin dört yüz metre murabbaı mesa
hasında tarla ve ıöl yatağı müzayede ile satılığa çıkarılmıştır. 

Arttırma muamelesi 20 Teşrinisani 19 39 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 
saat 15 te bankamızın Izmirde Birincikordondaki binasında ve şube müdürlü
ğünde olbaptaki müzayede ıartnamesinde yazılı esaslar dairt-sinde yapılacak 
ve en çok arttırana ihale edilecektir. 

Müzayedeye girmek istiyenlerin aıttıracakları bt'delin vüzdeonu nisbetinde 
teminat akçası yatırmaları lizımdır. · 
Gayri mcnkuliin evsafı ve müzayede ve satı~ şartları hakkında malG.ınat almak 
istiyenlerin her ıün bankamıza müracaatları ve arttırmaya girmek istiyenlerin 
yukarıda gösterilen gün ve saatte bankaya gelmeleri lüzumu ilan olunur. 

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

~~~ .................................... ıı::m ............. .. ,_ 

Kan, Kuvvet, iştah Suru budur 
FOSFARSOL; dtıima lıanı temizleyip ~ğaltıP, 
tatlı fJir iştah temin eder, vücuda gençlifı ve 
dinsıııı venr •• Her eczanede bulunur •• 
Sıhhat vekfiletinin 26/11/932 tarih ve 3/26 numaralı ruhsatıru h~ .. 

~a ............. _..__. .. ıam_.• il 
Türkiye iş Bankasında 

Kiralık kasalar 
Mücevheratınızı, nakdinizi, evrakınızı, hisse senetlerinizi ve saire 

kıymetli C§yanızı: 
YANGINDAN 

ÇALINMAKTAN 
ZlYAINDAN 

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 ıerviıimize 

rnı ASIR 

Pazarlık suretiyle ihale ilanı 
Muğla Nalıa müdDrlüğünden: 

1 - Pazarlığa konulan iş: Muğla hükümet konağı inşasına talip 
çıkmadığından yeniden pazarlığa çıkarılmı~tır. 

2 - Bu inşaatın keşif bedeli 64872 lira 49 kuru~tur. 
3 - Bu inşaatın 1487 2 lira 49 kuruşu 939 senesinde ve 50000 lirası 

da 940 senesinde tesviye edilecektir. 
4 - Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
A-Proje 
B - Keşif cetveli 
C - Kapdlı zarf usulile eksiltme şartnamesi 
D - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
E - Yapı işleri umumi fenni şartnamesi 
F - Hususi şartname 
C - Fenni şartname 
R - istekliler bu işe ait evrakı 324 kuruş bedel mukabilinde Muğla 

Nafıa müdürlüğünden alabilirler. 
5 - Pazarlık 30/teşrini sani/939 perşembe günü saat 15 de Muğ

la Nafıa müdürlüğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacak
tır. 

6 - Muvakkat teminat 4493 lira 63 kuruştur. 
7 - isteklilerin pazarlığa girebilmeleri için bu &eneye ait ticaret 

odası vesikasile pazarlık gününden en az sekiz güı.ı evvel resmen 
Muğla vilayetine müracaatla alacakları ehliyet vesikasını ibraz etme
leri lazımdır. Aksi takdirde pazarlığa iştirak edemezler. 

7, 11, 16, 24 4087 (2254) 

iLAN 
Emlak ve Eytam bankasından: 

Bankamızın Ankara merkezi için iki, lstanbul ve lzmir şubeleri için 
birer memur namzedi alınmak üzere müsabaka imtihanı yapılacakhr. 
Müsabakaya girebilmek için yüksek mektep veya lise mezunu olmak 
ve yaşı yirmiden aşağı ve otuzdan yukcın olmamak, askerliğini yapmıt 
veya bu hizmetle alakası kalmamış bulunmak şarttır. 

Staj müddeti azami bir sene devam edecek ve stai müddeti zarfın
da yüksek mektep mezunlarına imtihandaki muvaffakıyet derecesine 
göre 80. seksen - ila 100. yüz - ve lise mezunlarına Altmıı ila Y etmiı 
Beş liraya kadar ücret verilecektir. 

isteklilerin tafsilat almak üzere yukarıda isimleri yazılı şubelerimiz
le merkezde zat işleri servisine 16. 11. 1939 tarihine kadar müracaat 
etmeleri lazımdır. ' 

- 4079 -

lzmir Jandarma Komutanlı
ğından: 
Katip oğlundaki jandarma okulu yanında 616 lira keşifli bir oda He 

bir mutfak inşa ve mevcut helalar pazarlık suretile tamir edilecektir. 
Talip olanlar keşifnameyi görmek üzere vilayet j::mdarma komutan• 

lığına müracaat etmelid~r. ihale 1 7. 2 inci teşrin. 939 cuma günü saat 
1 O da yapılacaktır. 

3, 7, 12, 17 4035 (2229) 

Turgutlu Belediye riyasetin
den: 
1 - Turgutlu şehrinin elektrik tesisatı ve yedek motör ve dinamo 

grubunun (santral binası ile iki adet muhavvile merkezi binası hariç 
olmak üzere) 134923 lira 40 kuruşluk kşfi üzerindf'!n 8. 11. 939 tari
hinden itibaren 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulii ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme Turgutlu belediye binası dahilinde müteşekkil bele
diye daimi encümeninde 22. 12. 939 tarihine raıtlıyan cuma günü saat 
1 5 de yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evraklar: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename sureti 
C -· - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Nafıa vekaleti yapı işleri umumi fenni ~artnamesi 
E - Hususi ıartname 
F - Fenni şartname 
G - Keşifname 
H - Projeler 
Bu evrak 675 kuruş mukabilinde Turgutlu, Manisa belediye reis· 

liklerinden tedarik edilebilir. 
4 - Bu işe ait muvakkat teminat miktarı 7997 liradır. 
5 - isteklilerin 939 senesine ait ticaret odası vesikası ile teminat 

mektubunu ve bu işi yapabileceğine dair Manisa vilayetinden alacağı 
vesikayı ve istekli yüksek elektrik mühendisi olmadığı takdirde yük
sek elektrik mühendisinin rnesuliyete iştiraki şartile işi yapacağına da· 
ir olan noter senedini dış zarfa koymaları lazımdır. 

6 - isteklilerin teklif mektuplarını 22. 1 2. 939 tarihine rasthyan 
cuma günü saat 14 de kadar Turgutlu belediye reisliğine makbuz mu• 
kabilinde vermeleri veyahut ayni gün ve ayni saate kadar varacak şe
kilde posta ile göndermeleri lazımdır. Postada vaki teahhür kabul 
edilmez. 

7, 1 O, 14, 16, 19, 22, 25, 28, 1, 3, 6, 9 4084 (2253) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasından: 
Yunanistanda bloke matlubatı bulunanlar, bu paraların: 
1 - Ne suretle tekevvün ettiğini, 
2 - Blokajın vuku tarihini, 
3 - Miktarlarını, 
4 - Hangi müessese nezdinde bulunduğunu ve sair müfit malU.. 

matı, 1 O. 12. 1939 tarihine kadar Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban
kası umu mmüdürlüğüne isim ve adreslerile bildirmeleri ilan olunur, 

7,9, 11 4107 (2259) 

Manisa Valiliğinden : 
- Manisa hususi idaresinin 939 mali yılı ihtiyacı bulunan .S 1 

kalemden ibaret 1416 lira 95 kur\!§ muhammen bedelli defatir ve ev
rakı matbuası açık eksiltmeye konulınuştur. 

2 - T abettirilecek evrakı matbuanın cins miktar ve fiyatlarini 
gösterir numuneler Manisa daimi encümeninde görülebilir. 

3 - lhale 16. 11. 939 per§embe günü saat 11 de Manisa daimt en~ 
tümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktan 96 lira 28 kuruştur. 
5 - Me1ctup1a yapılacak tekliflere muvakkat teminata ait bir ban

ka mektubu veya makbuzunun ili.~tirilmesi lazımdır. 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt':hassııı bay Ömer 

~Lütfü Bengü'dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve ııcak akar suları, banyolan 

e kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokantası vardır. 

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

Büt\,;n bu mükemmeliyet!ere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi-~ 
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik müteha11ısı 
bay Ör:ıer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
~meydana koyar. Bunun i5in bütün Egeliler, kendinin tahh isticarında 
bulu:;ıın otellerde bulu§urlar. 
mmc•~ './.,; "zxı:ilil"/.7J 

Yukarı Kızılca ıhtiyar heye
tinden: 
Evvelce 20. 1 O. 939 cuma günü ihalesi icra kılınacağı ilan edilen 

kur~unlarm ihaleai feshedildiğinden bu defa yeniden açık artırma ile 
satılığa çıkarılmıştır . 

1 - Satılacak kursun müstamel plaka ve haliı Avrupa malıdır. 
2 - Muhammen kilosu 7000 kilodur. 
3 - Muhammen kıymet beher kilosu 20 kuruştur 
4 - Artırmaya i~tirak edeceklerin artırmadan bir saat evvel depo

zito parası olan 105 lirayı köy sandığına yatırmaları veyahut milli 
banka teminat mektubu getirmeleri §8.rttır. 

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

6 - Talipler tarihi ilandan itibaren şartnamesini her gün köy od~
ıında görebilirler. 

28, 31, 3. 7 3985 (2200) 

lstanbul Telef on direktörliJ-
ğiinden: 
Talibi çıkmıyan 16 kalem kur~unla kara kablosu pazarlıkla alına

caktır. 
Muhammen bedeli 26016 muvakkat teminat 1951,20 lira olup pa-

zarlık 27, 11. 939 pazartesi günü saat 15 de müdüriyet binasındaki 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin sartları öğrenmek 
üzere her iÜn levazım amirliğimize ve pazarlığa i~tirak etmek için de 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

4083 (2255) 

tal2 WZ:W.!&% 7.727/7..l:z::;;:ııu;;ır.~ 

Alsancak ~ 
İstasyonu Karşısında yeni açılan 

EGE 
HUSUSİ HASTANESl 
SAHİBİ 

DOKTOR OPERATÖR 

Adil Bir 
İztnirin en büyük ihtiyaçlarından bi
rine tekabül etmek üzere hazırlanan 
ve her türlü fenni tekfunülat, kon
foru ve kalorife.ı•, rontken ve elektrik 
tedavileriyle mücehhez olan EGE 
hususi hastanesi Alsancak istasyonu 
karşısında nçılm~tır. 
Her şubeye ait hastalar kabul ve 
mütahassıslan tnrafından tedavi edi-~ 
lir. 
Müessesede her 7.aman doktor bu

lunur .. 
FiATLER: 
ıııı liradan başlar .. 

TELEFO!ll : 2918 
rzrLN.Z'T...Q'.:a:77..Z-LZ7'.L-2'!-!ım2'J~---

Kiralık daire 
.., 

ve magaza 
Re:>mi ve husu.si daire ve yazıhane 
olmağa elverişli Gazi buharında Zi
raat Bankası yanında 18 saytl.ı De
mirelli hanı.. 
İstiycnler : İkincikordon Merkez 
bankası arkasında 88 ~yılı dairede 
diş doktoruna 1m$ \'ursunlar-

1 - 2G (2131) 
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GA YR1 MENKUL MALLARIN AÇIK 
ARTIRMA İLANI: 

MENEMEN 1CRA MEMURLUCUN-
DAN: O.No. 39-35 T 
Açık artırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkulün ne olduğu: Biri maa 
kule 16 diğeri 10 dönüm iki kıta bağ de
rununda muhtclifülcins eşcarı müsmire 
ve molör kuyusunu muhtevi. 

Gnyri menkulün bulunduğu mevki, 
mahallesi, sokağı numarası: Menemen 
kazan çukuru mevkünde. 

Takdir olunan kıymet: Maa kule 16 
dönüm 3000 diğeri 10 döni.im 1000 lira
dır. 
Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat: 

Menemen icra dairesinde 8-12-939 cuma 
günü saat 11 de. 

l -işbu gayri menkulün artırma şart
namesi 18-11-939 tarihinden itibaren 
39-35 T No. ile Menemen icra daire.~inin 
muayyen numarasında herkesin görebil
me i için açıktır. nanda yazılı olanfar
dnn faila malUmat almak istiyenler, iş. 
bu şartnameye \'e 39-35 T dosya numa
rnsiyb mcmuriyetimizc müracaat etme
lidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda 
yazılı kıymetin yilzde 7 ,5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankanın teminat mek
tubu tevdi edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların \'e irtifak hakkı sahipleri
nin gayri menkul üzerindeki haklarım 
hususiyle faiz. ve masrafa dair olan id
dialarını işbu ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı mUsbitelerlylo 
birlikte memuriyetimize bildirmeler! 
icap eder. Aksi halde hakları tapu sicili
le sabit olmadık~ satış bedelinin pay
la~masından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gilnde artmnaya işti
rak edenler artım1a firlnameslııi oku
muş ve lüzumlu malCımatı alml§ ve bun. 
ları tamamen kabul etml5 ad ve itibar 
olunurlar. 

OPERA2'ÖR 5 ...... Tayin edilen zamanda ga~rri men-

D O K T O R 
kul üç defa bağırıldıktan ~onra en çok 
artırana ihale edilir. Ancak artırma be
deli muhammen kıymetin yüzde yetıniş 

Cevdet Mustafa be~ini bulmaz veya satış istiyenin aıa
CAAına rUchanı olan diğer alacaklılar bu-

Gö nenden lunup ta bedel bunların o gayri menkul 
ile temin edilmis alncaklarının mecmu-

. Memlek~t lıaııtanesi Baş Tabibi undan fazlaya çıkma1sa en çok artıranın 
ikinci beyler sokak fınn kaqısı taahhlldü baki kalmak üzere artırma on 

S No. 25 .•• Her ~n öğleden sonra saat beş gün daha temdit ve on be inci günü 
ü~tcn itibaren basta kabul eder. aynı saatte yapılacak artırmada, bedeli 

TELEFON No.: 3125 satış istiyenin alacağına rüchanı olan 
~L/..o""//.U..Q.';~~--· diğer alacaklıların o gayri menkul ile 

*'NkDA ~ 

Mektep kitapları 
1939 - 1940 tedris senesi için ma

arif vekaletince bastınlan bilUınum 
ilk, orta, liselerin der:s kitapları.. 

EGE 
KJ'J' AP EViNDE 

Toptan ve perakende .iatılmak.tadır .. 
Mekteplere nit biltün kırtasiye le
vazıınatını da •EGE KİTAP EVİN
de11 bulabilirsiniz .. 
Ayni kütüphanede çeşitli kartpos- ı\ 

tallar, resim:ler, zarif beyram tebrik 
kartları satılmaktadır. AtatUrkün 
mc~hur tarihl nutkunu ihtiva eden 
kıymettar eser de (50) kuruşa 
tilmaktadır .. 
HİSAR ÖNÜNDE EGE KİTAP 

temin edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartiyle, en çok artırana 
ihale edilir, Böyle bir bedel elde edile
mezse ihale yapılamaz ve satış talebi dil
şer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal \•eya verilen ınüli
let içinde parayı vermezse ihale kararı 
fe.c:;holunarak kendisinden evvel en yük
~ck teklifte bulunan kimse arzetmiş ol~ 
duğu bedelle nlmıığa razı olursa ona, 
razı olmaz veya bulunınazsa hemen on 
beş gün müddetle artırmaya çıkarılıp en 
çok artırana ihale edilir. Iki ihale ara
s10daki fark ve geçen günler için yilzde 
5 ten hesap olwıacak faiz ve diğer zarar
lar ayrıca hükme hacet kalmaksızın me
muriyctimizce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde (133) 
Maa kule mezktır bağlar yukarıda göste
rilen 8-12-939 tarihinde Menemen icra 
memurluğu odasında işbu il~n ve göste
rilen artmna prtnamesi dairesinde sa
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SARIP'E" YE NJASIR 

Rusya Fen·landiya ile anlaşacak mı? 
Sovyetlerin yeni tekliflerinde tadilat yapıldığı söyleniyore Moskovadaki 

Fin delegelerine Helsenkiden yeni talimat gönderildi 

Uzlaşma muvakkat mi ? 
Moskova gazeteleri · F enlandiya 
hücumlarını birden bire kestiler 

Roma askeri görüşmeleri 
Bu görüşmelerin İtalyan siyaseti için 
büyük ehemiyeti olduğu kay~ediliyor 

Paris 6 (Ö.R) - llelsinkiden telefon- hakimiyeti tam olarak teessüs edemiye- ajansı Moskova mü7.akerelerinin normal 
la bildirildiğine göre Sovyet - Fin mü- ccktir. seyrini takip ettiğini bildiriyor. Bununla 
zakerelerinin nihayet bir anl~~ma ile ne- Diğer bir Rus talebi de şimal buz Ok- beraber görüşmeler tekrar inkıtaa uğra
tkclenmesi ümid edilmekle beraber mü- yanosunda Finlandiya sahilinde buzlar- mıştır. Finlandiya delegeleri hükümet
zakerelerin uzun süreceği tahmin edil- dan serbest bir limana malik olmaktan lerinden yeni talimat bekliyorlar. 
mektedir. Çünkii miizakerc me\.~Luu ibarettir. Sovyetler bu suretle Mur- Kopenhagda çıkan •Politiken• gaze
olan meseleler ~ok karışıktır. Sovyet ga- mansk limanında tesb etmiş oldukları tcsinin bildirdiğine göre Rusların 1alep
zeteleri Finlandiyaya karşı hiicumlarını bahri iissü himaye emelindedirler. leri tadil edilmiştir. Son haberlere naza
k~lerdir. Finlandiya delegeleri bu- Londra 6 (Ö.R) - Finlandiya - Sov- nm wnumi efkar iki memleket arasın
gün ba hyan n Ü<: gün sürecek olan ih- yet mÜ7.akeresi bir hnfta, on gün kadar da müzakerelerin tekrar başlamasına ol
tilalin yudönümii şenliklerine da\.'et daha si.ircccktir. Rusyanın 22 inci ihtilal dukça taraftardır. 
edilmişlerdir. ba~Tamını tesid etmesi münasebetiyle 

Brüksel 6 (Ö.R} - Helsinkiden bildi- müzakerelerin çabuk bitmiyeceği tah- Paris 6 (Ö.R) - Baz.ı ıııüşahitler Rus-
riliyor: min ediliyor. ya - Finlandiya müzakerelerinin daha 

Finlandiya hilkümetinin Moskovada- Faris 6 (Ö.R} - Fransız gazeteleri, ziyade nikbinlik verecek bir ~afhaya gir-
ki dcJegelerine derhal yeni talimat gön- Sovyet - Finlandiya görüşmeleri hakkın- diğini tahmin etmekle beraber Roınada 
dermesi beklenmektedir. da bugün daha fazla nikbindirler. Bu ga- vaziyet vahim telakki edilmektedir. Her 

Roma 6 (ö.R) - Beynelmilel gaze
teler Düçenin ordu reislerile görüşmele
rinin ve MarC"şal Bodoğliyonun, tekaüd 
yaşına girmesine rağmen, ordu erkanı 

harbiye umum reisiliğinde ipka edilme
sinin ltalyan siyaseti için büyük bir ehem
miyeti haiz hadiseler olduğunu kaydedi
yorlar. Ayni gazeteler B. Mussolini ta
rafından harbiye müste~arına ordu kad
rolarının hazırlanması ve genişletilmesi 
hususunda verilen direktiflerle de meş
gul olarak ltalyanın ~ayri faal bir bitaraf
lık muhafaza etmC'k niyetinde olmayıp 
Avrupa hadisatında her tarafta hazır bu
lunduğunu ve her ihtimale hazır olarak 
bu hadiselerin bütün tezahürlerini takip 
ettiğini yazıyorlar. 

Bir çok gazeteler harbın ltalyan işti-

ralc.i olmaksızın devam edebileceğini, 
fakat ltalyanın iştiraki olmaksızın hiç bir 
sulh aktedilemiyeceğini temin ediyorlar. 

Süis lsviçre gazetesine göre ltalyan 
diplomasisi 2arkta, henüz harba sürüklen
memiş olan memleketlerde sulhun muha
fazası ve kendisile şarki ve Merkezi Av
rupa memleketleri arasında işbirliğinin 
inkişafı için büyük b:r faaliyet sarf ettiğini 
yazıyor. Bu gazeteye göre Roma ve Ati
na arasında, bir ademi taarruz paktı ak
tedilecek yerde mektuplar teatisile iktifa 
edilmiş olması ltalyanın bu anda hiç bir 
kaygısı olmadığını isbat etmektedir. 

Journal dö Jönev Romanın beynelmi
lel müzakereler için mühim bir merkez 
olduğunu ve ltalyanın yakın şarkta bi
rinci derecede bir rol oynadığını yazı-

yor. 
Budapeşte gazetelerinin makalelerin

de ltalyanın cenubu şarkt Avrupadakl 
faaliyetinin Düçe tarafından ileri sürülen 
muvazene ve adalet siyasetine müstenld 
olduğunu gösteriyor. 

Roma 6 ( ö.R) - ltalyanın Berlin 
ateşemiliteri general Ratta erkanı harbi· 
yei umumiye reisliğine getirilmiştir. 

Düçe, dün harbiye müsteşarı general 
Soto ile kadroların geni~letilmesi meae• 
lesini görüşmüştür. 1500 ihtiyat eubayİ 
ile diğer 15 00 ihtiyat teğm~nin eilah al• 
tına alınmasına karar verilmiştir. 

lmpero sistemindeki 35 bin tonluli 
Italyan zırhlılarından dördüncüsünü tef• 
kil eden Roma zırhlısı gelecek sene de· 
r.ize indirilecektir. 

Berlinde şimal memleketlerine men- zcteler, müzakereleri tefsir için Belsin- ne kadar şimdilik Rusya ve Finlandiyll 
fıUP mahfiller Sovyet taleplerinin kabul ki ve Moskovanın resmi kararlarını teb- ara:;ında muhasamat bekleniyor değilse 
cdilcmiyecek mahiyette olduğu mütalua- liğ etmelerini bekliyorlar. de vaziyet endişe ile tclfıkkt eclilınekte-
sını muhafaza ediyorlar. Bununla bcra- Leon Blum, Populer gazetesinde Fin- dir. 
ber Rusyanın şimdilik Fınlandiyaya kar- landiyanın c~saretini harnretlc sena ede- Milanoda çıkan •ltalya• gazetesi Al· 
şı taarruzi bir niyeti olmadığından mu- rek diyor ki: Üç buçuk milyonluk kUçük man ve Sovyet yayılma temayüllerinin 
vakkat bir uzlaşma mümkUn olacaktır. devlet kendi istiklii.lini feda edecek ülti- nihnyet çarpışacakları kanaatindedir. 

lngilterenin parası var 
Brüksel 6 (Ö.R) - Havas ajansının mntom formüllerini her ne pahasına olur Bu gazeteye göre Sovyet Rusyanm Bal

L<>tihbarına göre Finlandiya delegeleri ise olsun kabul ctmiyecektir. Bundan kanlarda nüfuz sahibi olmasını Alman
Moskova hükümetinin yeni tekliflerini daha heyecanlı ne t.nsavvur edilebilir. lar hazmedemezler. Ergeç bu iki mem
hUkümetlerine bildirmişlerdir. Askeri Esir yaşamaktansa ölmeği tercih eden lı:ket tekrar husumet haline düşecekler
eksperler Rusların Finlandiyanın cenup bu hatb hareketten daha asil bir mam.ara dir. Esasen şimdiki dostluk ta bir para
sahilinde bahri Us taleplerinde ısrar ede- tasavvur edilebilir mi? vanadır. Ve bunun arkasında iki düş
ceklerini tahmin ediyorlar. Zira aksi FİNLANDİYA AJANSININ TEBLİÔİ manlık, maskeyi atmanın mU\·afık ola-

Amerikadan alınacak malzeme karşılığı Amerika 
bankalarında 1 nıilyon lngiliz altın valörü mevcut 

takdirde Finlandiya körfezinde Sovyet Roma 6 (Ö.R) - Finlandiya resmi cağı zamanı beklemektedir. 

Norveç, Alman protesto no asının 
bütün maddelerini reddetti 

Norveçin gösterdiği bu mert lngiliz ga zcteler:, 
n1etin hareketi 

ve 

Bem, 6 (A.A.) - Basler Nachrich
ten gazetesinin Berlin muhabiri Alman
ya Hariciye nezaretinin City Of Filint
deki Alman mürettebatının esir edilme
si Uzerine harekete geçerek bunların 
serbest bırakılmasını taleb ettiğini yaz
maktadır. 

sitayişle kaydediyorlaı-
konulması Jiizım geldiğini iddia etmek
tedir. Norveç bu tarzda hareket etmek 
için hiç bir sebcb görmemiştir. Htiku
met hukuku düvel kaidelerine uygun 
bir sckilde hareket etmiştir. 

SİTY ÖF FLİNT AA.LA. BER
GANDA 

Roma, 6 (ö. R} - Bcrlinden bildiril-

Roma, 6 (Ö. R) - cNevyork Taymis> 
gazetesi tarafından bildirildiğine göre B. 
Ruzveltin Akdenizi Amerikan vapurla
rı ıçın memnu ınıntakalar meyanına 
isal etmemesi Amerikanın Türkiye, Ka
radeniz memleketleri, Yun:ınistan ve 
İtalya jJe ticaretini sarsmamak arzusun
dan ileri gelmektedir. 
İngiliz. gazetelerinin fikrince Amerikan 
vapurlarına bir çok mıntakaların mene
dilmesi Aıneı ikan ticaret filosunu mütc
zarrır edecekse de bu fedakarlık Ame
rikayı harbe sürükliyebilerek hadiseler
den içtinabı kabul edilm~ir. Esasen, 
İngiliz vapurları Amerikadan harp mal
zemesi nakline tahsis edileceği cihetle 
şarki Atlas Okyanusu hatlnrını işletme
ğe mecbur kalacaklarından bu keyfiyet 
Ameriknn ticaret filosu için kısmen za
rarlarının 1clfıfisine hizmet edecektir. 

İngiliz gazeteleri İngiltere ve Fransn
nın malik oldukları altın ve Amerika
daki dövizleri sebebile hiç olmazsa iki 
.sene müddetle Amerikadan harp mal-

zemcsi satın alabilecek kadar sermaye
ye malik olduklannı kaydediyorlar. 

cHamburger Ferbilat> Alman gazete
si ise müttefiklerin şimdi Amerikada bi
rinci derecede bir sınai üssü kazandık
larını kabul etmekle beraber Sovyet 
Rusya ile en samimi münasebetler tesis 
etmiş olan Almanyanın yutulmak tehli
kesinden bu sayede kurtulmuş olduğu
nu yazıyor. 

Londra, 6 (ö. R) - lngiliz matbua
tına göre Ameriknya yapılacak olan si
parişlerin en mühim ve en müstacel kıs
mını, denizaltı avcıları hariç tayyareler 
teşkil edecektir. Bir İngiliz heyeti Ame
rikaya giderek yeni siparişleri yapacak
tır. Silah siparişlerinin peşin para i1e 
olması İngiltereyi hiç di.işündürmedi. 
tngilterenin Amerikada bir milyar iki 
yüz elli milyon altın kıymeti (Valörü) 
vardır. Amerikan bankalarına mevdu 
olan bu para serbestçe kullanılabilece
ği gibi tngiltcrede de beşyüz milyon al
tın sterlin harp siparişleri karşılığı oln-

rak mevcuddur. 
Roma, 6 (ö. R) - Amerika Cumhur. 

reisi tarafından memnu harp mıntakn.• 
larmın ilan edilmesi üzerine muhtelif 
kumpanyalara mensup doksan vapur 
derhal atıl vaziyette kalmışlardır. 

Fransa ve 1ngilterenin Anıerikadan 
satın almalcta oldukları harp malzeme• 
sini nakletmek için bu vapurlardan isti· 
fade edecekleri tahmin ediliyor. 

Londra, 6 (ö. R) - Nazi propagan
dası müttefiklerin Amerikadan killU
yetli hıı rp malzemesi satın alacak kndaı
bol miktarda altın ve dövize sahip ol
madıklarını iddia ediyorsa da salahiyetli 
mahfillerde İngiltere ve Fransanın, ge
çen harpte olduğu kadar geniş bir mik
yasta harp malzemesi mlibayealarını 
hiç olmazsa iki sene devam ettirecek 
kadar altın ve dövize malik olduklarım 
kaydediyorlar. Diğer ıtaraftan İngiliz 
malezyasından Amerikaya kauçuk ve 
kalay ihracatı yeni döviz tedarik edilıne
sini de mümkün kılacaktır . 

Oslodaki Alman maslahatgüzarı, tay
falardan birinin hastalanması dolayısile 
vapurun sefere devam edecek vaziyette 
bulunmadığı knbul edilmiycceğine dair 
Norveç tarafından ileri sürülen hukuki 
iddiayı protesto etmiştir. 

Tebliğde City Of Filintin sevk ve ida
resini üstüne nfon Almanın hükumetin
den aldığı talimat üzerim> vapurun Hau
gesundde demirlemesini emrettiğini 
söylediği knydedilmeh-tcdir. 

Hasta bir tayfanın karaya çıkarılması 
için müsaade istenmiştir. Bir Norveç 
harp gemisinin doktoru hastanın baca
ğından aldığı haf'f bir yaradan muztarip 
olduğunu gönı1esi üzerine istenen mü
saade reddedilmiştir. 

diğine göre •Citi Of Filntn Amerikan 
vapuru hfıla Norvecin Bcrgen limanın
da bulunmakta olup ne zaman hareket 
edeceği belli değildir. Alman hükömeti 
tarafından Amerikan vapurundaki Al
man müsadere mürettebatının scrb~:.t 

bırakılması hususunda Alman talebi, 
Norveçin reddetmesi sebebile iki hüu
ınet arasındaki ihtiltıfı şıddetlcndirmiş
tir. 

altıkta mayin tarlaları 
Kopenhag, 6 (A.A) - City Of Filnt 

meselesinde Norveçin t.nrzı hareketi 
hakkında tefsirlerde bulunan Tidende 
gazetesinin muhabiri şöyle yazıyor· 

Almanlar münkesir ve hiddetlidirler. 
Norveçe karşı büyiik bir infial duymak
tadırlar. Berl:n hükumeti vapuru ser
best bırakılmal. hakkına malik olmadı
ğı için ağlebiihtimnl Norveçten zarar ve 
ziyan taleb <'decektir. 

Oslo, 6 (Ö. R) - Alman sefirinin 
Norveç hükumetine tevdi ettiği nota 
aşağıdaki iiç talebi ihtiva ediyordu. 

1 - Citv Of Flintdeki Alman müret
tebatının ~erbest bırakılması, 

Söylendiğine göre Amerikan vapuru
nun yeni bir hadiseye uğramnması ve 
Ameriknyn dönebilmesi için hamulesi 
Norveçte mi.izayedc suretilc satılacak
tır. 

Brüksel, 6 (Ö. R} - Norveç Hariciye 
nezareti ·Citi Of Filnh hadisesi hnkkın
da uzun bir nota neşretmiştir. Buna na
zaran vapur ilk önce cMurmonsk~ yo
lunda iken bir Norvcl( limanında 24 sa
at kalmıştır. O zaman Alman hükume
tinin noktai nazarını kabul ederek Nor
veç hükUıneti zaptedilmiş bir ticaret ge
misinin bitaraf kara sularında, teva'kkuf 
etmemek şartile, seyahat edebileceği 
noktai nazarına iştirak etmiştir. 

Skandinav memleketlerinde heyecan 
var Danimarka sahil nakliyatı durdu 

Oslo, 6 (A.A.) - Norveç hükumeti 
Alman maslahntgüzarına tevdi ettiği no
tada City Of Fılintin serbest bırakılma
sı ve içindeki Alman milı:ettcbatının 
tevkifi üzerine Almanya hükumeti tara
fından gönderilen protestoyu reddeyle
mcktc >iir. 

Bu haber akşam geç vakit Norveç 
Hariciy<' nezaretine<' neşredilen bir teb
liğden alınmıştır. Tl'bliğde şunlar ilave 
eıiilmekte<lir: 

Almnnyn tcvdı ettiği protesto notasın
dn vapurun iki hükömet nrasındn mü
zakereler cereyan ettiği müddetçc alı-

2 - Alman bayrağını taşıyan vapu
run Almanyaya iade edilmesi, 

3 - Bu mesele etrafındaki müzakere
lerin Berlinde ynpılması: 

Norvccin rcd cevabı Almanyaya tec
rid edilen mürettebatı taleb ve kendisi
ne aid olmıyan bir gemiyi istemek hak
kını tanımıyor. 

City Of Flint, Yerg:ından doğruca 
Amerikaya gidecektir. 

Londra, 6 (Ö. R) - lngilız gazeteleri, 
Norvece verilen Alman notasını bayağı 
bir hareket addediyorlar ve Norvecin, 
ne olursa olsun Alman müddeiyatına 
boyun ffğmiyeceğini yazıyorlar. 

Harbin başından beri 
lngiliz ticaret 

ancak yüzde 
filosunun zayiatı 

bir buçuktur 

Dönüş seyahatinde Cili Of Filnt se
yahati bu suretle Norveç kara suların
dan geçerken bir Norveç limanında, 
müsaade almaksızın demir attığı cihet
le, Alman müsadere mürettebatı tevkif 
edilmiş ve bir Norveç kruvazörüne nak
lolunmuşhır. 

Hindistanda 
-u-

ecusilerle 

Faris, 6 (ö. R} - Baltık denizinde 
Alman mayin tarlalarının tl'zyidinden 
ve sabit bir çok mayinlerin fırtına se
bebile Danimarka snhillerine sürükle
nerek hem Danimarka sahil münakala
tını, hem de ahaliyi tehdid etmesinden 
dolayı Danimarkada ve bütün Skandi
navya memleketlerinde heyecan vardır. 
cNiyuz Van den Tag> Hollanda gazete
sinin Kopenhagdan istihbarına göre Da
nimarkada sahil münakalatı dunnuştur 
ve bütün gece sahile çarpan mayinlerin 
patlamasından müteveilid infılt\k ses
leri duyulmuştur. 

Stokholmdan bildirildiğine göre Stok
holm gazeteleri Ahrıanyanın İsveç kara 
sularını 4 milden üç mile indirmek ka
rarını protesto ediyorlar. İsveç sahilinin 
coğrafi vaziyeti o şekildedir ki bir çok 
nolctnlarda sahilden beş mil me
safeden seyahat etmek mecburiyeti var-

Müslümanlar arasında Belçı· ka 
müzakereler 
Londra 6 (Ö.R) - Hindistan kral ve- -- ~--

,kili ve umumi valisi Meclıst ve Müslü- A k 
man murahhaslarının iştirak ettikleri bir meri aya 200 tayyare 

Ö 
içtimaa riyaset etmiştir. Murahhaslar ~Smar adı 

Paris 6 ( .R) - Londrada neşredilen resm1 rakamlara göre lngiliz arasında arzu edilen ."'nla.şma henu""z ha- Ö 
f 1 h ıh h ı d 

•• Roma 6 ( .R} - Belçika hükilmeti 
ticaret i osunun ta te a ir er yüzün en zayiatı, hc.rbın iptidasında sıl olmamıştır. Kral vekili Mecösilerle Amerika tayyare fabrikalarına avcı, 
18 buçuk milyon ton olan umumi tonaj miktarının ancak yüzde bir Müslümanların uzlaşması için bUyiik bombardıman ve keşif tayyaresi olarak 
buçuğu derecesindedir. 4 ikinci teşrinde biten haftad<. lngiliz zayiatı gayret sarfedildiğini sb"ylemiştir. 200 tayyare ısmarlamağa karar vermi§-0 
t 8000 tonluk üç vapurdur. Halbuki harbın ilk hafrasır.da 64 bin ton- --~-- tir. 
luk 11 vapur ve ikinci haftasında 67 bin tonluk t 6 v<ı.pur batırılmıştı. İtalyanın yeni har - --JJ>.-
lngilizlerin biitün zayiatı 238 bin tonluk 56 vapurdur Düşman şidde- (?emileri Ticaret vapurları 
tini bilhassa lngilizlerf' karşı kullandığından Fransız t~caret filosunun Roma, 6 (Ö. R) - Havanın bozuklu- kaf!ı•lelerı· 

d 0 ğu scbebile 35 bin tonluk dmpero> :ıt 
zayiatı daha az ır. L>itaraflara gelince 85800 tonluk 32 vapur kaybet- zırhlısı denize indirilememislir.. Bu Londra 6 (Ö.R} - 28 vapurdan mU-
mislerdir. hnrp gemisi diinyanın en büyük zırhlıJa- rekkep 4 vapur kafilesi salimen Ingiliz 

Almanlar henüz tahtelbahir harbını şiddetle yapm::-dıklarını iddia rınclan biri olup 17 ay gibi nisbeten kısa limanlanna gelmişlerdir. Almanlar, 
ediyorlarsa da lngilizler bunun hilafına kanidirler. Alman tahtelbahir- bir zamanda ikmal edilmiştir. harp gemilerinin himayesi altında seya-
leri harbın ilanından evvel ticaret yollarında elverişli noktaları tanımış- cVittoryo~, Vitoryo Beneho> ve hat eden kafilelere karşı hücumlarında 
la d B. 1 h h k" h "ba d . . . . cRoına> zırhlıları serisinden olan bu tayyarelerinin üçte birini kaybettikle-

.r ı. ınaenn ey ' geçen arpte ı ta rı t erecesını artık temıne hıç harp gemisile birlikte İtalyan filosu 200 rinden bu yeni taarruz sisteminin neti-
bu suretle muvaffak olamıyaa\klardır. bin. tona yakın arim.ıa bulwıacakm cesbliiini~~ınmm1W 

vır _'1;{CUllll\:1 J!;t!lll.I UdV\! o:u;,-c ı n'" r; Madam T bui bu haber hakkında di-llcrde vaziyeti daha sara!latl kaVl"amaıcısıne yarıya . ~AUIO""fY 

dır. Almanyanm 3 milden itibaren ma
yin koymak salahiyeti takınması, kara 
sularında seyahat eden İsveç vapurları
nı mayinlere çarpmak tehlikesine ma
ruz bırakacaktır. Halbuki 4 millik kara 
suları genişliği İsveç tarafından 1779 se
nesindenberi kabul edilmişti ve Alman
ya da geçen harpte buna riayet etmişti. 

İsveç gazeteleri Almanların bu kara
rını harbin iptidasında Skandinavya 
memleketlerinin ticaret hareketine Al
manyanın riayet edeceği hakkında Ami
ral Reder ve Mareşal Göring tarafından 
verilmi-.ı olan teminata muhalif addedi
yorlar ' ... hükfunetin cevabındaki ihti
yat kayıtlarını tasvip ediyorlar. Tahmin 
edildiğine göre bu vaziyet Almanya ve 
İsveç arasında devam etmekte olan ti
cari görüşmeler Ü7.crinde müessir olabi
lecektir. 

HOLLANDANIN B1TARAFLICI 
Brüksel, 6 (Ö. R) - Hollanda Harl· 

ciye nezaretinin bir mümessili beyanat. 
ta bulunarak hUkCıınetf$ şimdiye ka· 
dar takip ettiği istiklfıl siyasetinin heı 
nokt.nda memleketin menafiine mutahılt 
olduğunu söylemiştir. Hilkfunetin fik· 
rince dünyanın vaziyeti Hol1andnnın her 
hangi bir ittifak akdetmesine manidir, 
Zira böyle bir ittifak bazı devletler ve
ya devlet grupları tarafından yanlış te
lakki edilebilir. 

KOPENHAG KONFERANSI 
Roma, 6 (Ö. R) - Oslo paktınıimza 

etmiş olan devletler grubunun eksper
ler konferansı Kopcnhagda nçılmıştır. 
Bitaraflık hukukuna dnir teknik müza
kerelerde bulunacaktır. İsviçre konfe
ransa mümessil göndermemiştir. Belçi
kayı lse Kopenhag sefiri temsil etmek.. 
tedir. 

lsviçre - ltalya münase
betleri de iyi safhada 

Paris 6 (ö.R) - Italyan - Isviçre münasebetlerinde samimiyet 
eserleri teeyyüd ediyor. lsviçre hükümetinin yarı resmi gazetesi olan 
cBund» şimdiki müşkül vaziyet dahilinde ltalyanın lsviçre ile müna• 
sebetleri hakkında bir makale neşretmiştir. Bu gazete lsviçredeki ita!. 
yan Ticaret odası reisinin, Mussolini ile bir mülakattan dönüşde söy
lediği bir nutku kaydediyor. Bu beyanata göre Italye ve lsviçre ara
sında münasebetlerin iyi şekilde inkişafına en iyi garanti Mussolini· 
nin Isviçreye karşı «Tunçtan bir kaya» kadar sağlam olan dostluğu
dur. Isviçre gazetesi bu lisanın, lsviçrenin ekonomik müşkülat sebebi
le hissettiği kaygıyı hafiflettiğini kaydederek lsviçrenin minnettarhkla 
kaydettiii bu gibi tezahüratın baZı lsviçre gazetelerinin ve bilhassa 
c Bund> u n lta lyaya ithalini meneden kararnam en in iJgası auretile tak-

.,jp~ @.~temenni f'Alivor. , 


