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ABONE ŞERAiTi 
Dr AM MUDDE11 Türkiye için Hariç ıçın 

enelik ....... 1400 2900 
Altı aylık ....... 750 1650 

t 
Günü geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

--. T E L E F O N : 2697 

• Ankarada zelzele oldu 
Ankara 1 (Hususi) - Bu sabah şehrimizde 

saat 7,15 te orta şiddette, saat 13,25 te hafif ol
mak üz.ere iki zelzele olmuştur. Sabahki zel
zele Kastamonuda da hissedilmiştir. Hasar 
yoktur. 

·-------' _ llln miinder~catından gazetemiz mesuiiyet kabul etmez. Cümhuriyetin ve Ciimhuri11et eserinin b~kçi.ıi, ıabahlan çıkar si11a.ri gazetedir Yeni Asır Matbaasında ba11lmı1tır. 

B lgra Garın 
Türk ve Yunan h;~iciye nazırları dün 
!?ece parlak merasimle karşılandı 

\ 

KONSEYi 
Bug n öğleden sonra ya
pacağı içtim_aa Şükrü Sa":' 
raçoğlti riyaset edecf'l< 

Londranın fikri 
Belgrad konseyinden bir sürpriz 
beklenemez. Bu blokta en ziyade 
sözü dinlenir, Tür ki ye gibi bir 

a ş··r.._,. 
· ""'rü Saraço~lu Fransız sefiri B. M assigli ile bir arada 

müti:ef ikin bulunuşu lngiltere 
icin kafi bir garantidir . . 

hu 13~Igrad 1 (Ö.R) - Balkan antantı konseyi için bugün 
lıkY~k ~ir hazırlık göze çarpıyordu. Gelen heyetler hazır
lt.ı ı~Jerıy]e meşgul olmuşlardır. Muhtelif rniJletlere men-f 150 gazeteci Be1gradda toplanmıştır. 

yi yarın «bugün> ilk top1antısını yapacaktır. 
Belgrad 1 (ö.R) - Türkiye hariciye vekili B. Şükrü Sa

raçoğlu ve Yunanistan başvekili B. Metaksas bugtin şehri
mize gelmişlerdir. Belgrad garında büyük merasimle kar
şılanımşlardır. Protokol mucibince mutad zİyl:!T'etlcr yapılSo stanbul 1 (Hususi) - Hariciye vekili Şükrü Sarnçoğlu 

~~n g~ken istasyonda Bulgar başvekili B. Köse 
. n~ 112un bir görüşmede bulunmuştur. Belgrad konse-

mıştır. 

- SONU 3 'UNCO SAHİFEDE -
..................................................................................... 
~ Bir A nl Of ma Yaptık : · . Balkan 

A·ntantı 
. . . . . . 

Romanyadan Benzin 
alıp Pamuk vereceğiz -*--· 

Oeçipmefıte olduğu 
•ğı,. imtihanda 
ftluvaffafı olac:alıtır 

--*--
ŞEVKET BiLGİN 

ı. 8aıkan Antantı konseyi bugün top
~~~ . 
~ 1!:i, toplantı Balkanlar ve hatta bütün J 
)~ b~farki Avrupa sulhu üzerinde bü- t 
d ır ehemmiyeti haizdir. Muhasun 
evletı . n ke erm clgradda yapılacak müza-

dc r~Iere. giinlcrdcn beri gösterdikleri rn alakn hunun arık delilidir. 
teh~giJterc ve Frnns~. Balkanl:ırm miit
b.J;.• nuıkm•cmetli bir ceph(~ kurarak 
&tr· :: dl§mda kalmasını temenni ettik· 
tııiı • ld.e Almanlar bu davada aynı sa
~Yetı göstermekten uzaktırlar. On
l arzusu Balkanlann mütemadiyen 
l>"ıal'llıyan bir şuriş ocağı halinde mutlak 

• . . . 
• . 
• • . . . 

Ticaret Vekaleti, lzmirden 15000 
balyc Pamuk sevkini emretti 

Romanya ile aramızda benzin, petrol ve pamuk için bir an
laşma yapılmıfhT. Petrol ve benzin ihtiyacımızın tamamını 
vermeği deruhte eden Romanyaya, harp •anayiinde kullanılan 
diğer maddelerin ihracına müsaade edilecektir. Bunların ba
şında pamuk gelmektedir. Anlaşma akdi için Bükreşe giden 
benzin ve petrol limited şirketi müdürü dönmüştür. 

Romanya hükümeti, Ticaret vekaletimizle yaptığı temaslarda 
benzin ve petrola mukabil 15000 balya pamuk teılimini is-

·: temiştir. Ticaret vekaleti bunu esas ilibariyle kabul etmif ve 
: lzmir pamuk ihracatçılar bi;Iiğini keyfiyetten haberdar etmiş_-
: tir. . · -SONU 2 iNCi SAYFADA-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Finler, Sovyetlerdcn iğtinam ettikleri sılahlan muayene ediyorlar 

~arbın BIBnçosu 
2 Aylık muhasama devresi içinde Fin

ler 2 Sovyet fırkaSını imha 
ve 287 harp tayyaresjQi di!Şjirdüler 

.. 

Finler şimdi 
mevcutlu 3 

de 40 
fırkayı 

binden fazla 
tecrit ettiler 

Londra, l (Ö.R) - Finlandiya ordusu 
ınathuat bütosu, Fio harbinin l>liııçosu 
lıakkında bir rapor nl'§retmiştir. Bu ra
ııorda dcni1iyor ki : ' 

- hllarbin birinci nyında vukubulan 
<:n bii~·ük hndi,.e, 160 incı Sovyet fırka-

~· olmu:ıhır. ikinci kanunun en mühim 
lıadise::.i de 42 inci So,·:ret fırkasının So
umosalnİidc ihata imhasıdır. 
Bu muvaffakıyetler üıcrinedir ki Sov

yct ordusu hududun öte tarafına atıl
mıştır. Petsrunodn \'C Lndoga gölünün 
~imalinde biiti.in Sov~·et tarruzlan piis
kürtiilıniiş. ve insan, hayrnn ve mater
yake çok mmu.znm zayiata uğramıştır. 

Kfüıunu ani sonlanna doğru Sovyet 
ordusu atıl \'aziyctte kalrnağa ve ricate 
ınc<;bur cdilmi~tir. Sov)·c-t tayyareleri 
askeri hc,lcflcre ulaşm,:ığa muktedir ola-

mayınca arık ve müdafaasız şehirleri 
bombardıman ederek siviJ halka merha
metsizce hücuma başlamışlardır. 

İkinci kfuıunda 136 Sovyet tayyareıc.i 
dii~ürülmüştür. Böylece muhasamatın 
başlang1C1ndan l)cri. Fin havalannda 
FinJ:ındiya dafi topları 'e a\'Cı tal:yare
Jeri tarafından düşüriilen Sovyet tayya
ttlcrinin snyı ı 287 yi bulmuştur. 

SovyctJerin son hiicumtannın tama
men kırılmı bulunması Finlnndiya hal
kının sonuna kadar muharebede dcrnrn 
:muini bir daha arttırmıştır. 

Helsinki, 1 (A.A) - Finlndiya gaze
tclcrinin rnülalaalnnnn göre, iki aylık 
muhnsaınntt.·m sonra Finlandiyaııın as
ken ve siyasi vaziyeti müdafaasının kıy
met ve kuvveti hakkında hnlkm Hima
dını t.'ikviyc etmiş ve zafc.rc olnn imanı-

---.----
Deeds hususi vag~n· 

la Sıvasa gitti 
---..,..---

Ankara, 1 (Hususi) - İngiliz yar
dını komilesi nanuna me.mteketinıize 
gele!• gt•ncrııl Deeds frene linğlanan 
hususi hir vagonlrı Si\'asa miitevoc
cihen hareket etti. Orndnn Erzinran, 
Toknt ,.c Amasyayn gidecek, im'kiin 
bulursa fcJf,kcte uğrıyan bütün köy
leri geLecektir. 

Ankara, 1 (Hu uo;i} - Hugün saat 
bir buçukta Amasyada oldukc:n şitl
detJi bir yer sarsıntı ·ı olmuştur. Ha
sar )'oktur. 

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

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

r acz .. 1 k 
rıın . ı~ın< e ıvranması ve Almanya.: 
lenı 51Ynsı ve iktısadi nüfuzunu ister İs· 

11 ez kabul etmesidir. 
1 ·r· ~rada, karakteri ve hadiselere tesir
ilQ 

1 
~~mından birbirinden çok farklı 

nıir:litiknnın neden ayni tJcrecede ~
kabiid?lanıadıklannı müşahede etmek 

ır. , 

~d~~ siyasetimiz sarihtir. Hiç bir te· 
tih e rnııhal bırakmıyacak kadar sa-

Almanl~r garp cephesinde 
bir taarruz hazırlıyorlar 

m arttırmıştır. · 

Roııw, 1 (Ö.R) - Finlnndiyacfon bil
diriliyor : Kareli cephesinde düşman ta
arruilan püskürtülmüştür. Lııdoga gö
Jünün şimalinde d.-. ayni olmuştur. 28.29 
sonkfuıun gcce!>.i Fin tayyareleri keşü 
ve bombardıman uçu lan yapmışlardır .. 
Finlandiyada keşif uçuşları yapmış olan 
hcş Sovyct tayyaresi düşürülmüştür. 

İstanbul, 1 (Hususi) - Ma:ırif ve
kili B. l lasan Ali Yüç_cl bugün de şeh-
rimizde tetkiklerine devam etmiştir. Ve
killer yarın Ankaraya hareltct etmesi 
mUhterneldir. Vekil bugün Üniversitede 
tetkikatını ikmal etmiştir. 

11& 

Irak maliye nazıruun 
katilleri mahkemede 
Ankara, 1 (Hususi) - haktan bildi

rildiğine göre Maliye Nnzırırun katli 
mıu.nunlan bugün mahkeme huzuruna çı· 
karılmıştır. Bunlardan eski polis. müdürü 
ile Şefik Nuri tahliye edilmiştir. Diğer 
mevkuflıır arasında eski müdafaa ve ma· 
liye nazırları da bulunmaktadır. 

.... 
ifa · · l~r· ~ıc_ıyc vekilimizin açıkça söytedik-
1 gıbı: 

•"ternı k • · ,d e etmuz Avrupada cereyan 
ğ;~en muharebeler luırıııanda bitaraf de-
olrnak3dece harp haricidir. Bitaraf 
t'"eldcil"._eya harp harici bulunmak mü· 
"Qitaraf ane akıbet beklemek değildir. 
deırı k holrnak veya harp harici kalmak 
ğ-1 ' crhangi bir harp alevinin saça-
l(!r~r;narnası için gcl'f''kcn bütiin tedbir
fedb~ t•ak dl'mcktir. Ve sulh ancak bu 
ı~~ ır erle kurtulur .. 
~t·r J • • ~Urnu J'z de, bazı mr.mlcketlcr gibi lü-
~a b ~ ~ fazla ihtiyatkar bir poJitika
tırıı glıyarak hareketli bir politika-

tlll't>uü, flıı •.•. ki l' eki 
•tı~ <Is • "• crını yu enm(.' ;;\en ç n., 
ltıil e~ a).~ık l,l'Jki Jıi~ bir şey ifade ct
l<atcnt ~UJ'hl'ın s(i1Jcrc iJtirnt e~erdik. 
~ettl• 1 ~uretJc dııhn fazla ııu cmni-

ı... o lll'fluk? 
rıayır n· 
l'ürk" ·· '? kerre hayır •• 

&l liyet) ıyc hır takım teahhüdler ve me
&ına k er altına girmekle insar.1ık divn
katrna 8 '11 en ~üyük hizmetini yapmakla 
tnütcrnrn:.f. aynı ı.aınıında harp badiresini 
l;ır l' a ıycn genişleterek yeni kurban-
h ·• aratmak isti l · · · 1 ·· Utiin k ;\'en crın cc aretını ms-

-.. .. k 1 rını"tır •ur· ;< • 
~ kd •1Yetıın teahhüdleri Balkanlara ve 
.~~ sulhuna aiddir 
'"Ser b' · ır taarruza rnanız kalmazsak, 

~ONU 2 iNCi SAHİFEDE -

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

f. .. 1 m an donanma ve hava kumandan-
lar1 B. Hitlerin riyasetinde toplandı 

Paris, 2 (Ö.R) - Koryera del Tessi
non gazetesinin Berlin muhabiri bildiri
yor: 

Almon donanma ve hava kuvvetleri 
kumandanlarının son günlerde Führe· 
rin huzurunda içtimalar yaptıkları öğre
nilmiştir. Bu içtimalar ve Berlinde iyi . 
haber alan mnhfillerde cereyan eden ri
vnyetJcr Almaqyanın önümüzdeki haf- · 
talarda tatbik mcvkiine könu1mak üze
re drnizdc ve havalarda geniş mikyasta 
bir taarruz lıazırlaclığını teyit etmekte
dir. 
Almanycıdaki kanaat şu merkezdedir 

ki bu memleketin ikinci bir kış harbini 
l nrşJlnmnsı çok güçtür. 

Çiiııkii stoklnı-ı ti.ikenmcktedir ve bi
tnraflardan yeni stok temini de güçlcş
•ncktcdir. Bunun sebL-hi bitnrafların her 
"l•yden evvel kendi ihtiyaçlarını-karşı
lıyacnk stoklar vücuda getirmeğe ehem· 
ıniyet vermeleridir. • -

Bu sebeple, Almnn hükümct· ve drtlu 
reisleri, hava şartlan müsaade eder N
mez, havalarda ve denizde ,g_eniş bir ta-

J<'in otoriteleri tarafından göst~rilen 
ketumiyete rağmen Ladoga cephesinin 
muhtelif kısımlarında Finlerin 40 bin
den fazla mevcutlu üç Sovyct fırkasını 
tamamen tecride muvaffak olduklan bil
diriliyor. 

Belçika Ordusu 
U. Erkanı Harbiye Reisi 

Kr'ala istif asını verdi 
Bu 

. . ,. 
ıshta 

•• uyandırdı surprız 

Brüksel, 1 (A.A) -- Nazırlar Mec
lisinin içtimamdan sonra neıredilen bir 
tebliğde; ordu umumi Erkanıharbiye re
isi General Van Den Bergen'İn isti.fa et
OÜ§ olduğu bildirilmiştir. 

General,· Fili bir kumandanlık deruh
te etmek üzere vaı.ifuinden affını kral
dan rica etmİflİr. Bu istifa bütün maha
filde bir wrpriz tevlit etmİ§tir. Bu bap
ta bir gi'ına izahat verilmemektedir. Fa
bl iyi malWnat almakta olan mabafil 

General Van Den Bergen'in bu kararı 
§ahti sebeplerden dolayı vermiş ve hari
ci hiç bir tazyik alhnda bulunmatnlf ol
duğunu beyan cbnektedir. 

General Dcnis, General Van Den Ber
gen'in yerine General Miclıelsin tayinini 
teklif tasavvurunda bulunduğunu mec
lise bildinniıtir. 

Brüksel, 1 (A.A) - Yeni bir cas111-
luk işi ortaya çıkanlmıı ve bunwı üzeri. 
ne dört kiti tevkif olunmyttur. 



ŞEHiR HABERLERi Balkan 
Antantı 

-29-

dcğiş-ı 
Asla .. . 

Şehiı· --·--
M~clisi toplandı 

1 
incit, Tevrat, Zebur hep 
miştir, fakat, Kur'an? •. Şehir meclisi dün öğleden sonr.a saat 

16,30 da reis Dr. Behçet Uz·un başkan-
• · lığında Şubat devresi toplantılarına 

ld ,_..rmak hır' hayli miic:küldür.> ı.~~lamıştır. Reis celseyi açtıktan sonra ÇUııkü onlar bu verdiklerinizi aya a- Aü ~ ~ 
rının altlanna alabilirler ve size hücum Dikkat edilir ve mevizeler ~yrı ayn geçen devrenin son celsesine ait zabıt 

1 tetkik olunursa görülür ki !sanın söyle- okunarak kabul edilmiştir. 
~~ Verilecektir. Arayuıtt, bu- dikleri. Musmın söylediklerin:i aradan Meclise gelen eı.Tak ve· takrir1er ait 
lac:aksınız. Kapıyı çalınız Kapı açıla. geçen zaman ile tekemmül ettiren ve fa- oldukları encümenlere havale edilmiş 
caktır. içinizde hanginiz oğluna elrmek kat aynı temel üzerinde tekrarlanan ve ruznameye alırunası icap eden işler 
yerine taş, balık yerine yılan verir. sözlerdir. tesbit edilmişti!'. Meclisin Pazartesi Vt! 

_ Başkalarının size yapmasını iste- Yıne dikkat edilirse görülür ki Mu- Cuma günleri saat 16,30 da on beş gün 
mediğiniz şeyleri siz de başkalanna yap- bammed peygamberin de Kur'anda ~·er müddetle içtimalanna devam ebn7si 
ıııaymız. Bu peygamberlerin kanunu- almış ii:)<"eileri. Musa ve Isanm sözlerini kararlaşarak ~seye nih:;ıyet verilmış-
d yine aynı temel üzerinde ve fakat zama.. fu. 

u_: Dar kapıdan ginneğe çalışınız.. nın ihtiyaçlarına daha uygun bir şekil
Büyük kapı.. günah kapısıdır ve oraya de tekemmül ettiren ayetl~dir. !'I~~ 
giden yol hem geniş hem düzdür. Ora- hakkak ki peygamberler ve dın tarihin
dan gidenler ve o bpMlan geçenler çok- de M~. I~. M~m~d birbirlerini 
t.ur. Hayat kapısı dar, oraya götüren yol tekenunul ettiren uç buyuk peygam~
da dardır. Ba itibarla o kapıya giden ve lerdir. Isanın din kanunlan, o devnn 
oradan geçenler daha azdırlar. vaziyetine göre her türlü terakki adı-

- Arkalarında kuzu postekileri fa- nunı reddeden. tamamen tevekküle bağ
kat içleri azgın birer kurd olarak siile- lanan. hatta çalışmayı bile ihmal eden 
ı:e gelen sahte peygamberlerden sakını- ve sade insanların birbirlerine yardım 
nız.. Siz o gibileri meyveleri i1e tanıya- esaslarına d.lyanan sosyalist kanunlar
bilirsiniz.. Dikkat ediniz.. Çalılarda dır. Aynı kanunları ihtiva eden Kur'an 
üzüm ve yosunlarda incir hiç toplanır ise tevekkülden fazla çalış~a ~-e~ ayı-

., nr. Isa. dünyasından bezmış bır ınsan 
mı.. de __ .._ k d" • 

- Benim sözlerimi dinliyen ve bu haliyle dünya i !erin n uzaA, en ıru 
sözlere göre hareket eden kimse tıpkı tamamen ahiret düşüncesine bağlar. 
adını $ağlam bir kayalık temeli üzerine Muhammed pe~ga?1?er is:_ T~?nya 
bina eden akıllı adama benzer Ne ya- bağlanmanın faz.ıleti ıçinde ote dunya
ğan yağmur, ne taşan nehir. ne ccşın daki. ~riyet için b~ d_ünyadaki ça
rüzgar bu binayı .sarsamaz.. Ve o bina lışmanın luzum ve degerınden bahse-

• asla çökmez ... Fakat sözleriinl cuyup ta der. .. . • A • 

nefsinde tatbik etıniyen kimse kum 1e- Son günlerde, bir çok ecoebı alim ve 
meli üzerine bina yapmış gıôidir. Yağ- profesörler gibi, hıristiyanlıktan ayn
mur yağdığı. nehir taştığı, rüzgar coş- larak Müslü~n dinine giren .çok oku
tuğu zaman o binn yıkılır... muş, çok zengın ve çok yaşlı bır yaban
KUR' AN tLE tNC1LtN MUKAYESESi cıya sordum: 

Biz burada bu mukayeseyi derin ve - Neden Müslüman oldunuz? 
etraflı bir kilde yapacak değiliz. Bana .~er~ği ce:-ap ~şu oldu: .... 

Bir kaç esaslı noktası üe Incilde mev- -: Çunku, dedi. Eğe!' ~·er yuzunde. 
cut, daha doğrusu !sanın mevizelerinin ve insanlar~ ~utlaka tabı ~l~lan 18-
csasını teşkil eden noktaların anahta:- ~~.len hır. ~ın v~ o dının yal:112 
larını gösterdik. Ve yine bu zemine hır Musl~ma~ dını ~ld~guna k~naa! ettim. 
az sonra avdet edec<:'ğiz. Evvelce de yaz- Ben ılk once hınstiyan terbıyesı a1mış
dığıınt7. ve simdi tekrarladığımız. veç- tım. Tahsilimi .ilerlettikten sonra Incili 
hite cKitab "ehli> arasında Mukaddes ve tefsirlerini tetkik elüm. Baktım ki 
kitap olarak tanılan (Tevrat, Zebm, Jn- mevcut focillerde ve hatta bunların bi
cıl ve Kur'an) dan değişmez bir halde lahare tevhit cdilmi~ şeklinde bile bir
kalmış olan yalnız sonuncusudur. Ta- birini nakzeden esaslı n_o~talar pek ç?k. 
rihler din tarihleri ve hatta Musevi ve Sonra Tevratı .. Ahdıatikı tetkik cltım. 
lsevil~rin kendi din tan1ıleri Tevratın O da öyle . . . Kur'anı tetkik etmeğe ilk 
da Zeblinın da Incilin de a'ilındaki hü- önceleri -yana~mıyordum. Çi.inkü almı'i 
vi;eu büshüt~ kaybedecek şekilde ve olduğum din tl'lkinleti beni bundan 
tahrif ~dilerek değiştiği. dcgıştirildiğini me.nediyordu .. lTakt.a~ Kur'anı tetkik 
kayded<:'rler. Müslümanların Kur'anı ettim, ltnh;cnın Q.ı:;, Şmagonun da K'ur-

• · ist' sayfası, satırlan1 ha.tta üstün vc ~- n~d~. nede~ kork.t~~ anladım: 
releri. tenkit işaretleri deği meden ba- Çunku Kur.anda .dige.t' kitanlarm benı 
ki kalmıştır. tatmin edcnwdiklerini hem oe değişmez 

Ve (Kur'an) içinde Tevratın da, z~ halleri iIL' buldum. 
burun da. Incilin de değişmemiş, tahrif -BITMEDl-·--
edilmemiş ruhları yaşamaktadır. l:" -

Esasen Isa (Mektup bir kitap) bırak
madı. Hıristiyanların afaroz ettikleri: 
meşhur hıristiyan Alimi F.nıest Renan 
diyor ki: 

clsa, tıpkı Muhammed gibi, Muham
m din Kur'anında olduğu gibi kısa, kes
tirme emirlerle, nehiylerle kanunlarını 
vazetti. Fakat Havvariyun, bu kanunlar 
üzerinde öyle tefsirler yaptılar ki. Iç
lerinden hangisi lsanın söı.ü ve hangisi 
yanlış tefsir olduğunu anlamak ve çı-

ALMAMYADA 
Zinet eşyası 
Bcrlin, 1 (A.A) - Bir emirname, bü

tün vatandaşların sahibi oldukları kıy
metli taşlarla inciler hakkında beyanna
me vcnneğe mecbur olduklannı ve bun
dan böyle bu gibi taşlarla incilerin satıl
ması için saltılıi)'eltar makamat.tan ruh
sat alınması lazun olduğwıu natık bu
lunmaktadır. 

-~2fuf.""il!!:'.~4~•~;:ws~~!&Rf!aım .. ıım~W"f~iı!lmml5~'·•~ZZ .. mı!IP~::ı..::&..1lWlmll .......................... &~ 

EL HAMRA Sinemasında 
BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 

Ç4,ktan beri hasret.ini (:ektiğimiz en !}CD, en sevimli l<'ransn Sanatlin 

MAURICE CHEVALIER 
tarafından harikalı bir gföıelliktc ihda edilen 

/TUZAK/ 

-*-FORBES 
K~öncle lrir genç 
yaralandı be 1,.;;:~TC" 
Evvelki gec:e Bucada For s ~.:un-

de bir hadise olmuştur. Bu köşkte otu
ran 17 ~aşında Mustafa oğlu Recep adın
da bir genç, müpteLi olduğu asahl bir 
hastalık dola~ ı..<iyl gece vakti yatağın
dan kalkmış. ev içinde gezindi~i Sll'ada 
bir pençere camına çarparak ~-W:ızın
dan ağırca yaralanmıştır . 

- *-Arpa ihracatı 
istanbalcla menedildi 
Istanbuldaki zahire ihracatçılan bir

liği görülen lüzum üzel'ine arpa ihraca
tını tahdit \'e meneden bir karar kabul 
etmiştir. &ki anlaşmalarla yapılan taah
hütler bu kararın haricinde kalacaktır. 
Bu hususta şehrimizdeki aiakadarlarcla 
tamamlayıcı malumat mevcut değildir. 

- *-Egede ziraat 
İşleri içia bir 
program hazırlandı~ 
Izmirdeki Ziraat mektebiyle bagcıhk 

ve zeytincilik istasyonları, haşeratla 
mücadele istasyonu, Bomovadaki fidan
lık ve Ziraat müdürlüğünün yapacakla
r1 isler ug~rasacakiarı mevzular hakkın-

' ' "' da bir program haı.ırlanınıştır. Bu prog-
ram Vckfılet.çe tasdiktan sonra tatbik 
edilecektir. 

Ziraat fidan1ığının tevsii ve istihlak 
yapılması, zeytinliklerin tesbiti, zeytin 
kurslan açılması; Egedeki W"aat mek
ıteplttinde ~iraat şubesine ait teprisatn 
daha fazla vakıt ayrılmasına lüzum gös
terilmiştir. 

Bunlar hakkında Vekaletin vereceği 
karara intizar olunmaktadır. 

Habt'r aldığınu1.a göre Ziraat umum 
müdürü B. Abidin Ege ilk baharda tek
rar Izmire gL'lerek geniş tetkiklerde bu
lunacaktır. - *-HAYVANLA.BiN 
SIFAD İŞLERİ 
Sı.fad m vsiminin yaklaşması münn

sebetiyle veteriner müdürlüğü ha7.ırlik
lara başlamıştır. Hayvan neslinin ıslahı 
"'C cinsinin teksini için bu yıl vilayetin 
bütün köylerinde sıfad ameliyesine 
ehemmiyet VL'rilcccktir. 

- *-Sineklicleki heyelan 
Yağmurun devam etmesi, Sineklideki 

hcyl'lanın artırutsına sebebiyet verrois
tir. Belediye mühendisleri, yüz kadar 
amele ile birlikte dün heyelan mıntaka
sında calışmıslar ve fenni tedbirler al
mı&lardır. Dün iki evin duvarlarında 
~tlaklık görüldüğünden tahl!ylerine lü
zum görülıniiıitür. 

- *-YALANCIŞAHİT 
Adliye dairesinde. mahkemede Bn. 

Melek adında bir kadın, davacı Hüsnü 
hakkında mahkemede iftirada bulunup 
yalancı şahit tedarik ettiğinden tevkif 

Milli Küme maclarına • doğra 

Bu seneki şehir maçları 
mıntakalara terkedildi 

Istanbul kulüplerinin hazırladıkları 
plan lzmirin hiç te lehine değildir 

Nisan sonWlda başlıyacak olan milli Milli küme şampiyona aynı zamanda 
küme maçları bazırlıJdanna başlanmış- memleket şampiyGnu ilan edilecek, ma
tır. Beden terbiyesi umum müdürlüğü halli maçların hakemlerini hakem he
bu sene milli kiline deplasman tı1'lç1arı- yetleri, deplasman maçları hakemlerini 
nm idaresini bu kiline maçlarına iştirak yüksel: hakem heyeti tayin edecektir. 
edecek kulüplere bıraktığı için ofr prog- Deplasman maçlarına iki şehirden iki
ram hazırlanmıştır. Bu programı ~ır- şer takım iştirak ederek üçüncü mınta-
1 ıyan Galatasaray. Fenel'~e, Beşik- kada çift maçlar yap.ilacaktır. Deplas
taş ve Vefa kulüpleri t~ik için Anka- man: maçlarmdaki hasılatın kapenma
ra3-•a göncliermişlerdir. ması ihtimaline binaen. milli küme hi-

Haber aldığıını:ıa göre aşağıdaki esas- rinciSiyle yedi kulüp mubteliti arasmcia 
lar teshil edilmiştir: bir maç yapılması ve hasılatiyle zara-

Dep1asman maçlarındaki hasılattan rın telafisi derpiş edilmiştir. 
yüzde onu alakadar kulüplere. müteba- Istanbul kulüplerinin hazırladıkları 
ki yüzde yirmiden yüzde. besi birinciye, bu program biraz hayali ve tamamen 
yüzd~ üÇii ikinciye, yüzde ikic:i de üçün- Istanbul kulüplerinm lehi.nedir. Ba 
cü gelecek takıma verilecektir. Bu mik- maçlarda kulüpl<:'rin zarar etmeleri :rmıı
tardan geri kalan yüzde on da bu maç· hakka'k olduğundan beden terlliyesi teş
larda dürüst hareket eden kulübe ayrı- küiıtının daha salim bir şekil bulması-
lacaktır. na intizar edilebilir. 

ithalat Bir suçlu 

--*
Geçirmelıte oldu,. 

"'"' lmtUranda mavaffaJı olacalıtıt 

~ BAŞTARAn 1 t~ct SA~; 
-n bizi tnlıhiWlıerimizi ifaya ~ ~ 
ci bir hidİ!e tekevvün etmezse _..,.~ 
tuttuğumuz s .. yolunda ..,... 
- yirümek k.anncla7ız.ıt .-AtJ 

Hamiye vekilimiaila t.eya~-
nalrlettiiimirz bu siıder Anluo ~ 
J:ışma paktiylc yüklendiğimiz tejdailJ.lr 
rin hiç bir memleket aleyhine o~ 
m, hedefimizin sulha hizmetten • 111-
oldu..,:Tuna daha bir defa göstCl'JlllŞ-~ 

iliz BalkanNn. ve AkdımıİÔll "-
yetini istiyoruz. Almanlar da rn~ 
lcr ıjbi bu arzuya hünnet e.~~Y°!.ai ~ 
Ballıma mi&Le&J.nnin U.,ui ve ~ f 
lildillerine el ..atmay. ..wı.a..-
karmalıdırlar. 

,Ab ,. ..... J 1 ! .,. illi? 
"\"aıi,"d ._ .... d ile ~ .. -:: 
•• ~- .... 1 --~,. w ~-a- pc • ~tıJ' 

rdJ - w· t.ı=eAMWd ... ....,...,- .,._ 
fLılsiıi ;,.-,... ........ 
lliaıô lıiır 1 \ n P C p\ ( .,,. !! 

ı._ O da So _.._ • • •• ,_ r", us. ·~-...,.. ~ 
hei.lir. At; : jlıa S..,... ~ 
ru r=V .._ .. _._ + ~ 
...laaWetie ._,' I ıı+ .. w ~~ 
.... Oç ' •• 1 • , ; 5 - ~ 
ae ıiliş lııileJ'er. lhllr. ' -, =7 
Sa.yet - w,... ........ -· - &11 
'ft elmlİJd ~ ... ..- ,., 
tilllle. -- •• - ,_ , • 1 1 ;Ft ....... ,·, .......... ~ 

-~-

Birlikleri 

re6erimD, ~ ..... ··-· ili .. ..., 
WliMI ıllh-• boftl r melr ti 

On iki ;,ı hapse ::' ... -=:--.;:=;- ·~ 
tinnk S... A"'9'4- V 

maltkfzm oldıı &e eMtrP a0ır iııll•i•u • w•..,, Kuruluyor Krmlpap larnsnla kahveci Rifatı ..P php nıpı. 
Bugün kahve ve çay bıçakla yaralamak suretiyle öldimnel:;. ...... ,,...... - • ıw ....... ~ 
tüccarları toplanıyor t~n suçlu Kemal~aşanm ~ ınabaUe- Pıifir. Ve~ lıir -lıir teo1" .J 

ikl t AP,,_:11 smde oturan Nnı.if oğlu Vahid Kaptanııı lıi!a , .. rnııaılda. Fllml Wr ~ 
Şehrimizde ithalat. birl' eri ~ ağır cezada devrun eden muhakemesi -• • -~- ... ·~'-

için Ticaret vekaleti teşkilatlandırma 1 ,___ .. a_,c.. Pi 
b k , __ , 1 faali . netice enmiştir. SuçWD.UIJ bu cürmü iş- mesa&yederini müdrik olması ~~ 
aş onuuıör üğü 'yete geçmı.ş ve led'iği .ahit olarak ve esbabı mnhaffefe-- T.ıılilu!den yltrnıyae oMt ~ 

yapılacak işleri tesbit etmiştir. den de istifade -ettirilerek 12. se.ne. müd- amade olan hareketli 've uyanık biı:~P" 
Sırasiyle kahvC'. ve çay birliği, derı ve .ı.ı·ıe ..:.... ,..... . L- 1ı...:..+ 

d d ddele bi l ·Y• ue~ •5•1° napsıne ..a.ı:nr verı .... ,~.ır- ••aa blokıı büyu"'k CPvdir. Balkaa ~ eri sanayii yar ımcı ma rl r ıgı, "' :ır'\l ,_ 

demir _ çelik birliği, teneke ve kalaycı- --•- tekeffcri hüniyet davasına g\aJl rl 
ıar birliğ~ çuval ve kanaviçeciler birli- Etiba n Jc scnı~mL'riui gizLeUJC'Dleııe '1c~',11, 
ği. manifatura ve tuhafiyeciler birliği bin dışında blmayı şi'ddcfTe a.rtP ~ 
teşkil edilercktir. Bir Maden Müuşi fer. Fakat harf>in dısrnda ~ 

Tik olarak kahve ve çay tüccarları İııtemelc ondan masun olmak ~ 
bugün öğleden sonra ticaret ve sanayi hazır(anıvor Nitelinı Fi:nhndita da harbin ildi ~ 
odası salonunda baş koDlıolör B. Baha " katmak isterniJtir. Ba çok; ptnilnı ~ 
Erkenin riyaseti~de toplanarak kahve Fuar hazırlıklarımı devam edilmekte- istila dalgalanmn harıck.ete ~; 
ve çaycılar birliğini teskiI ,edeceklerdir. dir. Etibankın 94-0 fuarına geniş mikyas- mani olam..,..t... Ş. baLk baıfııill' ~ 

Hazırlanacak statii hemen Vekaletin ta iştiraki kararlaşarak pavyonunu ~im- ıında kalabilmek ioPn' taarnmt her ~ 
tasdikine arzedilecek 've birliğin idare diden hazırlaması ve bu pavyonda ülke- ka durdurmağa muktedir ye uy~jl 
ve mürakabe heyetleri seçilecektir. de mevcut maden kollcbi31omarını ca- hınmak, bu raaks:ıtln icap c:~eıt -.Jtt· 

--• -- mi bir müze kurulması muvafık göcül- siyasi faaliJ:ücrEVi KsaıriEetT-mıekBJ~ 

2 C 
mii§tiır. Müze ha1.1rlanınca Cumartesi ~ ..,vır 9 UN U günleri öğleden sonra ve Pazar günleri -*. / 

Yardım Listesi :ra!:t~7r~ is-tif_a_a:~_çin_a9kbuıundu- Bir anlasma 
Hilal un fabrilrnsı, Salt Tanık ~Z~~Ö~~~ ~n yaptık / 
\ e ortakları 200 '-., 8 v n.E.ft~ 
Aziz Şınık 15 Pazarlık yapan altı ınüe.ssese, sataca- - BAŞTA&AFI 1 İNCİ SAllİFl'~~I 
Yusef Donyo 25 ğı eşyaya etiket koymıyan altı dükkan Pamuk ihracatçılar birliğt -~A;' 
Yusef H. Alafof 2 50 sahibi, sinemalarda sigara içen 5 kişi, re hıeyctC: toplanıualı R~ 
Maliye memuru Fadıl Sökerin yerlere tükürdükleri tesbit edilen 28 ihraç edilecek 15000 baJ'I";, 
maaşından 1 50 IW_ş_ l, !taçak .inşaa. t. ya.ptıran dör. t ev v. e- ,....-,. birlilt az... tDtt.rilll dl 
Iıııklar köyi.i okulu öğrencilerinden 1 25 dille,-~ ah b b 1 d diL e- P-
Yek\ın 245 25 . ~n. s ı ı e e ıy<:'ce teczıye e • srmla tevzii ifini yapnııfilrT· ti' 
Dünkü yekun 136830. 25 mışlerdır. * ber ııerilcliğine göre lzmirdl ~ 
lJmunu yeb.-Un 137015 50 F O C .A. DA ~'" e~"'!e ue ~uınea ınü'stafd~ --*-- . .,. de muhna mill.yaala p~ r ,.P 
Devlet müesseselerinin Bır çocuk ~aralandı ı..,.,. met1c.JJ.,~ Fiaıt ,_._......, 
inpat işleri Foçanın Tiıpınnr köyü muhtarı !hra- .,ı laf nwww:ihi,,ıı# 

Devlet müesseselerine ait inşaat *- himin 13 yaşmdall:i oğlu Ahmet Aııtur, yap Aİar ·~L-,,..ed~ I ,,e ~ 
üç arkadasfyle l>irlikte köyün yıkık pam.a. ı ..... ~. 'ectl il"' 

lerinde t~darik edi~cmiycn t>azı sıhlit kahve. denilen mahallinde ~nadığJ sı- lıabılınde ben:un ve petrol 
ve mübrem inşaat malzenieslııin Frcınsa, rada buldukları bir fişenğe çivi Üe vur- olunaca!:tır. ,,.il 
lngilterc ve Belçikadan tnkas yoliylc it- tlll'~ 
Iıaline irukfuı. mevcut. olduğu ve_ buna muştardıl'. Fişenk kapsohı ateş almrş ve ROIUDn~G ~i,. '*',,,-~ 
teşebbüs edilmesi Nafıa vekaletinden Alımedin sol el parmakları parçalan- ti.Mzin ~•M tltiiJK1ıC119 t~ 
vil!ıyetc bildirilmiştir. Bu eşyanın Ak- mıştır. Ahmet hastanede tedavi: altına ta.rııla'ıiril .,,,..,tir. ILı 15'10tt t''J 

d •!~ lmak le ·k d .ı'" alınmıştır. l k · · · ·.1._ - ..:. r re iı.ll açı suretiy Amerı a an U<i p ::-...ileki ı partının ınTaettrt ntfil~ıc-,. JI 
ithaline imkan mevcuttur. azal')'el'.... yanpı ni partı1erin sevltine c1~rıafll - *- Pazar yerindeki yangın tahkikatına kt ,,JI 
BİR ÇOCUK devam edilmektedir. Binanın 3000 lira- naRıea ııı. J~... ~~ 

ya sigortalı olduğu ve yangJoın soba OIDQf1..)'Cl)'a il« «D•U , - *- YARALANDI borusunun döŞemelere temasından çık- ketlere yapılacak ı..ıtıı'-"1/ıj 
HATA y A Dün ~ğl üze~ Şükrnıı: adında b~ ya· tığı anlaşılmıştır. carlar araaında takıimi, Ve .ı1 

NEFiS ŞA.R•ll.I FRANSIZCA SÖZLV 1 

Diğer ınühinı rollerde : 

edilmi tir. 

ERiCH VON STROru.iM - l\IAllİA DEA. PİIIBRE RENOİR A şında hır kızcagız, Gaz.ıler caddesınde tin ltazmCzchğı formüle giir6- !;;r 
Gidecek iEel~ketfzl~k eleed ı• bakA b;:ıs~. Ç~ı;kÇl Abdkullah18lş7 bili.riln tdükks. ~ •••:r•••••••••••••••••••••••••••••ı••••••• pılmısfır. Fiatler gayet mii•' 

ı ızmirC' gelen rzıncan e a et:ı e e- anı onuuue oynar en sayı ı a · ı E Gelenler, Giden er s · __ 4 __ 
S'°A Si AR ıtt ·· 24- - .. ı- • "4 DA u.a...:LA& f rinden 30 kişilik bir grup, Kızılay kuru- otomobilinin çarpmasiyle yaralannıı.ştu:. .,._·--···-·-·-........... --~ 
AYRTCA: METRO JURNAV da. eu son lfARr haberleri .. 

• r, • • : r run : · .> - ~ - '· i> - ..,..- •-t mu tarafından ıu.asraf ven1c.rek Hataya Şükran~ sağ bacağı kırıhmş, hadiseye Samsun mebusu B. Mehmet Ali Yil- Fevkalade hall~ 
Cmnartrsi Te Pazar : 10.38 da tıfUZ HALK scamlan .ı ı il gi!nderi.lmişlir. ~rada toplu şekilde is- se~~hi~·e~ V<:'rcn şoför Kerim adliyeye rüker ve Bursa mebusu B Fa1.ıı Gü eç illracat YaZl"Jell . .1 

-••••••••••••••mı•••••• kıın edıleccklerdır. veıılınışlır. Tstanbuldan şehrimbc gclmişl!_t'dir. fcra VekUTeri Heyeti, Cındık,_?".~·ır 
ta, çclcirdeksi:r. ü1.üm, palamut iJlT"'" .4 

tZ7J.7..7.7J.7.7..7:.7..7.ZW7ZY/Z777.7 /7 /7/.7-7 /../7~77~' A••·~~ rnuşsunuzdur.. Maıtki dö Barbayo. ayağa kalktı: bebarıın ağaç dı:tIIaırından kopardığı ku- ıun ınüraknhesine dair olan W:LaV~d 
- Daha tamamen memnun ve ınüs- Bana müsaade ediniz madam, dedi. rumuş, yaprak çıtırtıl nndan başka hi.ç le.re memleket irinde ve dL.,ınJa ~ 

DEMiR MASKE 
1 Büyük tarih 

(JKlNCJ 

terih değildim. Bu müjdeyi gidip kral ha.z:Rtlerinf: ha- bir ses thı~~nuyorduı. . . harı, scfe.rJ'ıerfik. ~·e seferbeJığe ıı'.iıı 
- Sahi mi? her vereyim. Maamafih eier bizzal sb lkiı arkadaş, hayvanfa.rım l'ri~ı'l'ıne \·eya tabit üfetler gil':ıf mücbir se~ 
- EveL Çünkü kral ölmemişti. haber vermek istiyorsanız. ben bu :zevk- sımsıkı. yanaştırmış, bacak bacaga Ya:- nltırr~a bu nizamnamelerde yatıb ~ 

ve macera romanı 
KISIM) 

- Haklısınız mösyö Gniafon.. li vazifeyi maalmemnuniye size bıraka- pşk Dır halde vP yanın sMttenben rans hadlerini iki misiine kadar "~ 
- 'Üçüncü Kiyom bir sedye ile ci- bilirim. kendi dü -ncclefi:1C!' dalmış Olar.ık yol mak ve ambal5.ja müteallik fıiJ~; 

varda bulunan şato&una nakledildi. Ya- - Hayır Marki. Siz krab haber ve- afır1arken tek ke'lrme- bt1e lomışm'fYO'I- tatbikinde hat icaplaruıa göre ~ıırst / 
rım saat sonra öldüğü ilan olundu. Bu- rebilirsin&. Benim daha biraz mösyö latdı. mak hususunda Ticaret Vekafeuot ~ 
nu öğrendikten sonra artı1c benim orada Gniafonla konuşacaklanm var. Ba mektnbuı nihayet Farfuol ihlal et- hiyet veren birer madde eklenm# 
durmama hiç lüzum kalınamıştı. Batta Genç natır hürmetle eğildi ve oda- ti. . , ~ul etmiştir. 
orada hlmaklığım bile tehlikeli olurdu. dan çıktı. - Kuymğun kopsun .. dedı. Yokulu,. Merasim ve fe$riıa' 

- 121 --
Hemen Londra yolunu tuttum ve Lon- Iki dakika sonra kralın huzuruna çılC- ğumu·.lun sonuna yaklaştıkça içimcTe se-- • • 
dradan dıa doğrudan doğruya buraya mış ve on dördüncü Lur a~ bu ölüın vinç duyaC'ağıma tunaf bir lıiizi.in hisse- nazamnaanesı 

om tam zamanında hayvanına bindi 
· ~il mi? 

- Hemen hemen öyle monsenyör ..• 
1en knvı hayvanın yüzüne henüz sok
rnustum ki nv köşkünün kapısı açıldı. 

!\ie,.alcli muhafız.lar harekete geldiler ve 
tiçüncU Kiyom kapının eşiğinde göziik
tü. Kral atına bindiği zaman hayvan 
bumundaki kavdan sinirlenmcğe ba,<;}a
'111~ bulunuyordu. 

lyi bir binici olan üçüncü kiyom hay
\ .mını teskine çalıjli'l'ak· yola çıktı. Mai. 
eti taki~ .etti?er. 

geldim. müjdeli haberde:n büyük bfr sevince diyorum. 
- Tabii siz de ne olacağına intizarcn Ve sonra annesine döndü: ı düşmüştü. Artık en büyük ve en 'kor- - Ben de trpkı sizin gibiyim mösyö 

pusuda bekliyordunuz. _ Bu hizmetine mukabil zanneder kunç düşmanından kurtulmuştu.. Paribol... Ve iIHmn cTe monsenytir Lu-
- Evet.. . Ben de uzakta değildim. misiniz ki Fransa kralı beni mükafat- xxil inin majeste fogiltere kr.:ı.lının ölüm ha-

Nl'tekim kralın atı gemi a7.lya alıp ileri Iandıracaktır.. MONSENYÖR LUJ SON KARARINI beri karş:ısındaki tcsi'rini şimdiden gör-
atıldıgı zaman etl'af tan yükselen korku Diye sordu. VERiYOR müş gihi müteessiriz. Hele madam J!von 
ve deh.<;ct seslerini saklandığım yerden Madam dö Mentenon bu sua1in ince Gece bastırmŞı kim bilir ne kadar üzülecek. 
mükemmelen duydum. Esasen l..'<lzanın manasını anlamıştı. Havacb ınno bir soğuk vardi. Go"'k - Hakkın var dostum Mistufle .. In-
vukubulduğu yer ile benim aramda bir _ M<is}ö Gniafon, dedi. Siz majes- yiizfmde tek tüll:: mat renkli yılcfız.lnr g!Jtere kralının ölümü monse-nyör J.ui
knç yüz metre kadar bir mesafe vardı. te kral hazretlerinin sadık bir tebaası güdük.le belli oluyordu. nin bütün emel ve- ideaTierini bi-rden 

Marki dö Barbezyo istihza ettiğini bel- gibi kahramanca hareket ettiniz.. Ma- Fanöol ve MistnfleT manf.oiarma sun- söndürdü. 
li etmt'meğe çalışarak: jeste bu hiunetinizi ~ unutmıyacak- sıkı bürunmüş bir halde .r haynnla- - ~n mon5"!\yör Lui, tıpkı bir se-

- Artık, dedi, o vaziyeti gördükten tır. Bunu size ben vnad ve temin edi- rının üzerinde yol alıyorlardı. ne eonPl nldıı'1ı J!!!Ôt yalnız ve yalnız 
so ne. ~ .a.: amm.. 



Bir profesör .· soN HABER 
' ., 

......... ltOlde•ılaJ' 
verecektir 

· Saraçoğlu Geçerken ~elgrad Garında 
Ankara, 1 (Htısust) - Ko'Uej dö Frao

sez. profesörlerinden Lui Matinyon bu 
sahalı şehrimiz.e gelmiştir. Yarın 5aat 16 
da ve cumarı.e i günü ayni ~aatte tarihl 
nıctodlnra dair iki könferans vereceh""t~ "' 
~kinci konfora.ı~~ı ~~~~u .Selçuki.&6- " Türk . Yunan 
rın B.'\jdada gırlf', ıkmeı konferansın 

do&tluğu ebedi olmalıdır 
" her tarafa aaılmııtı 

liirk ve Yunan h;~iciye nazırları dün 
S?ece parlak merasimle karşılandı 

rı~evwu Haueti Muhammedin. siy~tt- levhaları 
dır .. 

--ıtc--

Dr. Lütfü Kırdar 
Ankaraya gitti 

BAŞTARAFI 1 nci SAYFAD.'ı.. lKTISADi RtRUK 
Bt·lgrad l (Ö.R) - Pravdn gazetesi B::ılkan antantı müruı-

b l\unıcn h .. ulunııcatc arıcıye nazm B. Gafeııko ~ arm sabah burada 
~ağı t ~ır. Balkan ant.'lntı konseyinin öğleden sonra y~
h~· .. d<>p antı.ra Tilrlth·e haricivc vekilı B. Saracogvlu n-

sebcliylc Balkan de\•lctlerinin ıktısadi bir i~ birliği yapmala
rınC!:ın bah"eden bir makale ncsretmlştir. 

. LONDRANIN GöRiJŞü 

İ:.tanbul, 1 (Hususi) - Vali Dr. Lüt
fü Ku·d:ır bu akşam Ankaraya hareket 
etmiştir. Üç gün kalarak muhtelif vila
) et işleri etrafında vekaletlerle temas 
t>decektir. 

Londı·• l (Ö.R) - Tllrkiye hariciye vekili B. Şükrü Saraçoğlu B lgr d 
&tderken Yunan arazisinden geçtiği esnada yilbek memurlar ve hal~ ta ~ 
tından hararetli nfünayi terle selamlanmıştır. Yunan.istanın şimal' sark·a~a 
deki bütUn garlnr bayraklarla süslenmiş ve tren g ce geçliği cih~tle t ısu.ı
cdilmişli. Her "tarafta ~öyle levhalara tesadlir ediliyordu: cTürk _ Yunan ::~r 
lugu ebedi olmalıdır.• -

B. Şükrü Sa.raçoğlu 5?E~·ada Bulgar b \·ekili tnmfmdan hararetle kar· 
~ılanrnış vı- trenın hareketınden cv\•el onunla mtihim bir muhaverede bu1un
mu~tur. 

Türkiye iş Bankasının Şubat 
• ~· ecektir. .. . ~ 

EIPigrad • YUGOSLAV GAZE'l'ELE~l 
--*--

Milli piyango satış · 
merkezi açıldı 1940 ikramiyesi çekilmiştir 

hariciyt." 1 (Ö.R l - Bütün Yugoslav gazeteleri müttefık 
·lllpar .~zırlarmın Belgrada nıu\·asalfıtlcrini deı·in bir 

Jlatknn l 1 cı • li\rnlamnktnchrlar. Gazetelerin neşri~·alındn 
tının lt nrıtaıııı konseyinin göıiişınelerinc ve Balkan an1an
~tijıj ~~v~.tlenme ine Yugoslavya efkarı umumiycsinin at-
\'uR<ıs~vuk ehemmiyet tcbariiz ettirilmektedir. 

S<tl'ft~-ı~v gnzeteleri bilhassa Türkiye hariciye vekili B. 
ltı hUyUk nu~ lstanbuldan a)'r1hrken vukubulan bcyanntı

alal•m ve ehemmiyctll" ne~retml'ktedirlcr. 

Londra 1 (Ö.R) - Londra mahfilleri yann toplanacak 
olan Balkan antantı kon.,.cyi ile çok yakmdan a1nkadar ola
rak. konseyin vereceği kararları ehcıruniyetlc be.kleıncktc
didcr Bu blokta en ziyade s(izii dinlenir Tiirkiye gibi bir 
miıttcfikin me,•cud oltı~u, Lonclray1 1eıniıı ve tatmin~ kafi 
bir garı:ıntidir. Belgrad toplantılarv\da bir sürpriz beklen
memekle beraber, halen muğlak ohın ba?:ı noktnların sara
hat 1:::esbetmesine intizar edilebilir. 

Bir senedenberi Balkan antantınclaki poz:i.,,yonunu if."3dan 
('ckincn Yug(lsla\·yanın konsey toplnntılarnda sarfedf'Ceği 
mesai alacağı vaziyet dikkatfo takibe deger. 

TEBLtG NEŞREDILECEK 

Ankara. l (A.A) - Milli piyango 
idaresi tarafından Ankara Y eni~ehirdc 
yeni bir satış merkezi açılmı,tır. Bu mÜ• 
narıebetle bugün yeni merkezde açılıt 
merasimi yapılmıt maliye vek.lleti C. 
Merkez bankası ile diğer mali müesseae· 
ler erkanı ve matbuat mümeaııilleri hazır 
bulunmuşlardır. 

Aokara, l (AA) - Türkiye l~ Bankasının kumbaralı ve kum.ha.rasız k~ 
çük cari hesapları arasında tertip eylediği 1940 ikrnıniyc pJanmın subat keşi
desi bugün harika ıunumi merkezinde ve Noter huzurunda yapıhnıstll'. Bı.a 
keşi.dede kendilerine bilyük ikramiyeler i.:.nbet eden talilil<.'rin isimle"rin1 he--
sap numaralarım v bulundukları şebirlen bildiriyoruz : ' 

1000 liralık il..'nlmiye : Istanbulda 88~36 hesnp numaralı Bedrosa isabet 
etroi.§tlr. · 

Lond SARAÇOGLUNUN SöZLERl KoılSc) toplantıları sonunda bir müşterek tebliğ nesredi-
llıı~ctı ~ 1 (Ö.R) - Bu sabah gazeteler, l'n hüyük ehen~- lccek ve dört hariciye nazırı matbuat mümessillerine beya-
h;ılurıu, alkan antrıntı konseyinin gf;rü,.. melNine atfotmıc; nalın bulunacaktır. 
~-l\i.rkt:;~r. L - :Neııc:- RevieU\", Balkan toplantılarına tekadclüm eden 
"<Irat' .,

1 
ilin ~.l'i, arsılına1. ve açık siyasetı ha.kkındn . B. günlerde Romanya kralının, c:Knrol Çu'kuru~ denmt>kle ma

ka\·d~c;f 1 unun dun vukubulaıı be~ anatı derin bır takdırle ruf j,tihkfün hatlarım teftiş etmesi Roınanyanın milli müda-
1 tnektl"dir. faasını ve hudutlarrnı 1akviyc için son zamanlarda ::arfetti-

l..o TA YMlSE GÖRE ği rr·esaiyi gö~lemıcsi 1>akımından ehemmiyet alır. Roman-
nctr<ı ı (ö b d - t(.: .R) - Tiınes'iıı Belgrad ınuhabiri bildiriyor: yn. Tiirkiycnin yanı aşm a Yunan lxışvekiliyle birlikte Yu-

hidi _ekoslovakyunm Almnnynyn ilhakı. gümrüklerin tc\·· gos!avyadan bir tcr<ı\'ii;ı; halinde ihtiyar ecleccği \."aziveti sc ... 
''lal, s~~ tnda balknn\nrdaki Alınan sefirh·rlne veri1en U\1i- racrıktır. Yugo::.1avynnın verec0ği cevnhın mtisbet ·olacağı 
t~"di!inirnanyanın kon.r;e}· ınüzakerntına biiyül. alaka sös- şüphe giitümıez. 
l'ayın· IY"teydıma lcoymu,.tur.> Ro;nanya. ~adar Yu~o I:ıvya ~1a :·aziyctin ne kadar nazik 

"!!tlen 18•• "Yuı;:oslay gazetelerinin Balltnn antantının 'ku\·- oldugunıı bılı.yor. Bugunkil bndırenll\ yakın zanuınlaı·aa bal
\l<ılc 

11 
"'rı1 lehinde1d ne§r:İ)•atuu Balkan tesı:ıniidü fikrinin karılrırın bu kısmında kendisini üzece:-;ini hcı:nba kntacaidır 

~rnış bulunduıtuna delil savwor. ı ,.c tahmin edilir ki katmı~tır.~ 

Finler vaziyete· hikimdir 
Suomosalmi ceph~;inde Fin mJikahil 
taarruzu büyük azımla devam ediyor 

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

Fin lan di ya baş 
L peskoposuna 

qİ>-ldndra, 1 (ö.R) - Bugün Fin1an
l\tlQ·· il lıarbin üçüncü aymın birinci gli-
1\\U,:~/·i~ler bütün ccphe\f':rtlf': lrn:ıl 

M ılerı yerlerinde tutmu~lardır. 
lctirı cr'-ezde. Suo salmi cenubunda Fin-
1\lttlld tnllkabil Lanrruı.u devam ediyor. 
il V11,r;· kııırııılarınd 5 4 cii Sovyet fırka
SovYet ır · ~u mıntakuda Fin topçu:ru 
ttk d"' tahkımatını bombardıman ede-

Düu rnnnı ağır zayiata duçar ctmi tir. 
C'h-.L n, Arktik ınıntakasında, Pet:mıno 

.. ne .. 
tıı11,lj sını". .cenubunda \'r\adoganın şİ· 
~tttıi . •ırkısıııde \fazı foaliyetlcr ceryan 
k •lır l' il h. b" ·ı · h ,_ · ilyd • l'\.IZı ar ıç ır ı erı are ... etı 

F'i c;rnel;e ınuvaffok olıunaım11lardır. 
dı.ı .. 11 erden d i<•er be .. Sov-..·et tavya re ini 

urnı .. 1 "' .. J • 

tcncb- Us rrdir. Son 7.amanlarda bir çok 
~i~ll\ 1 tayyarelerinin Finlandiyaya gelip 
tı111,I\ ete ba laınnlan Sov)'et hombardı· 
~l·arelcrinin işini güçlestirıni.,tir. 

Tebliğler 
~!rYEr r~BLİGİ : 

ktri 1 ova, 1 (AA) - Lenin~racl aıı
~i: rıııntuknsı Genel K urmn,> ının tebli· 

31 K· 
fı.~ı· oınunusnnide -..·alnız: krsif kollan .. ''~t· le J • Jlt 1 R)dedilmiştir. 

BerI:MAN TEBLİOİ : 
1'\ı fanıırı, ~ (A.A) - Garptc hafif top

• 
1~ dı görülınüo;tiir. 

~il llUME;. NAZiRi 
~ !"DRADA ••• 

tıt~ı: rn, 1 (Ö.R l 11oımıııyamıı sabık 
llolid nazırı ve düvımu umuınive kon
kıııllı:~·~~ heyeti r~isi kısa hir ;nticldet 

ıt·ın J ..ondraya gelmic;tlr. 

tttGILTE~DE . 
QClhr". 
Londr· ı ~.şaat ••• 

t1.ın i _cı, 1 (0.R) - Bugündcu itiba-
l-c.ı1tı :f.11terede bahri in,,_-;aat amit·allığın 
İ1' ~1 altına \"<ı7~dilmi!?lir. 

rahibi, Londrada Kant~rbury baş 
• müe 'sı r bir mesaı gönderdi 

SiViLLERiN BOMBARDIMANI Deniz de: ka>da değer bir tcY yok: 
Pari9, 1 ( ö.R) - Finlandi}·adnn oh· BiR MESAJ 

nan haberlere uöre Sovyet tayyarelerinia Loodra, 1 (ö.R) - Londranın Sen 
dünkü han taarruı:1ımnda onlıırca sivil Pol kadedralında f'inler leyhinde dua 
tl'lef olmus ,,.«: 40 sivil yaralanmı<;!ttr. Bu· için yapılan bir ayin esnasancla kanletbu· 
gün iki Sovyet tft}yaresi düsiirülmü-,tfü. ri baş pi8koposu Finlandiya baş rahibinin 

f';ıriı.. 1 (0.R) - fin teLli{;i: 
Karada: Kareli Ler7ahıncla yeni hiı,; 

bir şey yok. Ladoga göliinün Şimali Şilt· 
kisinde düşman ""'.3 1 lkincikfuıunda Göl 
mmtakuında Finler tarafından isgal edİ· 
len hatlara l.:nr~ı bir çok hücumlarda bu· 
lundular hunlann hepsi pü&kürtülmüs
tLİr. [)ü maııın nyjatı çok mühimdir. 

Laponyacla kuvvetlerimİ7. Sata ve 
Pdsamo mıntakalıınnda düıımanın bütün 
taarruzlarını reddetmiştir . .Şark cephesi
nin diğer mıntaka1nrında canlı ke~if ha
rekt-tll'ri. 

bir mesaiını o\mmustur. Bun da denili
yor li: 

Biz mİ.İ§tr-rek uıtırap ve ümitlerle si
zinle birleşmi~i:ı:dir. Bol~cvik yayılma ve 
cebri şiddet tehdidi baki lı:aldıkça Avru
pada hiç bir sulh mümkün olamaz. Çolc. 
geç kalmııdan bize miiessir şekilde yar· 
dıın etnu~niz için size müracaat diyoruı:.> 

Kanterburi ba. piskoposu hu mesajın, 
Fin milletinin doğrndan doğruya kalbin· 
den fı~l:ıran Lir feryat olduğunu eöyle· 
miştir. 

Bu dini ayin radyo ile bütün lsveç ve 
Finlandi}•ada takip edilmi tir. 

lspanyol Cümhuriyetçilerinin hava 
kunıandanı Finlandiyaya gitti 

J..oııdru 1 (Ö.RJ - Stokholuıd:m ögrenili)or: Ispanyol c·üınhuri~·etçilcriııin 
eski lınv:ı kunıand,ını Alba~· Pcrl's dün ak~am Isveç payilııhtına gclm~tir. 
Finlnndiya hiznıetirıde ç:ılı~mak üzere Hclsinkiye ı;:itmcld.edir. Çok büyük 
diret ve cesnrcti p:totluk mcharetiylc ınc7.<'Ctıniş olan Albay Pcres deıııi~tir 
ki: 

Finlerin müc3dc1"Pİ bence Ispanyol cümhul'iyctçileriniu y~ptıkları müca-
dele ile aym ınahiyeltl'dir. Hiirriyct lehinde bir muharcbedir. 

Ispanyol dahili hnrbinde Albay P~res gönl.HIU Sovyf'l 1ayyareeileı-iyle bir
likte Frnnkoyn knrsı mücadele <.'tmie;ti. 

Slovakvada Macar ccmaatına men-
~up bazı kimseler tevkif edildi 

Londra ı (Ö.fll - Na'l.ilt>rin kontru\ü altmdaki Slovakyada Macar ccına•
tinc nwnsup bazı ki:n ·eterin tevkifi sebebiyle Macaristan - Slova'k)·a müna
sebetleri tckr~r gergiıılcsmistir. Bu le\•kiCaı, son iki ay zarfında Macaıqstan
da yapılım tcvkifota lıir mukabeledir. Bu meyan.da Slovak nazırlarından biri
nin kardeşi Macar ckvlcti aleyhinde sözler sarfcderek Buclapc,ste Slovak ku
Iiibünün duvarından Maenristan krnlllk naibinin re uiıü kaldudıAı cihetle 
tevki' edilmişti. Bu gerginliğin bir nl't.ice.si Macaristan ve Slovakya arasında 

Ankarada fotoğraf 
ve resim sergisi 
Ankara, 1 (Hususi) - Ankara Halk

t-vi her yıl olduğu gibi bu },fda bir fotog• 
raf müsabalcaaı nçmıştar. Müsabakaya iı· 
tirak edecek fotografların 7 Marta kadar 
teslim edilmi olması lazımdır. Jüri he· 
yetinin intihap edeceği resimlere sırasi1e 
nakdi mükafat verilecektir. Her sene ol
duğu gibi bu sene de bir resim serfıÜİ 
açıtacaktır. Serci 20 Şubattn açılacağına 
göre i~ticaL: edeceklerin \) Şubata kadat 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Beşer yüz liı·a kazananlar : Izmirde Fuat 23400, Adanada Recep 2738. 
iki yüz ellişer lira kazananlar : Beyoğlundn Hayati 22947 Ankarada Sain'l* 

11508, Enurumda Sevim 2785, bunlardan başka on taliliye yüzer, yirmi tali
liye elliser ve 50 taJlliye de 25 lira isabet etmi!itir. 

Pazar nahiyesinde 
Posta telgral merkezi 
Tokat, 1 (A.A) - Pazar n.uhi}·e mer-

keWıde tesis edilen posta telgraf şube
sinin açılış merasimi dün bütün civar 
köylillcrin, Tokat valisinin de iştlraki}'
lc yapılmıştır. 

-ıf:-

Macaristanda 
iki mebus düello 
edecek ... 
Budapeşle, 1 ( A.A) - .M.ebusau mec

l ısi koı·idorlarında Oklu haç te.~kkülüne 
mensup mebuslardan Szcchcnyi teşek
külden ııyrılınış olun mebus Raczın eli
ni sıkmak .istemediğinden mumaile}'h 
lara[mdnn tokatlanmı,tır. 

Bu iki mebus düello edeceklerdir. 
Buclapcştc, 1 (A.A) - Macaı· hükü

meti ile bir takım idnrl meseleleri gö
rU>?meğe memur olan Slovak heyeti 
dün buraya gclmi§Ur. 

-~-

lsveç 
Müdafaa kuvvetlerini 
arttırıyor ••• 
Londra, l (Ö.R) - İ:weç ve DaDimar

ka Milli Miidafaalamu takviye ile m~
guldürlcr .. Danimarka. ınüsellah kU\'
,, etleri i\-iıl Uç milyon 250 bin İngiliz li
ralık mütemınim taruisnt kabul etmiş
tir. İsveç le yeni baz.ı tahkimat ve tay
yare karargahları inşası için bir buçuk 
milyon İngiliz lirası tahsis etmi~til'. 

_,,,,, ıı: 11/NW 

-ıı:--

A l m anlar 
Garp cephesinde bir 
taarruz hazırlayorlar 

- UAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFimE -
arruzla di.ismanın ia~ hatlarını kesme· 
ğc çalışnaları çok ııı.uhteınel g(iriilınek
tedir. 
Kvı.>enhng, 1 (Ö.R) - Bugün Bcrlin

den alınan bir haber, A1ınnn ordLı:.'1.mun 
bütiin tahminler hilafma garp cephesin
de büyük bir taan·uz hazırlığı xaptıi,rını 
meydana çıkarm1şhr. Bitler. ilkbahar 
gelmed n ve Almnn ordusunun maddi 
ve manevl kuV\·etlcri t&ınaınen harcan
madan garp cephesinde karadan ve ha
vadan büyiik bir taarruz yapılmasını 
eıııretmiştir. Bu Laarruzun mesulivetin
den kot·kanlar, derhal vaziFelerlnd~n <Lf
fe<lileceklcrdir. Bıı itibarladı r ki Alman 
erkanıharbiyesi, istiyerek veya isteıni
~erek gen~ bir taarruz planı haw·la
mnk ıstırarında kalmıııtıl'. 

Alman donanma~ı da bütün deniz tah· 
rip vasıtalarından i tifade ederek mut .. 
tefik dcmanmalara karsı anıansız. bir 
harp açacaktır. _ .... 

KARSIYAKA 

F eliketzedelere yurd 
dışından yardımlar 

An.kara l (A.A) - BağdaUan verilen bir haberde Bağdat.ta mukinı han 
Türk vatandaşları ile aileleri tnr:ıfmdan felüetzedclet· için teberru edilen eş
yanın ilk partisi yoln çıkarılım bu\unmaktadu·. 

Ankara 1 (A.A) - Hareketlarz ·felAketzedclerine bir yardım o1mak fücr. 
Yeni Zclıınd hüküıneti 5000 Y&ni Zeland lirası tcberrü eylemiştir. 

Ankara ı (AA) - Belgraddan bildit·ildiğine göre Yugos"lavya hükümetl 
hareketiarz felaketzedelerine yardım olarak evvelce yaptığı teberrüden ba,
ka 3 milyon dinar değerinde 34000 metre mikibı kereste tebcrrü eylemiştir 
ve bu keresteler sevkolunmuştur. Yugoslavya hükUınetinin feltıket:z.edclc: ... 
karşı gösterm~ olduğu bu yakın alaka muhitte büyiik bir memnuniye~ 
ka~ılanınıştır. 
BU'k~ 1 (A.A) - Anad<llu zelzele;'!İ folakctzcdelcrine yarduu komite. inro 
topladığı iane mikt, rı 2 mı1yon leyi ge~miştir. Yüksek miktarda yardımlar 
arasında Yugoslnvyanın Bükre'? büyük elçisinin de yardımı .. ·ardır. 

·Şimal denizinde mayn\ere çarpan 
iki bitaraf vapur battı 

Londra 1 (ö .R) - Salı günü şimal deniz.inde ticaret gemilerine taarruz edeta. 
Alman teyyarelerinclen birisi 4 mot.örlU yeni tip bir bombardıman tayyare.si
dir. Bu tayyare cHogoud> Ingiliz vapurunu batınnak içiu tam 9 bomba a"-
1ıştır. Bu da atı.ş it\bn:rlylf' büyük bir isabeti olmadığını güstermckted.ir. 
Londrn 1 (Ö.R) - Şlınal derıWnde Alman maynlarına çarparak diğer iki 

bitaraf vapuru batınıştır. Bunların biri 1300 tonluk Daniuuu·blı cVidar> v .. 
puru, diğeri küçlilc bir NOtVeç .-apurudur. cVidar> vapuru müretıebahndae. 
15 ki:i nok.cmndır, 

lngiıiz deniz inşaatında akıllara 
durgunluk veren rakamlar 

Londra l (ö.R) - IngUiz deni.7. in.,.<;natmda, daha harpten e\•vel mevcut. 
olan bUytik faaliyet gittikce artmıştır. l Tenunuzdn hususi nıücs~cseler hesa
bına l50 milyon 1ngUir: lirası kı:s.·m.ctindo 6.<lO bin tonluk vapur inşa halimi• 
idi. 1939 pl'ogramına ilave olarak dalın 1SO vnpurun inşasına başlannııştıg 
Bunların 00 n1 tahtelbahiı' mücadelesi.ne i.5tirak: eden balıkçı gemileridit\ 
Bu ~nt, ecnebi vv.purlarımn mübtıyaası ve dilşrnan vapurlarının zaptı s..
yesinde Ingiliz tic:ıret filosu harbın iptidnsına nazaran şi.m<l.i arbnış bulura.-
ma'ktadır. 

Yine anlaşanıadılar 
Mogolistan Mançuri ihtilaflı 

ltududu tespit edilemedi 
Roma 1 (ö.R) - c:Tus• ajanst Mogcılistanla Mançuri arasmda hw:ludua 

çiz.ilmesi için miiza\e.ratta bulunan Japon - Mançuko ve Sovyet - Mogol he
yetleri ru ındaki görüşmelerin neticelerine dair bir teblıg neşretmiştir. Bı .... 
na nazaran iki ~raf delegru;yonlarının no"ktai nazarlarının birbirine tamame11 
z.ıd olduğu göriılmfü;tür. Bu sebeple komisyon mesaisini tatile karar vcr-

ıni~r. 
c'l'ai• ajansı bir anl.aşnı:ı husulünü imkansız kılan sebebi.n Sovyet - Mogul 

delegeleıi tarafından Japon - Mançu dcleg }'onunca ibraz edilen vesikalaN 
müuıllernta esa olarak kabul etmekten istinkaf edildiğini gösıeriyor. Bil
muknbele Japon - Mancu. delegeleri de muh un taraf delegeleri tarafından 
ileri ürülen ve.c:ika1arı kabııl<lcn imtina etıni§lerdir. 

Harhın haşındanberi 
Norveç ticaret filosu 90000 ton 

gemi kaybetmiştir 

1' lilterede harp 
tu illi tedbirleri 

re1 h:rtı, 1 (A.A) - Bııgünden itiha
tlrlbı rp halinin ~ınil olduğu dört veni 

tıcarcl aolnsmasının tatbikini güçlcştirmistir. 

.----------------------------~ BUGüN 
Melek Sfneınasında 

CUGÜSDEN İTİBARE~ 

ŞEYHİN AŞKI 

o..,lo 1 (ö.R> -Berling:;tc Tidcnd gazetesi ı şayanı kayd haberi vennişti" 
- cNorvoç dcnlı ticaret Cilo.su lıarbın ba.~langıcındanbcd doksan bin ton 

gemi kaybetm~tlr. 200 Norveç gt--rnicisi Almanların merhamelsiz denh. hP
bınm kurbanı olara'lc. telef olmuşlardır. Son günlerde Norveç gemilerine ya
pılan taarrurlar. Norveç umumt efkarında ıııevcud olan heyecanı son hadde t nı · • 1 eı·ıytt ıne\·küne ı;irmiştir. 

fıııd,1 t\ Oeni7. snmıyiinin hiiki.imet tara-
2 _ ınutlnk surette kontrol edilmesi. 

tırıırı . J\ınir.ıllık clau·c!ji ticaret "etrvle· 
lı~ b 

~ 
1 
a'"'ını deruhte ctıııck!.1-.dir. 

<:ıtulrıo.hnıık~.arın sönd~r~lınesi .c~nc.s~nd~ 
~il (ı1 11r ,:11n ı:;aattckı suı·atlcrının yırrnı 

1 Ü~ t."lhd'd" - ~ı 1 ı .. 
% lı:ııır1 Clrolarda birinci sınıf arahala-
)l ırılınrısı . 

~ batadiye geçirdiği 
ı>~ Zadan kurtıilmu~tur 

>. ae ~ (A.A) - Bac;vckil B. Daladi
' dfuı kadnr cv\•cl geçirdiği kazndan 
"-fi\ ~%ılk defa olarak sokağa çıkmış 

l"Pf'ini FIL•C' !:arnyınn yapını<;-

Kültiirpork Sinemasında 
MEVSİMİN ES <~ÜZEL ~ l-'11.Mİ'Sİ TAKDİı:\I 1-:DİVOR 

1 - Kaynanam duymasın 
İKİ l\IESUUR FRASSIZ Al•IİS'l'İ 

LUCİl~i'\ Uı\IWU:X - i\IAiiC.UERİ'.l"l'E ~lOR~NO tarafından t~nu.il edil
mi"! <.'ğl<.'nc:~li büyiik Voch-il 

2 - Aşkın zaferi 
MF.TRO GOLDVİN" !?İrkctiııin 1(t bü~·iik artiı;ti "·e giizel arti.-.t Pat l"•ter.<ın 

t~rafııı<lan teımil edilt'n he) l"<"llnlı VE' müessir ·~~ ve ihtiras filmi .. 
A"\'RICA : PAH>\l\IUNT JURSAL VE RESKLl liid 
sı:ANSLAR : KAYNASAM : 2.:ıo - 5.40 - !UO OA. 
ASKIN ZAFERi . 4.20 - i.40 TA .. 

Tiirkçe siizlii şarkllı 'e sark müzikli 
hiiyiik a.-:k. he~cran vt- "müzik tilmi 
( RAl\10~ NOV ARO ) (MİR!ll"A 

l.OY) un -.ahescri 
fı'ilimdc : Meshur oku,·ucu ~lustaf• 
Çu~ların ıazelleri, ,·iik~k saz heyeti 
refakatinde Saü;:.·e , .e arkacla§lannlfl 

nefis sarkılan 

BEN BİR CAHiYİM 
(l...OYn NOLAN) \"e (MAKi KAR· 

1.tsl~) nin yar:ıttı.ğı biiyiik 
:an tl'r filmi 

SI-:A~SLAR : Her gün 4, G.::o. 9 da 
Cuıaarlcsi. pazar 1:? ve 1.30 da 

ilnvr seansı 

getirmiştir.• 
Gazete, biitiin insani lu\nunları aya\<lar altına alan Almanyımın bu zuluın 

ve şidclctin~ karşı NMvec mi1lelini, Alınan mallarına boykot etıneğe davei 
ediyor. 

Bitaraflar kendilerini selamete çıka-
racak Müttefiklere iltihak etmelidir 

Londra l (ÖR) - Muhalif liberal partisi ı-eisi B.Sinclaiı-e Londra r.adyo
sunda mühiU\ bir nu~uk irad cdcrelc bitarafları.n kendi hürri,yctlerini kon.
qla'k: ve _c;elametlerini temin etmek için müttdıklcr tarafına geçınek-r.tai sö,.._ 
Hycn B. Ç-Orçilic. nutlcuru1 iştirak etın~Ur. 

Sinclnire bütiin bit. raf nıillC'•l<'ri kendilerine dü.<;en vazifoleri anlaınnğa 
davet el.nl<!ktcdir. 



Alman yanın •• 
ıçyuzu 
• •• 

Her türlü' serbestiden riıahrum olan 
Almanyada teessür ve yeis hakimdir 

Buna mukabil lngiltcre 
memleket olarak 

hala neşesi bol 
tanınma tadır 

bir 

Bu mukayese, zarerin 
.MeşJm,.. A mcrikan nıu1ları-iTi Oswald 

Gnrrison Vıllard radyoda §1' nutku söy
lemiştiT: 

Bitaraf bir memleketin f rdi sıfatiyle 
Adolf Hitlcrin Almanynsındn üç buçuk 
hafta kndar dolaştıktan ve bu e nada 
Hnnovr, Berlin, Prag, Viynnn, Münih, 
Nürcmbcrg ve Frmıkfurtu gördükten 
sonra Ingiltercyc dönmüş bulunuyo
:rum. Almanyanın yabancısı <ll'ğilim, 
çiinkü orada seneforc<' kaldım, hatta 
gcnçligimde kısa bir müdd t için Bcr
linde bir jimnasyumda da okudum. Bü-
1Ün hny. tınıda Almanyayı gayet iyi ta
nıdığımı söylersem yalan söylemiş ol
mnm. Almanynya d ir iki ldtnbm müel
lifi~im ve bunlardan biri Hitler mevkii 
iktıdara "elmcden h<'m n bira7. evvel 
DC~r<.'dildı. 

Ingiltcrcd<.' altı hafta gc-çirdikten son
ra işte bu tecrübelerle Berline mütevec
cihen :. ola çıktım ve or. ya harpten he
men birnz evvel ·vasıl oldum. Znnne
dcr l'm ben harp başlıynlı hem IngiJte
rede lwm Almanyada bulunmu ycgfuıe 
Amerikan gazeteci, geçen Temmuzdan 
beri Pra~ı ziyaret eden t('k ecnebi gaze
tl'Ci idim. Binaenaleyh ben her iki mem
lekette hüküm süren şartlara dair fikir
lerimi beyan etmekten büyük zevk du
yuyorum. 

TEESSÜR VE YEiS 
Şunu acıkça söyliyeyim ki o kadar 

uzun z.ımandanberi sevdiğim Almanya 
b:mn müteessir ve meyus göriindü. 
1914 harbine girerken Almnny:ıd:ı mev
cut co~kunluk ve şevktm e ~r bulama
dım. Sa<Jece harbin çok geçmeden ni
hayrtc ermesi için çok dı>rin bir arzu 
bu1clum. 

lleri gelen Nazi memurları bilhassa 
Çt•k nrotC'ktorası hamisinin Stellvertre
tcri K.'lrl Herman Frank ve Dr. Von 
Neurnth milletin tek bir viicut gibi 
Führcri takip l'ttiğinl', onun ve vafanın 
u~runda hrukın öleceğine beni feJl1in et
tilt'r. Fakat bl'n kendi tecrübem<' i li
nadı>n tereddüdtsiiz söyliyebilirim ki bu 
do~ru dl'ğildir. Almanyada bmim icin 
en J!ÜÇ <",E>\' resmi mnhfi1J ... ,. haricinde 
,.üzde yliz Nazi insan bulmnktı. Di~er
leri hl'r nevi ve çe.şit fikir ~"\bibi idi1n 
"c bir cokları da tamamiyle Nnzi aleyh
tarı idi. 1 çiler Hitler ve hükiimet ;ılev
hine öyle nçık konu~uyorlardı ki snı:ı;r
dun ve hayatJnrının emniyette olmama
mnıfon korktum. Içlcrind<.' ancak bir 
Jki kic:i hakikntcn bu hnrptc Bitler için 
dövii.şmek al'7.usu ö eriyor<lu. Hatt:ı 
lıazıları Almnnyayı idnr" cdenl<'rin 

ndi mnksatlnn için bu hnrbı c1kar· 
<Jı;,ını ~övliyorlnrdı. Üniformnlı bir zat 
Jıali .hazır harpte ml'mlt'kl'timin vazive
tini c:ordu cYfü.dc doks.ın siz.in nle;;:hi
:nizdı;> dedii!im uıman: deh clır<' Sie 
(!;ıff r: so <'o11te <'ç nııch Sı>İn> c!'vabını 

verdi. 
Almnnlnnn vatanpen•er oldu['Una ve 

m"mlekc>tlerinin mlid lanSJ icin <löviise
f ekll'rine ~üphc yoktur OrClıı ve do
nanmadaki bir rok gençlerin harbe hc-
""~li oldukları ve Ineiltl're nlt>vhindeki 
propn":mrl:lya innndıklnrı da ;üphesiz
dir. Faknt halkın ek crivcti bitkin, vor
gun. meyus ve bazı hallerde de limitsiz 
göriinüyor. Ben eminim ki biç bir mil
let hiç bir zaman bu lm<lar istrmiyerek 
harbe girrncm!stir Vl' hiç bir zaman yaş
lılar ve isçill'rin ek eriyeti bu kadar az 
hevec;Jp harbf' ~ürükJenmcmiştir. 

HER TORLU SERBESTlDEN 
MAlffiUMtYET 

Alman hnJkı meyus görünüyor. cün
kü hPr hirlii serb~iden mahrumdur. 
Çiinkli y. c:lılar gf'Cen harpteki sefaleti 
hntırlıyorlar ve yiyecek ve ikalarını 
ı;ördükl<>ri zaman inliyorlar, cünkü on
lar sulh ve sükunete hasret kn1mı }ar
dır v" bir buhrandan, bir korkudan. bir 
harnf<'n diierinc ya nmaktan t.ımarniy
le bı ·mıslardır. Onlcır miitcessirdirler, 
çiink ı samrmı~la:roır. Bir gün o"iulları
m Bolc:p\•iklerlı- dövüsmek için ispan
yada iilme;;r> "i5ndcrmeleri isteniyor, er
te i gün abık düşmnn SW.linin AJmnn
yanın knrtnrıcı~ı olduğunu öğreniyor
lar. Bir !'ın Hitlı-r, L<>hlilerin büyük bir 
millPt oldui:rtınu ve onlarla Almanlar 
arasındaki mün:ı">ebetlerin çok snyanı 
m"n nunh·rt bulundui'•unu söyliyor. Bir 
mürlrlC't ~onra o~uJlarını Lehler gibi 
rezil alcnk 'e katil bir millete knrşı 
J!Öndc>rmr>l_rri c>mrediliyor. Naziler ikti
d:ı.. nıC'vk"inC' J'.'.C'1e>lidenberi Almanlar 
~k·n \'<' l. m ko .. kusundan fmıde bir 
fın hil,, , ., rr1•1p hrdır. Konu~tuğu bir 
çok ki""• l .. ' lrn lilcrin soyulmasına. 
çüriif"i)rı" ·., ... \'" c"ır'ilml'SİDP dehı:etli 

ınır<'ttc> ·• ., 1 (t '"ı·. Bmılnrın nl<'yhine 
l~l'lllı"' 11: .. · , . nh · ı... arık<:a konusınn
dıkl. rı rl ~rur)~ { 'it l hükiimctlt:'ri on
ları muh, 1·<.'me iz hntHi bir ilhamla 
hapc; V<.' temerkiin kamplarına gön
de.rmei!c w orada ila nihnye tutmak 
kudretinr "'nlik olursa bunu nasıl va
p.ıbilırler' Bir çokları bana «Wir sind 
aklaven~ dPdilrr ve bu «sklaven> Hitlcr 
v etrafındaki grubun emperyalist ga
yelerini tnhakkuk ettirmek, Bitlerin 
dünyaya tnhnkküm için Ingiltereyi zapt
etrnesln<' \•:ırdım c-tınek üzere kullanıl
mak istemi or. 

~'--~~~~~~~-

hangi tara~ta olacağını ,östermeğe kaEidir •.• 

L01ıdrada, Keııt GloçsteT diişe leri seyyar lıastancleri ıeftiş edıyorlar 
Şimdi hem clngiltere> hem de Al- madiyen şöyle diyorum: .-Bunlar çok 

mnny:ıda bulunduktan sonra kat'i ola- büyük millet. Maziae hatalar yaptılar, 
rak hissediyorum ki Almanya bu hnr- b~ka milletler gıbi diğer milletlere 
bi kazanmıyacnktır. Hürriyet, insanlık karşı haksızlık P.ttiler; fakat esas itibn
nezahcti ve erefi buna manidir. lnS2- riyle Ingiliz erkeği ve kndını saf kal
niyet, ad Jet ve nhlak buna manidir. mıstır. Işt bugün Londranın atmome
Ben din.dar bir ndam değilim, fakat ma- rini o kadar snf ve berrak yapan ve ba
nevi ve ahL~ki kıymetlerin, teraziye, na itimat veren de budur. 
tartıya gelmez !><'yl rin mevcudiyetine. Şu fında iki mPmlekct arasında far
vc neticede bunların bulundu<:ru tarafın kın n~ biiyük olduğunu size kelimelerle 
galip gclecej?ine en derin bir imnnım tam bir surette rınlatmnk isterdim. Bu
vardır. Bu biraz idcıılistik, hattfı belki rndnki cokaklarda o kadar fazla hayat 
de c:dini> göriinebilir, fakat benim en vnr ki hnlk kahvclcrdC> asık suratla. 
samimi kanaatimdir. meyus oturmıyor. lnsan giilcr yliz. as-

Tckrar Ingillercdc olmak, hiir. ne e- kNlcr :ırasında arkadnş1ık. cloc:t]ul{ hat
Ji, nimli, vicdııncn rahat bir hnlkın ara- ta şnka1asmnyn bir temayül bile gö
sında bulunmok bana büyiik bir forah- riiyor. Halbuki Almanyada ben buna 
lık ve .saadet veri ·or. lngilitlerin mesud hic; tesadüf etmedim. 
oldu unu söyliyem m. Zira modern Nihayet Almnn dinlevicilerini 1t•min 
harpte hiç bir millet mesud olamaz. Fn- etmek isterim ki bir tek Ingilizin bile 
knt incan zeki, neşeli yUıler görüyor. Almanyayı parçalamak yahut Alman 
Burada, A lmanyayn gitmeden cvvl'l gö- hrJk\nı eı.mek ve zeUl etmek arzusu iz
rüp hnyrnn oldur.um his birliğine, Av- har ettiğini işitmedim. Kntiyen böyle 
rupnnın sulh ve stikfına ve muntazam bir şey yoktur. In i1iı. halkı kin besle
bir hayal tenın., milletler arası kanun- miyor. Onların Alman kütleleriyle hiç 
fonnn ve her türlü abJaki kaidelerine bir kavgası yoktur. Yalnız hali ha1.ırda
riayetkar mesul hiikümctlere kavm;- ki şellcre düsmandırlnr. Alman.yayı is
ması için sonuna kndnr yılmadan miica- tikbaldeki mevkiinden mnhnım etmek 
dcleye devam c;tme azmine tekrar şa- istemedikleri gibi her hangi bir emper-
htt oldum ynlist bir dii~Unce ile de hareket etmi-

HALA NF..SEL1 Mt~LEKET yorlar. Emelleri Avrupnva tahakküm 
Ingili7.ler neticeden hiç şüphe etmi- etmek değildir, hUkUmetlerinin de böy

yorlnr, fakat öğiinmcdikleri gibi ataklık le bir arzu beslediğini znnr:ıetmiyorum. 
ta yapmıyorlar. Bcrlindcki askeri idare Sakin ve nb.amlı bir dünya istiyorlar. 
gibi düsmnnlannı ezecekleri tam saati Ve bu fikir için askerleri de ölmeğc ha
dc tcsbit etmemişlerdir. Biliyorlar ki zırdır. Jhtimnl Almanvnda beni dinle
hnkiknten fena zamanlar geçirecekler- rnckte bulunnn1ar vn~dır. Onların be
dir. Faknt bunlara fütur getirmeden nim bu sözlerimi ehemmiyetle nnz.an 
katlanmağı dn cöze almışlardır. Şimdi dikkate almnlnrım temenni ederim. 
her gün batan gemilere, ara sıra Büylik ÇünkU serbesti, demokrasi. ve ferdin 
Britanyanm bazı kısımları üzerinde hürriyeti beşerin kıymeti hala dünyan
uçan Almnn tayyarelerine rağmen deh- nın en ~iize), en hayati, en ehemmiyetli 
"~tc düşıniyorlar. Kendi kl'ndimc miitc- eyleridir. 

izl\ıiıt stciLi 1·icARET 1!1EMURLuCu. 'DAN : 
Tescil edilnü olan (EGE TICARET TÜJlK ANONİM ŞiRKETİ) nin 29/J/ 

Hl40 tarihinde adiyen toplanan umumi heyeti uıbıtnarncsi Ticaret kanunu hü· 
kümleri?c ~~r~ .sicilin 2647 mımarasınu kayıt ve tescil edildii':i ilan olunur. 

iznur sıcılı tıcnrct memurluğu re5mi mühiirii \'C imuı okunnmadı 
1 - ZABITNA m.. ' 
2 - ııissrmARLAR C~'TVELİ .• 

ZABITNA.l\IE 
Ege 'Jlcnrct Tiirk Anonim . irkctinin l!l39 ~enci Jıcsnbiye ine it adi heyeti 

umumi) c toplantısı Tkarct lu: nununun rne\·addı malısusasma ievfikan Ticaret 
\eknl ti müm ili Mehmet Ali Eter huzuriylc \'C Hamdi Akyürekin riya eti 
oltmdn 29(1/1940 ta~ihine rn tJıyan pazartesi giin{i sruıt on b~tc Esnnf ve Ahali 
Bnnkn ı bınn ında Şırkct alonunda toplanarak heyeti idare ve mürakip rapor
lan okunmu \C ru.ı:nnmedeki mevadı mü:ı.akere ederek Ul39 scnei lıesabiyesi 
blançosumı tetkif• \'C tasdik ile meclisi İdare aralarını ibra \·e yeni heyeti idareyi 
intihap ve iicretlcrini tnyin eylemiştir. 

Heyeti umumiye rci i Ticnrd Vekuleti Mümessili 
llAl\U>İ AK}'ÜREK MEllMh""J' ALj ETER 

ARA CAMii.ERİ 
KÜÇÜK TAl~AT l\IUŞKARA ŞERAFETJiN SERBES 

Et:c Ticaret Türk Aııonim Şirketinin 29/1/940 tarihine müsndif pazartet.i 
~nü saat 15 te Esnaf , .c Ahali Bankası binasında Şirket alonundn akdettikJe
rı nlel5dc toplantıya asaleten ve vekfileten iştirak edenlerin isimleriyle temsil 
eyledikleri sermaye mikdanm gö terir t'etveldir .• 

K .S.N. İ im \C adresi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Bay Kemal Talut Karaca 
Bay l\lehınct • 'ebioğlu 
B;ıy Mehmet Seyrek 
Bay Kazım Musal 
Bay Rahmi Filib li 
JJay Şerafettin Serbcs 
Bny Tal5t f uşknra 
Bay Hamdi Akytirck 

Heyeti umumiye reisi 
JIAMDİ AKYÜREK 

lZMtR SlCJLl TiCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

1zmirdc baspant sokal'rında 18 numa
ralı mnğazada şişccilik ticaretile iştigal 
eden Lcon Rcfoel Arditinin münferid 
suretile yaptığı tienrctc nihayet vermi 
olduğuna miltednir beyanname ticaret 
kanunu hükUmlcrinc göre sicilin 2646 
numarasına kayt ve tescil edilmiş ol
makla esas kaydı terkin kılındığı ilfuı 

R.A 
Asaleten 

R.A. R.A. Temsil cdi-
Vek.Uleten Yekun len cmıale 

T.L 

1 
1 
J 
ı 

l 
1 
1 

1 18 
1 
] 

1 
l 
1 
1 
l 

7 JO 17 
'l'icarct VeMUcti Miimessili 
J\ıEHl\f~"T ALI .ETER 

9'. 
50tl 
5-00 
500 
500 
500 
500 
s 

!)9.5 o 

1HRACATÇILAR BlRLtCt 1Ç1N 
BJR DAKT1LO ALINACAKTIR: 

Fransızca, Ingilizce, Almanca lisan
larından birini muntazam okuyup yaz
ması ve sürntli daktilo bilmesi şarttır. 

60 liradan 80 liraya kndar maaş ve
rilecektir. Taliplerin lzmir ticaret ve sa
nayi odasında Dıracatçılar birliği bUro
suna milr.ıcnat etmeleri lflzundır. 

\ 

Buğday -·ihracatını muraka-
be ye tabi bulunduran . 

nızamname ___ * __ _ 
Ve · er Heyetince 
kabul edilmiştir --·--Türk buğdnyının yabancı memleket-

lere ihrncının murakabeye tabi tutulması 
hakkındnki nizamname icra Vekili eri 
Heyetince knbul olunmu tur. 15 Tem
muz 1940 tarihinden itibnren mel'.İyete 
girecek olan nizamnameye göre yurdu
muzdan ihraç olunacak buğdnylar tica
rette tağşi in mC"nİ kanununa göre mura
kabeye tabi tutulacaktır. 

Yalnız gayri safi beş kiloya kadar 
gönderilecek nümunelcr. 

Türkiyenin Şaık ve Cenubunda hem 
hudut memleketlere ve Adalar denizin
deki bütün dalara, Girit ve Kıbm d. • 
hil olmnl· üzere aair Türk ııahillcı İne mü
cavir ad;ılara otuz tona kadM ihraç edi
lecek buvdaylar. 

Yolcu hNabcrinde yüz kiloya kadar 
götürülecek huğd ylar murakabenin dı
şında Lırnkılncnktır. 

Niz mname c.s.-ııılan dairoainde yapı
lac~k kontrol işlerini Ticr.ret V ckiıleti 
yap .. cııktır. Kontrol merkezleri Snm
sun. Jııtanhul, Bandırma, T eldrdağ, Jz
mir. Antalyn, Mt:rsin ve Js.kendcrun' da 
olacak11r. Tic rt:t Vck.lcıi liızuırı rordü
~·ü ı~kdırdr yc-niden merkez.ler ihdas 
edebilecektir. Tnl"'P vukuunda Vekillet 
rnaıırafı ödenmek üze-re kontrol merke
zine Y• kın :> cılerr, iskdderc buğday 
kontrol memuru eönderebilecektir. 

Buğdayın huııusi ve umumi dr.polar
da, temizleme yerlerinde ve ıniimkün e>J
dukça demiryolu ve gemi anbarlnrında 
rutubetten müıccasir olacak şartlar al
tında ve koku ne rcdici veya ambal:ıj
ları kirletici maddelerle bir arada bulun
durulmama51 ve fen koku ainmi"' ve ldrli 
vagon ve m vnalara konulmama"'ı Jiizım 
gelecektir. 

ihracata mahsus buğdayların temiz
lendiği ve muhafaza edildiği fabrika, de
po, nnbar ve siloların haiz olması lanm 
gelen .. ıhhi ve teknik şartlar, lktı .. at, Zi
rnat, Sıhhat •e çtimai Muavenet ve Ti
caret Vekaletlerince miiştcreken yapıla· 
cak bir talimatname ile tayin olunacak-
tffi • 

Yurdumuzdan ihraç olunacak buğday
lar. küfsüz ve yabancı kokudan ari ola
c.-ık ve yüzde ynrımdan fazla filizli ta
nt:yi ihtiva etmiyeccktir. Nizamnamede 
bundan aonrn buğdayların nevileri, ya
bancı maddc1cr, ihraç şekilleri, kontro
Jun İcra ı ve gnrtları hakkında hükümler 
mevcuttur. 

Nizanın meye aykm harc.kd edenler 
hakkında :ı.nbıt varakası tanzim oluna
caktır. ihracatçının itirazı Jıalinde teşki) 
olunacıık bir heyet nürnuneleri tetltilr.: ve 
nizamnameye muhalif hareket olup ol
madığını Lnhıt varakasına kaydederek 
Ticaret Vekaletine gönderecektir. Bu 
vcldilet buğdayın ihracını menedeceği 
gibi ihracat taciri hakkında ayrıca Cüm
h uriyct Müddeiumumiliğine takibatta 
bulunmak üzeTe malfunnt verecektir. 
Müddeiumumilik ticarette tağşişin ırıeni 
hakkındaki kanuna göre taciri mahkeme
ye verecektir. --·--Yenin·· rus sayımı 
hazırlıkları 
İstatistik umum müdürlüğii, yeni nü

fus sayum hazırlıklarına devam etmek
tedir. Yurdun her tara!mda iki aydan 
beri el vam etmekte bulunan numerotaj 
i şinin nizamı dairemnde büyük bir fa
aliyetle yapılmrıkta olduğu umum mü
dürliige gelen malCınıatıan anlaş.ıl~tır. 

Umum miidUrllik bu yıl mayıs ayın
dan evvel İskenderun ve Bakırköy ka
zalarında tecrUbc sayımı yapacaktır, 

Yeni sayım tertib:lt ve toplanacak ma
lUmnt itibariyle geçen sayımın ayni ola
caktır. Yalnız mesleğe ait suallerin daha 
mufassal ~orubnnsı imkanları umum 
müdürlükçe tetkik olunmaktadır... Bu 
tetkiklerden alınacak neticeye göre su
n11ere yeni bir şckiJ veriJecektir. -·--HAVACILIK VE SPOR 

Havacılık ve Spor mecmuasının 255 
inci sayısı çıkmıştır. Tavsiye ederiz. - ·--Danimarkada 

Vergiler artacak 
Kopenhag, 1 (A.A) - Milli müdafaa 

nazırı, hiikümctin ordu, donanma mas
rafını arttırmak niyetinde olduğunu ve 
Dunun için bilvasıta \.'ergÜeri tezyit et
mek usulüne müracaat edeceğini bildir
mektedir. 

HilkUınet, iki kuvvetleri de arttıra
caktır. -·-Hoşa gitmiyen _ 
bir yanlışlık 
Romn, l (Ö.R) - Helsinkide bulunan 

bitaraf müŞD}}itl r tarafından İsveç.in 
Tuınen limanına 34 hoınbn atan sekiz 

meçhul tayyarenin milliyetini tcsbit için 
yapılan tahkikat neticesinde keyfiyetin 
Finlandiyada Hnng(i limanını bombardı
man ettiklerini zanneden Sovyet tayya
recilerinin yeni ve knbn bir yanlışlığı 
olma ı muhtemel addedilmektedir. 

Mareşal Dö Bono Libya 
''e Ege m ·· stemlekele
rini te~tiş etti 
Brendizi, 1 (A.A) - Deniz aşın kıta

at müfcttisi mnre1saı Dö Bono Libynnm 
şark hududu ve talyanın Ege denizin
deki milstem1ekclerindeki kıtaatı teftiş 
ettikt n sonra trıyyare ile Radostan 

Norveç Ankara Radyofll 
~- - DALGA V~VNLV(lll 

Alman casuslariyle BVGVH 
şiddetle mücadele -+-
etmektedir lUt m. 183 Kcs./ııt ~ 

--*-- T. A. P. 3L'10 m. 9465 Kes./ ıt :: 
Oslo - Norveç veliııhdinin zevcesi r. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 2' el' 

prenses Marlhe Norveç kadınlarına hi- 12.30 Program ve memle'ket sa~l 8~ 
taben radyo ile bir be-yanname ne ret- 12.35 Ajans ''e meteoroloji haber1

1
,et 

miştir. Prenses bütün Norveç kadınları- 12.50 Türk müziği (Pl.) 13.30_ - _,; 
nı Finlandiya Lottasları gibi yeni teşek- Kanşlk hafif müzik (Pi.) 18.00 PfO!::~~ 
kUl eden iki milli teşekkülde yer alma- ve memleket snat ayarı.. 18.05 v· 
ğa davet etmcktC<lir. Bu teşekküllere müziği.. • tıi' 
giren kadınlar harp halinde seferber ÇALANLAR • Cevdet Çağla, lıt 
edilen erkeklere ait bütün i leri gör- Ökte, !Has n GUr. 
meği taahhüt etmektedirler. OKUYAN : SADİ HOŞSFS )ı 
BtR ALMAN CASUSUNUN TEVK1F1 l - Dilkeşaveran peşrevi.. 2 - 'J,t l 

Amstcrckm - Niyus Rötterdamnişc Arif - Dilkeşaveran şarkı (Gez doı3,. 
Kurruıt'.in (Narvik> ten aldığı habere 3 - Zeki Arif - Dilkesave.ran şar1'J J(r 
g(ire, Norveç polisi Jsveç polisi ile teşri- rnnlık ufukta) .. 4 - Hasnn Gür : 1f' 

ki mc~i etmek suretiyle yaptığı uzun nun taksimi ... 5 ;- Zeki Arif - Dilke~ 
boylu tahkikattan sonra Alman m:ıden ran şarkı (Kim görse seni) .. 6 - ~ 
smıa •li mümesillNinden mühcı\clis Mül- Arif - Dilkeşavcran s: rkı (~çıldı 
Icri casll!lukla mi.ittehem c:ılrrmk tevkif çede güller) .. 
cL-ni Ur. Miiller Narvikten Ingiltercye OKUYAN : RADİFE ERTEN 
hareket ~den vapurlnM Alman dcnkal- ] - Şevki bey - Uşşak şarkı (Duç:ı~ ~ 
tılarına lınber vermekte tdi. Mumaileyh riyar olalı dıdem .ığlıyor) .. 2 - ~ 
(LulJea.) lsveç limanında <lnlıi aynı en- bey - Uşşık şarkı (Dağlar daya ıııı" 
5usJ11tu ynpıyordu. e.ninc) 3 - Hicu:r. Koşma (Ebrular jıı' 

--~J ~hmı) 4 - Uşsak türkü (Bnhçc>"e ütl' .... 
1 

d diın ki güller derem). 18.50 Türk 1'!1-;,-
0 'Ç 3 n vi : Zeybek ve oyun havaları .. Sadı glO 

ver Ataman .. 19 00 Serbest saat .. l 
Memleket snnt ayan. Ajans ve nıcteo;:. 
loji haberlerı .. 19.25 'fiirk müziği : -All' 

k vazoru 
"'Henm"'ştir 

Londra - Niyu:r. Kronıkl gazetesinin 
Goteborg muhabiri imdi (Luetzow) 
adını almış olan Doydand cep kruva:r.<i
rüniın gc<;cn ay içinde (Salmon) adlı 
bir lngiliz t:ıhtclbahiri t. rafından tor
pillcmerek nğır sureti(' hasara urratıldı
ğını, kruvazörün ı::imdi havuza nlınarak 
tamir edilmekle <l1dugunu bil<liriyor. 

Muhahir Th>yçlandın hasnratı o ka
dar mühimdir ki bir daha hiçbir denize 
nçılmaınıısı çok muhtemeldir, diyor. 

-·"i----

lngiltercde 
ıso bin şeker hastası 
bir cemiyet kurdular 
Londra - lngiltcrcde (Diabct) şeker 

hastalığınd:m ınu~tarip bulunan 150 bin 
kişi vnrdır. Bunlar meşhur romancı 
Wells'in riya.c:etinde bir cemiyet kur
muşlar ve iaşe naz.ırına müracaat ede
rek şeker V<'.sikn1arının müm.am et vesi
kalarına tahvilini istemişlerdir. 

-"'t.• 
Kolombus mürettebatı ! 
balıkçı gemilerine 
binmişler-
Nevyork, l (A.A) - Snn Fransisko

dan bildiriliyor : 
Kolombusun 1512 ki~den ibaret. olan 

müretteb. tı balıkçı gemilerine binmiş
lcrdir. Bu suretle Japonyayn ve oradan 
Almanynya gideceklerdir. 

San Fransisko mJhaoeret idaresi me
murlarrnın tekziplerine rağmen Chro
nicle gazetesi, Alman bahriyelilerinden 
bir grup salı günü San Pedroya hareket 
etmiş olup, diğer gruplar da büytik ok
yanu!; ~ahili boyunda kfün muhtelif nok
talarda Japon balıkçı gemilerine binmiş

l tcycti.. 20 00 Komışma (Kahr:tıll': 
lık ve hnrp mcnkibcleri) .. 20.15 T~~ 
Tarihten bir sima - Küçük Miiezzln ~ 
lehi... Yazanlar : Ekrc>m Re.-it ve ~\l ş 
Kam .. Müzik: Tiirk musıkisinden p:ırÇ 
lar .. İdare eden : Ru<'en Kam.. ft"' 
Okuyanlar : Necmi Riza Aluskan • 1' ır 
!ek Tokgöz - Mefharet Sağnnk - Sc111 

hat Öz.dt•nses - A:z.izc Tö~m.. del 
ÇALANLAR : . faz.ettin Okte - Cc~, 
Çağla - Ba ri Üfler. 21.10 Kon\I~ r 
ISıhhnt c::uıti) •. 21.25 Müzik : Radyo 

0 

l·estrası (Şef Dr. E. Praetorius) .. 
1 - C. M. Von Vebcr: Eurvaathe 0

" 

rasının m ertürü .. 2 - L. Van Bect•• 
'en : 3 üncü Piyano konsertosu (Do J1ll 
nör, op. 37) .. Solist: ithat Fenınen 1 
3 - Snint - Saens : Le Rouet d'Onıphl 
(Senfonik parca) . 22.15 Memleket s-' 
ayarı, Ajans haberleri, ziraat. esh~ 
TnhviH'ıt, Kambiyo, nukut borsası (Fi8 

22.35 Mtiı.ik : Opera aryaları (pl.) 23_k 
Mii7.ik : Cazbant (pi) 23.30 Yaru...
progrnm ve kapanış 

ÜZOM 
848 Ü7.üm tarım 
2r,.ı Halim Alanynlı 
134 A. R. Üziimcii 
104 A. Papsğı10 
96 F. Solrui 
57 B. Palamlu 
49 M. Besikçi 
48 S. Erkin 
42 j. Kohen 
21 Ş. RcmıJ 
lR Talfit Tan('r 

1681 Yekfın 
446444 i Dünkli yekun 
448125 ~ Umumi yekfın 

9 so ıs 
10 50 11 
10 50 12 
JO 25 12 , 
ıo 25 ıo z 
12 12 
12 75 13 
13 75 16 
10 ıo z 
10 25 ıo 

10 375 10 31 

--· -- No. '1 No. 8 

lerdir. 

AMERİKANIN No. 9 
DENİZ BÖTCESİ No. ıo 

Ö 
~ ll 

Roma, 2 ( .R) - Vaşingtondan bil- ZAHİRE 
diriliyor : Amerika mümessiller mcclisi- 45 ton Arpa 
nin bahriye komisyonu, bahriye ruı~n- lOO ton Bakin 
nın deniz inşnat bütçesini yüı.de yirmi 10606 kilo T. B. içi 
beş nisbctinde arttırmak hu::.usundnki 25 balya Pamuk 
ısrarına rağmen, meclise göndercli[:i bir --------------
projede deniz in t kredilerini 650 mil
yon dolar arttınııağı teklif etmiştir. Bu 
mikdar bahriye mak.ımalınca talep edil
miş ohın tezyidin takı·ibcn yarısıdır. --·--MACAR • BULGAR 
Havacılık mukavelesi 
Budapcşte, 1 (Ö.R) - Macaristan ve 

Bulgaristan arasında bir hnvncılık mu
kavelesiyle B dapcştc - Sofya hava se
ferleri mukav lenamesi parnfe edilmiş-
lir .. 

-~

Fransa - Yunanistan · 
Ticaret anlaşması 
Pari~, 1 (Ö.R) - Fransa ile Yunanis

uın arasında bir ticaret anlaşması imza 
cdilmi§tir. Bu anlaıjına, jngiltere ile ya
pılan aııla~manın esaslarını ihtiva• et
ınektcdir. 

DOKTOR OPERA TÖll 

Sami Kulakçı 
Kulnk, burun, Boğaz hastalıkları 

Mütehassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. 42. Telefon: 2310 
Evi: Göztepc tramvay ead. No. 992 

Telefon: 3668 

S: 4 l-13 

---------------------~-l Z M JR ASLtYE MAHKEMESİ ! ~ 
HUKUK HAK1ML1CINDEN: 

SAYI: 94089 
Jz.mirdc Tepecikte cevizli sokakta Jf 

No.lu evd~ Mehmet oğlu Ali tarafı~ 
Giindoğımı kazasının Mımet köyii~ 

--... -- Bfüı•yin km Emine aleyhine açılan.._~ 
DfGİL TEREDE talak davasına mütedair dava anuP-"· 

Londra, t (A.A) _ Teçhizat nezareti suretiyle davetiye wıralrnsı mU~ 
yeluııdn kGğıdın vesikn usulüne ttıbi tu- Jeyhin iknmetgfihının meçhu~ 
t.uhıcağına dair bir karamnme neşredi- mebni tebliğ edilemediği erhile n~ 
Jeceğini bildirıni~tir. şir tarafından iade edilmiş ve ı.ab~ 
---------------! yapılan tahkikatta da ikametgflbıeıtt 

meçhuliyeti tahakkuk eylemiş o~' 
IZMtR BELEDtYESlNDEN: 

Belediyemiz 7.abıtası kadrosunda 
münhal bulunnn zabıta memurluklarına 
yeniden memur alınacaktır. Orta mek
tep clorecesinde tahsil görmüş ve as
kerliğini bitirmi~ bulunan taliplerin 5-
~-940 giinii, zabıtn müdürlüğünde yapı
lacak müsabakn imiiharuna girmek üze
··e milracaatlnn. 

2-3-4 336 (181) 

na mebni ru-zuhal .suretiyle davetiye~ 
ütincn tebli "'ine ve muhakemenin ıs-.ır 
940 peı·şembe günü saat 10 a taJi)tipl 
karar verilmiş bu bnptaki arzuhnl suret' 
ü davetiye varakası usulcn mahkelll" 
koridoruna tnlik kılınn11s olduğund~fl 
miitldei aleyh Eıninenin yukarıda uıyiıl 
olunlln gün ve sant tn mnhkcmNle baıt' 
bulurunası veyn bir vekil gönclerıneıd 
aksi tnkdirdc hakkında muamelei gıyf'' 
biye icra kılınacağı tebliğ makarn•P' 

-----------------~·kaim olmak iizcre ilan olunur. 
7. A Y 1 

4822 nalu ctl.zdanla T.C. Ziraat ban· 
knsı Izmir şubesine tevdi eylediğim D'lC-

liğ için istimal ettiğim mührümü uı
vi ettim. Tasdik r.ttiğim yeni mührUmU 
istlmal edeceğimden eskisinin hillonn 
1· lmadığını ll&ı ederim. 

E.cırefpa ıı caddesi S9S rıolu evde 
Mükerrem Bencan 

337 (176) _., 

s!Jf tZMtR TEŞKtLATLANDIRMA 
KONT:ROLöRL'OC'ONDEN: 

lzmirdc kahv ç.ay ve bahar.at bi#f 
limited "rkcti tesis edilmek tizer~e df'itK 
ğundan bu gibi maddeler ıthaJfjdle 
raşan'ların en geç 5-2-940 tanlı 
dar baş kontrolörlük dair 



ilan 
izmir • T. T. müd. rlü~ün en: 

izrn.irde posta ve telgraf merkezi ittihaz edilmek ü~ere isti~!akla~ı~a 
kar~r verilen dört parça gayri menkule ait bcle~ıye. ~ncumemı:ı~ 
22 12/939 tarih ve 2437 nolu kararı aşağıda gösterılmıştır. Bermucıbı 
karnr mezkur gayri menkullerin bedelleri dairemizde tesviye edilip ta
puya tescil muamelesi ifa edileceğinden keyfiyet istimlak kararname
sinin 13 ve: 17 ci maddeleri mucibince ilan olunur. 

ENCOMEN KARARI 
Hukuk işleri müdürlüğümüzün riyasetten encümenimi7.e muhavve~ 

~2/ 1 21939 tarih ve 351 O sayılı yazısında: Posta ve ~elgraf me.r~ezı 
ıttihaz edilmek üzere P. T. T. lzmir müdürliiğünce vakı talep ve ış ara 
binaen menafiiumumiye icabından bulunduğuna vila.yet mak~mınc:ı 
karar verilip istimlak kararnamesi hükümlerine tevfıkan encumenı
rnizce intihap olunan komisyon marifetiyle takdir edilen kı->:_metlere 
a.lakalıları tarafından müddeti zarfında itirazlar vuku bulundugundan, 
mezkur kararnamenin 11 ci maddesine uyularak keyfiyetin tetkiki ve 
bir karara bağlanması istenilmekle icabı müzakere olundu: 

istimlak dosyasında mevcut P. T. T. lzmir müdürlüğü, B. Muam
mer Tabak Ali, Hakkı. Hikmet ve Mitat (Paşa) kızı Bn. Mesrure ile 
Hanri Vanderze kızı Helen Baver tarafından yapılan itirazlar ve tak-
diri kıymet mazbatası tetkik edildi. . 

1 - B. Muammer ve Bn. Adviyeye ait 5 ada, 1 O parsel. 180 taı ;1?
lu 450 metre murabbaından ibar~t arsava beher metre mu~abbaı ıçın 
30 lira olarak mukadder kıvmet fazla görülerek hu kıymetın, arsa.nı~ 
Atatürk caddesi (Birinci kordon) ve Ciimhuriyet bulvarına (tkıncı 
kordon) nezareti ve vüs'atı nazara alınarak beher metre murabbaından 
beş lira noksanile ( 25) liradan ( 1 1 250) liraya tenziline, . 

2 - B. Tabak Ali, Hakkı ve Hikmete ait S ada, 11 parsel. eskı 9 
nolu 197.50 metre murabbaından ibaret arsaya beher metre mu~abbaı 
İçin 30 lira olarak mukadder kıymet fazla görülerek bu kıvmetın, ar
lanın yalnız Atatürk caddesine nezareti nazara alınar~k beher metr~ 
rnurabbaından beş lira noksanile ve (25) liradan (4937) lira (50) 
kuruşa tenziline: 

/ 3 - Mitat (Paşa) kızı Bn. Mesrureve ait 5 ada, 12 parsel, 1 78 3, 
178/4 eski 182/A. 182/ B. nolu 297,75 metre murabbaı saha üzerin
deki gazinoya mukadder kıymet, bu yerin arsasının Atatürk caddesile 
Cümhuriyet meydanına nezareti itibarile beher metresi ( 30) lira ve 
binasının inşa tarzı da gözönünde tutularak ( 25) lira hesabile muvafık 
ve mutedil görülerek arsa ve bina için metre murabbaına topdan ( 5 5) 
lira üzerinden mukadder (16376) lira (25) kuruşun iokasına: 

4 - Hanri Vanderzc kızı Helen Baver'c ait 5 ada, 13 parsel, 1 1, 12 
caki nolu 490 metre murabbaı sahasından ibaret kavhaneye mukadder 
kı.Yrnet fazla görülerek bu yerin mevkii, mikdan ve ikinci kordon ne
zareti nazara alınarak beher metre murabbaı 15 lira hesabile arsası 
İçin ( 7 350) lira ve bina kısın iç.in eskisi gibi ( 100) lira olmak üzere 
cem'an (7450) liraya tenziline: 

Ru suretle poşta ve telgraf merkezi ittihaz edilmek üzere istimlaleri 
mukarrer işbu yerlere komisyonu mahsusunca bidayeten takdir edilen 
45903 lira 75 kuruş kıymetin 40013 lira 75 kuruş olarak tadiline ve 
dosyasının müteakip muameleleri ifa ve ikmal edilmek üzere İzmir 
Posta telgraf ve telefon hnşmüdürlüğüne tevdi'i için yüksek vilayet 
~akamına sunulmasına karar verildi. 333 ( 182) 

· İZMiR MEMLEKE'f' 
llAsr ANESİ DAHiLiYE 

ıMV'l' AHASSJSI 
N Muayenehane: ikinci Beyler sr.Atak 

o. 25 TELEFON: 3956 

aswww -PARiS FAK'ÜLTF.SİNDEN 
DİPLOMALI 

DİŞ 'l'ABİPLERİ 

Muzaffer Eroğul 
VE 

kemal Çetindağ 
llastnlannı her gün sabah saat 9 
dnn bnşlıyarak Beyler sokak Numan , 
~de cadd i 21 nuınarnlı muayene-

anelerindc luıbul ederler. ı 
-.. . TEU~FON : 3921 

...:::: .. 1 ••• ?'«mi "' 

tlozkurt 
İZMİR MEMLEKE'J' 

HAS'l'AHESI 
Asabiye mütallassısı 
MUAYENEHANE : İkinci Beyler 1 

Sokak No. 79 da hastalarını her gün 
kabul eder. 

DOKTOR 
Süleyman Tekand 

Çocuk Jlnstalıklrırı Miitahassısı 
llerlin ve Küln üniversitesi sabık asistanı 

Hnstalarını ikinci Ueyler Nunuuızadc 
sokak 5 No. da her giin saat birden 
:.onrn kabul edt>r. 

TELEl"ON : 3453 
tr EVİ ~~ 

ıaaBehoÇ~f &-1--0~P~E~RA~T~ö!!R-•1 
Dr. Asil Mukbil 

ÇocuJı hastalılılal'I 
Mütafaassısı Ata kam 

/iastalannı her gün saat 11.30 dan 
e kadar Beyler soknğında Ahenk MEMLEKEr HASTA· 

:a!~aası yanındaki hususi kıtiniğin- • NESİ OPERArÖRÜ 
e l\Bbu1 eder. 

Hastalarını her gün üçten sonra 
~Z~~ .J~ Alsancakta Birind Kordon 312 nu

maralı Jakinyon flpartınanında ka· 
bul eder. PE:RATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Briyantini 
KULLANINIZ 

Her yttdc satılır : 45 KURUŞ 

DEPO: Şifa Eczanesi 

lzlliİr T~şkifitlandırma 8aş
k ontrölörlüğünden: 
lstanhulda olduğu gibi lzmirde de birlik ithalat limited şirketleri te

sis edileceğinden ithalatçılarımızın mıntaka ticaret müdürlüğündeki 
başkonlrolörlük dairesine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

338 ( 173) 

Urla Belediye Re 0 sliiiinden: 
1 - Urlada inşaası mukarrer fenni mezbahanın yapılün açık eksilt

me neticesinde verilen son pey haddi layik görülmediğinden bu bap
taki miizayede 2490 sayılı kanunun 4 3 cü maddesi mucibince 1 O gün 
müddetle temdit edilmiştir. 

2 - ihale, 9/2/940 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de icra edi· 
Iecektir. Taliplerin ilanı sabık dairesinde tayin 'olunan gün ve saatte 
Urla belediyesinde müteşekkil encümende hazır huhınmalan ilan olu-
nur. 330 { 179) 

DOK'f'OR 
Süleyman Çoruh 

ÇocuJı hastalıJıları 
mütahassısı 

Loııdra \ 'c Viyana hastanelerinde 
etiidiiııii ikmnl etmiştir. 
Jlastalnrını ficr gün kabul eder. 
Muayene ndrcsi : Birinci Beyler 

soknk 'o. 42 .. 
Ev adresi : Gtiztepe karakolu kar· 

~ısında 834/I.. 
TELEFON : 2310 

....... <2~2m4ı~> ı-1a 

Doktor 

• 

DAllİij VI~ ZÜHREVi HASTA· 
LlKLAR DOKTORU 

lsmail Hattı 
Akarçay 

Her gün sant 13 ten itibaren .. 
ikinci Kordon (Almnn kmısolosha· 

nesi karşısındn) 206 nmnnradn hastnla· 
nnı kabul eder. 

(ÇMcl hnmnmındnkl muayeneha
nesini terketmlştir) .. 

TELEFON : 3458 

!~1111111111111111111111111111111111111111:! - ~ 

Ali Aua~ Dinel 1 °?KTOR i 
ÇOCUK HASrALllCLARl § Salı~ Sona~ § 

Mil'l' AHASSISI :E :: - -Jler giin hnstnlannı c5kiSI gibi ikinci S Askeri hnstanesi cild, snç ve züh- S 
Be~·ler okağtnda 84 numarnlı muaye. 5 rtıvi hastalıklar ıniitchassısı.. : 
nehancsi.ııde kabul tdcr. :: 2 inci Haylcr: No. 79 : 
~vi lllltİflJC::i ){01\()0?ııf rıılo. 272·· İİııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııı:: 

F•ansız hastanesi 
u Operatörü Grip ve nezleye karfı 
11 e~ tUn ö leye kadar Fransız hasta· 
ler tndc, öğleden sonra Birinci Bey-

sokağ1nda .... No. 42 ... 

----~~---·TELEF· ON : 2310 :::::=:::::-------~~~~~~~~ C$;u,..,,,__ 
-·-.14A.i"JWZ2& 

!f e$ap ve tersimat 
1f lerinde çalıştırıla· 
caıı ihi genç aranıyor 
la~eaap ve terr:mat iılerinde kul
Ycf a~~k ve apilkaıyon i~lerinde 
Ya 'itınlecck ]ise sanayi mektebi ve
•ihr Otta mektep mezunu iki gence 
ta. '.Vaç vardır. Talip olanlar bir hnf-
lcz·~arfı.nda Menemen ovaaı su i~· 
•İnl rnüteahhidliğine müracııat et-

l!'r. 1 • 3 (172) 

(Korizol Kemal) ~ 
Kullanınız ııJOn lıuruşıa a(Jız 111e 11arundan gl· ~~ 
ren hastalıldara Jıar$ı lıendinizi sigorta edi· ~ 
yorsunıız.. ı " 

Mendille Jıolılanır u 5 n damlası yarım bar· 
dalı sıı ile gargara edilir •• 

Depo: Hilal Eczanesi 

-= -
SPERCO VAPUR 

ACEN'l'ASI 
w. F. Henry Van d r Zee 

V ürekisı -- ' 
AD:alATIKA sosYETA ANONIMA AMERiCANEiPoRT LfNEs tNc. 

Dİ NAVİGAZYONE NE V y O R K 
ADRIATICA NEVYORK İÇİN 

GERUSALEME vapuru 4/2/940 ta EXİLONA vapuru 31 ikinci kanuna 
beklenmekte olup Triyeste limam için doğru bekleniyor. 
hareket edecektir. EXAMEL1A vapuru ? şubatta bek· 

ZARA motörU 7-2-940 tarihinde li- lenJyor .. 
manımıza gelerek ertesi gün saat 17 de SERVieE l\IARİTİI\ffi ROUMAİN 
Pire, Br:indiı.i, Zara, Fiume, Triyeste ve . B U C A R E s T 
Venediğe hareket edecektir. KÖST:ENCE 1Ç1N : 

CITrA DI BARI motöril 13-2-40 tarl- A~A JULİA vapUru 10 şubatta bek· 
hinde limanımıza gelerek Istnnbul Pire lenıyor .. 
Napoli ve Ceııovaya hareket edecektir. . \'a~urlann isim \'e tarihleri hakkında 
BRİNDİSİ ınotöril 13.2.940 tarihinde hıç hır faahhilt nlmmaz. 

limanımıza gelerek ertesi günü saat 17- Vapurlann hareket tarlhle.riyle nav. 
de Pire Briııdisi Zara Fiume Trieste ve lunlardaJd d~ikllJderden ace.ııta m .. 
Venediğe hareket edecektir. rıuliyet kabul etmu.. 

E . MORANDİ vapuru 20/2/940 tart- Daha f zı . 
hinde beklenmekte olup Cenova, Rivie· a • tafsıllt için ATATORK 
ra limanlnr:ına hareket edecektir. caddesi 148 No.da W. F. He.ney Van Der 

NOT - Bütün bu \'tlpurlar Trlyeste Zee ve Şsı. Vapur acentalıtına mil.raca· 
veya Cenovada Şimalt ve cenubt Ame- •t ed.Jlmesı rica olunur. 
rika limnnlarına hareket eden İtalla TELEFON ı ZOOT/ZNI 
Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
ve Hindistana hareket eden LLOYD VMDAL 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir· _ -;:;..-
keti vapurlnrına tesadüf ederler. UMUMİ [)ENlz ACENTAUtJ LTD. 

NEERLANDAISE ROYALE ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTO• 
KUl\fPANYASI :a 

FAUNA vapuru 3-2-40 tarihinde bek- LOVCEN ~puru 3 şubatta Köstence 
lenmekte olup Anvcrs Amsterdam Ji. ve Vama için hareket edecektir .. Yolcu 
1ı1anlarına hareket edecektir. \'e yük kabul edecektir. 
ACHİJJ,ES vapuru 6 - 2 - 940 tari- LOVCEN vapuru 10 Şubatta K&-

hinde beklenmcHe olup Anvers limanı lenceden gelip 11 Şubatta saat 12 de Pire 
için hareket cdı;-cekt,ir. Hayfa, Beyrut, Durazzo ve Triyeste için 

SVE SKA ORİENT LlNtEN hareket ede~ktir. Yolcu ve yük kabul 
BİRKALAND vapuru 6-2-40 tarihin- edecektir. 

de beklenmekte olup Gotenborg ve Ko· Gerek \•apurlAnn muvasal!t taıihlerl, 
penhag limanlarına hareket edecektir. gerek vapur fsim.Jerl ve navlunlan bak-
SERVİCE l\1.'\RiTil\1E ROUMAIN kında acenta bir teahhOt altına giremez:. 
ARDEAL motörü 20-2-1940 tnrihin· Daha fazla t.afsillt almak için Blrlnc:I 

de gelerek Malta ve ?.'Iatsilya limanları- Kordonda 152 numarada • UMDAL 
na hareket edecektir. umumt deniz ACf'ntahğı Ltd. mUracaa; 

N O T ı edilmesi rica olunın. 
Ahvali hazırn dolayısiyle navlun ve Telefon : 4072 MOdUrlyet 

hareket tarihlerinin kat, olmadığını ve Telefon : !l7l Acenta 
bunların hiç bir ihbara lilzum olmaksı· 
z:ın değişebilir olduğunu ve bu husustan ••• • 1111 ..... , 11 , ••, •• 111 • ••. ••, •••. 11111 ... 

dolayı acenteye bir mesulfyet terettnp . 
etmlyeceğlni muhterem yilkle}icllerlD OLJVfER VE 
kayıt ve işaret etme]eri rica olunur. ŞUREKASI L2'D 

Daha fazla tafsilfit için Cümhuriyet • 
caddesinde FRATELL1 SPEııCO vapur VAPUR ACENTASI 
acentesine mliracant edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 ATATÜRK CADD&.'51 Rees binası 
TELEFON: 2443 

Birinci Sınıf Mü tahassıs . Londra ve Llverpol hatlan için 
pıyasarwı ihtiyacına göre vapurla
nmız sefer yapacaklardır. 

Or. Demir Ali •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... 
KAMCIOOLU 

-Cilt \"e TenMfil hnstalıklnn 
VE 

Asabiye Miitalaassısı 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
Elektrik tedavileri ı 

ı Her gün snat 3 ten ~onra Samlı 
Birinci Beyler Sokağı No. 55... sokak (OçUncU Beyler) No. 19 da 

1 imıir " Elhamra Sineması nrkasrnda hasta kabul ve tednvi eder. Elek-
Saba'htan nkşaml! kadar hastalannı ~ trik tedavileri tatbik eder. 
kabul eder.. TELEFON : 3479 ıı;. ~ TELEFON: 3559 
~ • 27.7-7J.'7"~~· ~- Fi 1 ·1 l 1 

Beyoğlunda 
= nrıwe --

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik miitehass111 bay Ömer 

~Lütfü Berıgü'dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar suları, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
asansörü ve huıusi lokantası vardır. 

Biitün aıri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine • 
~e lstanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etıni-~ 
~ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik miltehassm ~ 
bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
~meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticannda 
tbulunan otellerde buluıurlar. ~ 

d k wsml - 1 -- M 1 1 l 1 •rzz7Z72.10 ~ 
. . . . . . . . . . . . 1. 

Böbreklerden idrar torbas~n kadar yollardaki ha tahkların mikroplarını kö· 
kündcıı tcmiılemek için H EL"MOBLÖ kullanınız 

Uöbreklcrin çalı:ıınak kudretini arttırır .. Kudııı, erkek idrar zorluklarını, eski 
\ ' C yeni belsoğukluğuııu, mcı;aııe illih:ıbını, bel ağrısıııı, sık sık idrar bcrzm:.k ve 
bozarken yanm:ık hallerini ıidcrir. Bol idrar temin cdc.r.. · 

idrnrdn kumların, mesanede taşların tcı ekkülüne mani olur .. 
OiKKAT : HEU\IOBLÖ idrarınızı temizli)'l'rck ma\ileştirir. 

Sıhlıııt Vekaletinin ruhsatını hfıiz.dir- HER ECZArıiED:E BULUNUR -lzmir Ticaret ve sanayi oda-
sından: 

fzmir ticaret ve sanayi oda ı medisi dün saat 15 de oda salonunda top 
landı. Meclisin 940 yılı içinde yaptığı ilk toplantı olmak münase-betiyle 
odalar ni:r.amnamesine göre tiyaset divanı ve idare heyeti seçimini yaptı 
yapılan seçim sonunda Hakkı Baleıoğlu birinci reis, Şerif Hemzi Re
yent ikinci rei~, Nuri Çolakoğlu ve Mazhar lzmiroğlu reis vekilliklerine, 
Aşkı Aren muamelat müfettişliğine, Şükrü Cevahirci lıesabat müfet
tişliğine, Fuat lymen ve Ahmet Borovalı da kongre azalıklarına seçil
mişlerdir. 

Oda idare heyetine de $ükrü Ce-VahirGİ, ~rif Remzi Reyent, Kazım 
Taner, Salahaddin Sanver ve Şerafetdin Serbest seçilmişlerdir. 

Odanın 939 yılı bilançosu tetkik edilerek 54563 lira 73 kuruş vari
datla kapatılmı~ olan 939 bilançosunu tasdik etmi tir. 

Odanın 940 bütçesi tetkik edilerek bütçe 50820 lira varidat ve mas· 
raf olarak tevazün ettirilmi~ '\'C oda meclisince tasdik edilmiştir. 



.. -- ~_U_MA ___ iM~ 

Balkan konseyi top.lantılara b·aşlıyor 
Dün Sof ya istasyonunda tevakkufu sırasında Hariciye Vekilimizin Bulgar 
Başvekili ile yaptığı mülakata büyük bir mcina ve ehemmiyet atfediliyor 

_____________ * ___________ _ 

Bir gazetenin verdiği haber Voroşilo( gözden düştü mü 
------------*- - * 

Hariciyevekilimiz,Bulgaristanıneko- Kırmızı Yıldız gazetesi Mareşah zabit 
nomik işbirliğini temin etmiye çalışmış lere karşı müsamaha ile itham ediyor 

Paris, 1 (Ö.R) - Yarın mesaisine baş
lıyacak olan Balkan Antantı daimi kon
sey içtimaında hazır bulunmak üzere 
Balkan hariciye vekılleri Bclgrada hare
ket ederken Yugoslav gazeteleri dört 
Balkan devleti arasındaki tesanüdün, 
Avrupanın cenubu şarkisindc sulhu mu
hafaza hususundaki müşterek gaye ve 
hareketlerini teyit edeceğini kaydetmek-
1edir. 

ıDcyli Telgrof • gazetesinin Belgrad 
ınuhabiri Balkan antanlı konseyinin 
ruznamesindeki Uç noktayı tahlil edi
yor: 

1 - Balkan antantı devletlerinin l:1.ı
yuk .devletlerle, bilhassa muhasım d v
l~tlerle münasebetlerinin tesbiti.. Bu 
husustaki müzakerelerin, takip edilen 
bitaraflık siyasetinin teyidine müncer 
olacağı tahmin edilmektedir. 

2 - Dört antant devletinin antanta 
dahil olmıyan Macar6tan ve Bulgaristan 
ile münasebetlerinin tetkiki .. Bu iki 
ocv1ette iş birliği imkanları müzakere 
edilecektir. 

Bulgaristanla münasebetlerin ıslahı, 
zannedildiğine göre, nisbcten kolay ola
caktır. Zira, sulh menfaatine, Bulgari.S
hm araziye müteallik miiddeiyatını 
harpten sonraya talik etmeği kabul et
rİıistir. 

Fakat Romanya - Macaristan münase
betleri hakkında ihtimaller o derecede 
m~ait değildir. Çünkü muahooelerin 
yeniden tetkikine müteallik müôdeiyat
ta iki taraf ta itilMtan kaçınmaktadır. 

3 - MünakaŞ;ası harp sebebiyle talil-; 
edilmiş olan ekonomik meseleler müza
kere edile<:ektir. 

SOFYADAN GEÇl!.'RKEN 
Paı:is, 1 (Ö.R) - Türkiye hariciye 

vekıli :a. Şilkrü Saracoğlu Sofyada te
vakkuf ~derck Bulgar başvekili B. Kö
se Ivanofla görüşmü.ştür. ·Basler Nah
rihten• gazetesinin Budapeşte muhabiri 

U.rafından bildirildiğine göre bu müla-ıkonferanstan bir mucize beklenemeı.s~ 
katta B. Saracoğlu Bulgaristanm Bal- oc, istirak eden devl..:otll'rden her birinin 
kan antantı devletlerine iltihjı'k: etmcşi kendi arazisinde sulhun muhafazası az
veya hiç olma1.sa ekonomik iş birliği mini ifade etmesi bil~ mühim bir netice 
yapmaşı hususunda son hir gayret sar- olur. 
!etmiştir. •Umumi hatları itibariyle İtalyan ve 
POLİTİKANIN YAZISI Yu3oslav siyasetleri arasında bir ben-
Roma, 1 (Ö.R) - Balkan antantı kon- zerlik vardır ve iki hükümeti birleşti

foraıısı yann Belgraddn toplanıyor. .. Bu ren samimi münasebetler dolayısiyle hu 
münasebetle Yugoslav •Politika• gaze- benzerlik ınühiın•bir mana iktisap et-
tesi mühim bir makale neşretmiştir. ınektedir. 

İtaly:ıya nit olan kısımları şunlardır : •İtalyanın siyasi hattı harekl>ti ve as-
ıİtalyan delegeleri konferansa iştirak keri kuvveti Balkanlar için çok miihim 

etmiyeceklerdir. Zira İtalyanın koQfe- bir unsurdur. Fakat İtalya diğer Bal
ransta tcmsit edilmem: için bir sebep kaı\ v~ Tuna devletlerine \•e ha:?ta Ma
yoktur. itaJyanın konferans mesaisitıl carlstana da samimi bağlarla bağlıdır. 
alaka ile takip etmesi tabii ise de bu· Bununla beraber bu hal, ftalvanın hadi .. 
nun için Belgrad elçisinin huzuru kafi- sclere vermek istediği seyri. temin için 
dir.. kM1 değildir. Bu hadiseler diğer unsur-

ıKonforansın meşgul olacağı mesele- lamı da ~esirine tabidir. Bu sebeple, sa
lere gelince, gerek Y.u_şosla\1\ gerekse ınioıi ol.an sirasetine rağmen, İtalya ha .. 
f talyn - Romanya ile Macar,!stan arasın- diseleriu inkişafını beklemeğe mecbur
daki münasebetlerin ıslahını arzu et- dur. Yani, bu anda, siyasetini dcğ\Ştir
mektedirler. Bu, Balkan .. Tuna vaziye· mesi iç.jn hiç bir sebep yoktur. İtalya
tinin baŞlıca meseJesidir~ İtalya ve Yu· mn ~ı.ı, 1'attı hareketi Avrupanın cenubu 
gosJavya, bu siyasete uygun olarak, tek- şarkişinde \"aziyetin istikrarına hizmet 
lifler yapmışlardır. Her ne kadar bu edecektir. 

Avam Kamarasında bir sual 

-*-
Moskova bu haberi ne teyid, ne de tekzip cdivor 

Roma, 1 (Ö.R) - Bazı hilkümet mer
',ez1crinden alınan haberlerde Sovyet 
harbiye komiseri Mareşal Voroşilofun 
ı;'jn harbinde Sovyet ordularının düçar 
oldukları m::ıf,lubiyetler sebebıyle göz
~cn dü tü,~ ve yerine Uzak Şark kuv
"' leri h.""Umandanı mareşal Blüh~rin 
,c~tiği rivayet edilmektedir. 
In~iliz Deyli Skeç gazetesi bu değişik

·g;n bizzat B. Stalin tnrafından emre
dild.iğini iddi::ı ediyor. 

Bu gaze;tenın naklettiğine bakılırsa, 
:3ovyct orduları siyasi komiseri Menzis 
•Kınnızı Yıldız• gazetesinde, zabitlere 
karşı çok müsamahakarlıkla itham etti
ği marC§ale kcırşı şiddetli hücumlar yap
mıstır. Kırmızı Yıldız gaze esi Sovyet 
ordusunun fıkirle'rini heşreder. Sovyet 
Rusyada gazetelerde bu .şekilde yapılan 
aleııi ithamları umumiyetle itham edilen 
.*-hsiyetleriııi ölümünün t.nkip ettiği 
hatırlatılmaktadır. 

1 Deyli Telgraf• gazetesinin Danimar
ka muhabirinin bildirdiğine göre Sovyet 
Rusyada kısrni askeri isyanlar çıkmış ve 
bir çok zabitlerle iki general Leningrad
da tevkif edilmiştir. 

•Krasnaya Svenskda (Kırmızı Yıldız) 

Stalin ve Mare§al Voro§ilof 
ordu gazetesi FinJandiyada harekette 1 Paris, 1 (Ö.R) - Mareşal Voro~iJo. 
bulunan K.ızılordumın noksanlıklarını fun istifaya davet edildiği hakkındald 
izale için derhal tedbirler alınmasını ta- haber Moskovada ne teyit, ne de tebip 
lep etmektedir. edilmiştir. 

Fransız keşıf kolları 
-~------~---*--------------'-

Alman .hatları .-içine girerek düşma
nın kuvveti hakkında malllmat aldılar 

Roma, 1 (ö.R) - Garp cephesinde 
askeri hareketler hakkında Fransız teb· 
liği dün Fransız devriye kollarının birı 

-:ı:HavalardR Jngiltere 
uçuşlan devam etmiştir. 

fü:erinde keşif 

çok mevkilerde düşman arazisine g'irdi- Londra, 1 ( Ö.R) - Garp cephesinde 
ğini kaydettlği halde bugün kayda de- Fransız keşif kolları dün Alman hatları 

mişlerdir. 
Vujlarda diğer bir keşif kolu aynı mu· 

vaffakıyetle aynı taktiği tekrar etmiştir. 
Aynı mıntaka da üçüncü bir keşif kolu 
da çok iyi neticeler almıotır. 

ğer bir şey olmadığını bildirmektedir. içine girerek düşmanın mevzileri ve kuv• -*- Alman tebliği iııe Garp cephesinde vetleri hakkında kıymetli malumat top· Londra, 1 (ö.R) - Fransız kabineel 

U " h • b • J ç • topçu ateşi olduğunu kaydediyor. Keşif lamağa muvaffak olmuşlardır. hu sabah içtima etmiş, B. Daladiye as· mum) ma ıyette ır apon • }0 müfre~ , ıeri Sarbrugun garbinde Fran- Sarın garbında iki keşif kolu sisten İs• keri ve diplomatik vaziyeti izah etmiş· 
sazların bir emniyet sığnağına kadar iler- tifade ederek düşmanın ileri mevzilerini tir. Deniz ticaret nazırı B. Riyo Londra• 
lemiş]er ve zayiata uğramadan geri dön- geçmiş ve bunların arkasında düşman da Jngiliz deniz ticaret nazariyle görüt• 

yakını aş mas 1 yap 1 ı dığı ha her veriliyor müıle.di<. • • a.ari•indc h .. kilom•«• koda. il•"'•- mdcri hallınd:i;h•t vcrm~ti .. 

!~l~g~!~fö~~~:f~:~tk;f: a•r lngıl~z .beyanat~nın ~unya-
~::çi:ı1ıü\~n;:t~:n;:~~ı:'~;~~~ubş~tt;. da uvandırdıgı ·akısler 
~~~:;~~~:;u~Z:8.d~;~::ı:~1:~:~ps:~: J P 
muştur. 

Mebus aynı zamanqa hariciye nazırı
nın Uz.ak şarktaki lngiliz sefirlerinden bu 
bapta mal\ımat alıp almamış olduğunu 
da İstifsar etmiştir. 

B. Hitler. Bu ikinci suale (evet) ce
vabını vermiştir. 

Vang Ching Vei ile japon memurlan 
arasında 31 lkinciteşrin 1939 / da bir 
itiliıfname imza edilmiştir. 

ltilafnamenin metni ecnebi memleket
lere tayyare ile gönderilmiş ve Şanghay
daki Çin matbuatı tarafından neşredil
miştir. Metinde ne imza. ne de tarih, var
dır. Şu halde bu vesika ancak bir itilafnn
me mukaddimesidir. fogilL sefiri Japon hariciye ıLazırı ile görÜ§Üyor 

Vang Ching Vei namına söz söyleme
ğe salahiyettar bir zat, japonyanın talep
leri hakkında malumat vermiş ve japon
ya hükümeti ile hiç bir itilafname imza 
edilmemiş olduğunu söylemiştir. 

mına ıiayette devam edip etmiyeceğini mes gazetesının diplomasi muharriri, 

B. Robert Morgan tekrar başvekilden, 
Japonya ile İşgal altındaki mıntakalarda 
bulunan Çin hükümeti arasındaki bu 
müzakerelerden sonra lngiltere hükiimc
tinin Vaşington muahedenamesi ahka· 

sormuştur. 

B. Butler şu cevabı vermiştir: 
- dngiltere hükümeti japonyaya 

vermiş olduğu 14 lkincikanun 1940 ta· 
rihli notasında 9 devlet muahedesi pren
siplerine sadık kalacağını açıkça bildir• 
miştir. 

Londra, 1 (A.A) - Asama Maru 
hadisesi hakkında tcfsiratta bulunan Ti-

Tokyodaki Jngiliz sefiri B. Graigie ile 
B. Aritanın bu ihtilafı ameli surette hal
letmcğe çalışmakta olduklarını yazmak
tadır. 

Vaşington, 1 (A.A) - Ayan Mec
lisi hariciye encümeni, japonyaya karşı 
ambargo meselesini mÜLakcre etmeden 
evvel Finlandiyaya açılacak krediler işi 
ile iştigal etmeğe karar vermiştir. 

apon Başvekilinin Nutku 
------------*-------------

Roma, 2 {ö.R) - Japon başvekili kında evvelce yapılan beyanatı hazırlan· 
Amiral Yonay bir nutuk söyliyerek ja- mıııtır. 
ponyanın siyasi noktni nazarlarını izah Başvekil Tokyo hükümetinin diğer 
"tmiştir. devletlerle miinasebetlcrı"nı· · Amiral demı,.tir ki: tasvıp et-

mekle beraber japon noktai nazar ve 
~ liiküml"t C'in meselesini kapamak az-

mindedir. Van Cing Vey riyasetinde ye- menfaatlerini azimle muhafaza niyetinde 
,j Çin merkezi hükiimetinin teşkili Ya· olduğunu teyid eylemiştir. 
cındı.ı:. Dlinyn vaziyetiyle meşgul 0°Jan Amiral · onayın beyanatını neşreder.
\mirn) Yonay, Avrqpa harbi dolayısiy- ken japon gr..zcteled Avrupaya dair olan 
e dünya vaziyetinin son derece garift kısımlarının ehemmiyetini '.kaydetmekte 

bir şekil aldığını kaydetmiş, japonyanın ve bilhassa anti komintren siyasetine mü· 
muhaşcmata ~ı,.P~k ~~~ JIM.- J.eallik beyanatı üzeriade durmaktadır. 

Başvekil bu itibarla şunları söylemiştir: 
Anti komintern paktının aktinden 

sonra japonyanın ltalyn ve Almanya ile 
münasebetleri gittikçe samimiyet kes
bctmi~tir. Japonya, Çin meselesinin İp

tidasından beri, kendisine sempati ve 
mfüaharet gösteren ltalya ve Al~anya 
hükümet ve millı-tlerine derin bir minnet
tarlık beslemektedir. japgnyanın ko
minterne karşı müdafa.Jl siyaseti aynıdır. 
Bu itibarla japon hükumeti anti lcomin· 
tern paktını imza eden hükümetlerle sıkı 
İl birliii M,yuetiDe devam etmek~ 

_* _____________ _ 

Amerika hariciyesi ve bitaraf mem
leketler nutku çok kuvvetli buldular 

Londra, 1 (Ö.R) - Üç yüz kişiden 
fazla kimsenin hazır bulunduğu bir top
lantıda bir nutuk söylemiş olan B. Çem
berlaynın beyanatını dinliyenler üzerin
de büyük bir tesir icra etmiştir. 

Hatip, müttefiklerin satvetini o kadar 
kanaat bahşedecek bir şekilde tasvir et
mi~tir ki, aralarında müttefik, dost ve
ya bitaraf devletlerin büyük ve orta el
çileri de bulunan hazirunda İngiltcre
nin kuvvet ve ~zminin son derece yerin
de olduğu intibamı tevlit etmiştir. 

Siyasi ınahafil, Bu nutkun harbin 
başlangıcından be.ri söylenmiş olan nu
tukların en şayanı dikkat ve en ziyade 
cesaret vericisi olduğunu beyanda müt
tefiktirler. 

Vaşington, 1 (A.A) - B. Hull, Bay 
Çemberlayn tarafından iradedilcn ve 
beynelmilel normal ticarete rücu ümidi
ni izhar eden nutku memnuniyetle kar
şılamıştır. B. Hull, Matbuat mümessille
rine beyanatta bulunarak ticaret prog
reımının büyük milletlerin otokratik ve 
totaliter sistemlerine kapılmalanna ma
ni olmağı istihdaf etmekte olduğunu 
söylemiştir. 

Mumaileyh böyle bir s1yasete gitgide 
diğer bir çok devletler tarafından mü
zaheret edileceğini beyan etmiştir. 

B. Hull, bu programın yakında umu
pıiyetle kabul edileceği Umidinde.,bulun
du&unu gizlememiştir, 

Diplomasi mahafil de B. Çfmber1ay
nın nutka dolayıSfyle memnunİ!'etlf'rinl 

... Juecllıhr. ·---.. 

--- *-
Bu mnhafil nutkun bitaraflar hakkın

daki tcmenniyatı ihtiva eden fıkralarına 
işaret etmektedirler. 

Ayni ınahafil bu nutku B. Çiirçil ile 
B. Çembcrlnyn taraflarından müteaddit 
de'alar tnrif edilmiş olan İngiliz siyase
tinin esasını aslfı değiştirmemiş olduğu
nu, yalnız İngiltcrenin harbi cihan efku
rı umumiyesinin tasvibi ile idare etmek 
hususundaki arzusunu göstermekte bu
lunduğunu beyan etmektedirler. 

Ayni maharil bu nutku son zamanlar
da Amerika postasının kontrolü ve 
Amerikan gemilerinin tevki(i yüzünden 
tahaddüs cbniş olan suitefehhümleri 
İ7.aleye medar olmuş olduğunu ilave et
mektedirler. 

Paris, 1 (Ö.R) - B. Çcınberlaynın 
r.utku bitaraf gazeteler tarafından çok 
tefsir edilmektedir. Kopenhagdaki tesir 
çok müsaittir. Meselü Berlinske Tiden
de gazetesi Manşet halinde bitarafların 
ihtilafa şitriiklenip sürüklenmiyecekleri 
hakkında kararlarını bizzat verecekleri
ne dair o1an kısmı tebarüz ettiriyor. 

Kopenhagdaki diğer üç büyi.ik gazete 
müttefiklerin hiç bir bitaraf vapurunu 
balırmadıklarına dair olan cümleyi gö
ze çarpacak bir şekilde neşrediyorlar. 

Başvekilin gazetesi olan •Sosyal De
mokraten• İngiliz filosunun denizlere 
hAkim olduğunu beyan eden cünıleyi 
ı\ıanşette naklediyor ve şunlari na.,·e 
~iyor : ~ 

•Zaman küçük devJı;trerln hazı;.hkları-

Şu son aylardaki hadisderin imkan ba· 
ri<'inde bırakmadığı ihtimalleri karşıla• 
ınak için buna mecburuz. Bitaraflar, ınil· 
!et olarak hür ve dahili siyasetlerin.d~ 
müstakil olmak, demokrasi rejimlerini 
nıuhafaza etmek istiyorlar.• 

İspanyol matbuatı B. ÇemberlaynıJI 
nutkun~an geniş parçaları naklettikte!! 
sonra, lngiltt!rcnin kudreti hakkındaµ 
tahlilin çok tesir uyandıracak mahiyette 
ol<luE,runu kaydediyor ve soruyorlar : 

Müttefikler kendilerini bu kadar ko\'• 
vetli hissettiklerine göre tcd.ıfüi vaz.İ• 
yette kalarak teşebbüsü Almanlara l»• 
rakınakta acaba devam ederler mi? 

-~--

Almanyanın 
protestosu 

Roma, 1 (Ö.R) - Alman hükUınctİ 
Montevideo Alman elçilik binasında b\Y 
lunan •Graf Spee» ve •Tekoma» AlrnaJI 
zabitlerinin tecridi hakkıııdn ÜrügvaY 
hükümetinin kararını protesto etmiştir·· 
Batan Alman 
tahtelbahiri 
Londra, 1 (A.A) - Salı günü b:ıtffl»ş 

olan Alınan tahtelbahiri mürettebatıı'l; 
dan sağ kalanlar bugün karaya çıkar:,. 
nuşlardır. Asketlerin yirmi yaşından 1' 
~ilk olduklan"gorülüyordu. Bunlar; 
ltnl bırakmışlardı, F.ai,rler 1riWılı a;~_ .. dl 
lı-imayesl altırlda iki kamyonla ~ 


