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Cümhuriyetin ~ Cümhuriyet esmnin bekçi.si, aısbcı7'lan ~,. ıtwcaC guetec:iW 

Belçika - Holanda paktı 
Parla 10 (ö.R ) - Belçikada çlkan c Volk 

Gazel• isimli Almanca gazete Belçika v e Hol
landa araamda tedafüi bir pakt akdi ihtimalin. 
den bahaederek diyor ki ı Hollandaya biicam 
eden Belçikaya da hücum eder, Belçikaya bü. 
cmn eden Hollandaya hücum etmİf demektir. 

·-------' 

Fransa dün· cevabını verdi 
'"D'81ad·ye"'"~i8Ylii"Y'()'f '!"""''''H'~l'rb·e""'"ID'(;Cbli'f """'edileD"'~ 
Fran.sa harpte devam etmek azmindedir,, 

............................................................................................................................................................................................................................. 

B. Diiladiye 11utkunu 

Sulh 
Taiırruzu 

- - -1;?·---
akamete uğramıştır ... -·HAKKI OCAKOCLU 

''Denizlere hakim olan daima zafer 
istihsaline muvaffak olur,, 

"Gerçekten su1h, devamlı bir sulh, bütün ocaklara yaşamak 
zevkini v~recek bir sulh isteniyorsa ilkönce 
kuvvetin hakimiyetine nihayet vermek lazımdır" 

Paris 10 (Ö.R) - Bu akşam saat 20-
de başvekil B. Dalndiye radyoda şu nut
ku söylemi§tir: 

<- Harpteyiz. Askeri hareketlerin 
muvaffakıyeti için her şeyi yapmak el
zemdir. Bilirim ki tehlikeli boşboğazlık-
ları tasvip etmezsiniz. Gayet fiili olarak 
düşünürsünüz ki hükümctin umumi fa-

ASKERt V AZtYET dir. Ve tarihin misaliyle biliyorsu
nuz ki denize hakim olan daima 
zafer istihsaline muvallak olur. 

lNGtLTERENIN YARDIMLARI 

Bütün dünya matbuatı Hitlerin ıon aliyeti ve başlıca beynelmilel hadiselere 
nutku üzerinde israrla durmakta, muh- hakim olnn fildr ve kararlar hakkında 
telif tahlil ve tefsirlerde bulunmaktadır- malumat sahibi olmak hakkınızdır. Ben 
lar. Nutkun müttefik ve bitaraf devletler de bu husustn sizinle tam şekilde muta
matbuatmda rastlanan akisleri dikkatle bıkım ve işte bugün bundan bahsedece
tetkik ediline -ltalya müstesna- hemen ğim. 

«Bir aydanb«i askerlerimiz 
düşman arazisinde ilerlemifler
dir. Havalarda tayyarecilerimiz 
cesCZTetlerini ispat ediyorlar. De
nizde gemicilerimiz Fransa ve im
paratorluk arasında ıerbest mü
nakalatı temin etmişler, düşman 
tahtelbahirlerini tarc!ctmişler, Al
manyaya girecek yüz binlerce ton 
emteayı zaptetmişlerdir. lngilte
re ve Fransa Okyanoslara hakim-

cFakat Ingiltere bize yalnız filosunun 
yardımını vermekle kalmıyor, her gün 
cepheye daha çok miktarda tayyareciler 
göndermekle kalmıyor, aynı zamanda 
süratle bütün gençliğini ve en sağlam 
malzemesini Fransaya gönderiyor. 

STUTGRAD HAtNt 
cGeçcn gün bana anlatıldığına göre, 

bazı Fransız mıntakalarmda Alman rad
- SONU 6 iNCi SAIIİFEDE -

bir nokta üzerinde birleşmektedir. -------- -----------------

~:: v~fah'!"b{;~~t~~W=~~t~s~: Lenı·ngrad ve cı·varınd-a .. ai yeni bir sulh konferansında tetkik olun-
maJc kaydile sulh İstediğidir. Bu tartlar 
altmda bir aulhun müttefikler tarafından 
kabulüne imkin bulunmadığıdır. 

Bununla beraber cihan matbuatının 
merakla beklediğj diğer bir nokta vardı 
ki o da lngiliz ve Fransız hükümet rica
linin bu nutka verecekleri cevaptı. 

Dört günclenberi müttefik d evlet rica
linden biç birisi bu mevzua temas eyle
ınecli. Çarşamba gÜnÜ Çemberlaynm ce

Sovyet ord ları başkum ndanlığı 700 
bin asker tahşit etmiş bulunuyor 

vabı bekleniyordu. 
Daladiye ona tekaddüm etti. Dün ak· Londra 10 (ö.R) - Haber alındığına ye kadar tehir etmiştir. Sovyet kıtaları- lendirmiştir. · 

Sulh teeavftzft 
lngiliz Başvekilinin bugün vere-

v• 
cegı cevapla suya düşecek 

Stefani Ajansı sulh teca viizünde Alman 

yardakçılığı yapmakta devam ediyor 

Beri ini 
Costuran haber 

~ 

tekz ip edildi 
---0-

Londra, 10 (Ö.R) - Berlinden ge
len bir habere gi.)rc, orada şöyle bir 
şayia ~ıkmışhr. İngiliz kabinesi isti
fa etmiş , ·e kral tahtından ieragat 
ediyormuş.. l\1üttcfiklcr mütareke 
akdine çalışıyorlarmıs.. Alman hü
kUmeünin de istifa edecc,1i hakkın
da rİ\ayetler ~ılmuştır. Bu riva;)ct
ler halk arasında sevinçle karşılan
mı~ ve sulh oluyor ternne)eri yüksel
miştir. O kadar ki bu muazzam se
vincin pek miithiş hayal sukutundan 
endişe eden Alınan makamlan nadyo 
ile bunlan resmen tekzibe mecbur 
kalarak bu lıaberlerin İngiliz pro~-

t 
gandası tarafından yayıldığını il:in 
edceek kadar gülünç bir garabet gös-ll 
te.rmislerdir. a 

'8111 radyoda Alman devlet reisinin söz- göre yedi yüz bin Sovyet askeri Lenin- nm Finlandiya hudutlarına yaklaşması Dcyli Telgrafa göre Sovyet Rusya Le-
lerine cevap verdi. grad civarında toplanmıştır. Bunlardan hac;ebiyle böyle bir tedbire lüzum görül- ningr:ıda giden bütün yolları emniyette' Jt J ) 

Fransız b<1$vekilinin cevabı, Fransa ve 250 bininin Fenlandiya hududundan 30 düğü tahmin ediliyor. bulundurmak için B:ıltık denizinde stra- a Y 3 n 3 r 
lngilterenin giri.ftikleri mücadeleyi zan kilometre mesafede olduğu bildiriliyor. Londrrı, 10 (Ö.R) - Taymis, Finlan- tejik noktalara kfünilen hak.im olmak B. Çemberlayn Rumen • Macar 
ve tahminlerin üstünde bir azimle devam Sovyet Rusyanın Fenlandiyaya tah- diya ile yapılan müzakerelerin Balt lmrnrını venniştir. Paris 10 (ö.R) - Fransız başvekili 
ettireceklerini ,Upbeye mahal bırakınıya- mil etmek istediği teklifler arasında Is- ır.emlcketleri ile yapılan müzakereler Alnnd adalarının Finlandiya tarafın- bay Dıiladiyenin bugün Fransız radyo- anlaşmasmdan 
cak bir "'ekilde tebarüz ettirmiştir. vcç hududunda bazı sevkulceyş noktala- ..ı_ ah'·'-'- k l 

Polon;.anm bugün için fiilen istila edil- rını ele geçirmek kaydı da vardır. "'ıbi netice verccei,rini zannetmiyor. Fin- lli!n t ıUnıine muhalefet eden Sovyet lannda netredilen nutku lngiliz hüküme- ÇO memnun ar 
nıİf bulunması, Avrapada ümid edilmi- FENLAND1YADA SEFERBERLt~. 1.ındiya ile İsveç arasında politik, eko- Rusya şimdi bu adaları bizzat tahkim tile yapdan işlişarelere muvafık olarak Romn 10 (Ö.R) - İtalyan sıyasi mah· 

'dd b"yük bir sürpriz teşkil Fenlandiya yeni ihtiyat kuvvetlerını r.omik ve kültürel münasebetler çok sık- etmek arzusunda~ır. hazırlanmıştır. Yann (bugün) B. Çem- !elleri Rumen - Macar münasebetlerin-
~~Y=~ ;:,vy:: _..:.iman anl8$masl, hatta silfıh altın? çağırmıştır. Helsinki ahalisi- Jaşmıştır. Bu rneml~kctin geçirmekte ol- Helsinski, 10 (Ö.R) - Finlandiya ga- berlaynm Avam kamarasında vuku bu- de hllsıl olan saltıhı büyük memnuniyet
bu iki devletin mesai İştiraki yapabilme- ne radyo ıle Perşembe akş~mına kada.r duğu yağır tecrüt>: Isveç umumi efkfırı: zeteleri meml7ketlc~in bitaraflığı ve lac:_ak bey~tını~ bu nutka mutabık ola- le kaydetıncktcdirlcr. Yugoslav hariciye 
im ihtimalleri bile lngiltere ve Fre.nsa hava hücumlarına karşı mudafaa tertı- nı dogrudnn dogruya İsveçin hayatı toprak tamamıyctlerı hakkında heye- cagı tahmın edilıyor. nazın Markoviçin bu münasebetleri tan-
lizerinde en küçiik bir tesir uyandırmış batını tamamlamaları lüzumu bildiri!- menfaatlerine tevcih edilmiş bir tehlike c:ınlı neşrivat yapıyorlar. Bilhassa §U Londra 1 O (ö.R) - Niyuz Kronikl z.im hususunda gösterdiği g:ı~rret bılhas· 
deiı1dir mistir. f' . M k karşısında bulunuyormuşcasına endişe- - SONU 2 tNCt SAYFADA - - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - !.n takdir ediliyor. 

Daladiye çok aÇlk bir ifade ile Alman- Fenlandiyanın Stokhol·m· se ırı os 0- ~~-'!"'~:--~~~~~~~~~~-~~~~!!!!!!!!!!!""!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~;;;;;;;~~ ....... ~::_=:;~;;.::~.:..~~~~-~~ 

yanın bugilnkü devlet adamlarına ne için V~_Ya hareket ederken mıllı marşı teren- sil g f r 1• d s u 1 a r a 1t
1 
n d a • • d ed"l • :ı.: • • h t • 50··z num eden halk tarafından vatanperve-

ıtona 1 emıyeceıı;ını rza e mış ve - .. . 1 1 v l 
1 • • ·d ed k ı b' b' • kası- rane numayl§ ere ugur anmıştır. 
enru teyı eden ';:•;' a,n , . .:ı ın~t Fenlandiyanın Vaşington sefiri demis-

na cereyan ~n a .•se en ~ 
1 

ır. tir ki· Estonya ve Letonyaya tahmil edi- •• Miİ?ihde Hıtler bızzat Çe?1 d~cr.'!: len t~kliflere benzer taleplere Fenlan
Daladıyeye Almanyanbmul tatmd ye d~ diya mukavemet edecektir. Fenlandiya 
ne, başka metalebah unma ıgına aır Maarü nazırı da şu beyanatta bulunmuş- A 
IÖ~:yi elde eden dip)omatlar t~t"~~ı~~~~~=~:~t~V:e~:~ iman ordusu taarruza geçerse maıdeketlerine döndükleri ~n barış vcnmek azmindedir. 
bbramanlanna Jiyık tezahuratla kartı- Fenlandiya ınnliye nazm dün akşam-
lammtlardı. ki nutkunda Avusturya - Çekoslova]tya e e h 

1 
k 

Fakat busevinçu:ıunsürmedi.Alman- Lehistan gibi k:içük milletlerin müthiş mut ı·ş bı·r hezı·metle karşı aşaca ya, Çek topraklarını ifgali altına aldL vaziyetinden bahsetmiş ve şunu ilave et-
0 ııün)erde Hitler kendi milletine Al- miştir: Rusya şimdi Fenlandiyanın ka-
manyanın tatmin edildiğine dair yine sö:ı: pısını calıyor. 
verdi. ISVEÇTE KISMt SEFERBERLiK 

Bu sözün de ömrü çok uzun. olmadı. Isveç te Fenlandiya gibi bazı ihtiyat 
Bu vnkrelan anlatan Dalad!ye, yarın sınıflarını silah altına çağırmıştır. 

Fransız milletinin ani bir taalT1lza maruz Londrada kaydedildiğine göre Avru
kalamıyacaiını kimrenin temin~ mukt~- padaki :küçük milletler A vrupada hak 
dir bulunmadıiun söyliyerek 8J?1' e~dı: hakimiyetini mahveden Hitler~n ~arekc
ıeler izhar eyi~. mücadelenın nihaı tinden münbeis tehlikeleri sczmcge baş
zafere kadar devam eyliyeceğİni kat'i lamışlardır. 
ve fiili teminat alınmadıkça silahlann Stoklıolm, 10 (Ö.R) - İsveç bükü-

- SONU 2 İNCi SAHİFEDE - meti terhis zamanı gelmiş olan sınıfla-
HAKKI OCAKOGLV nn terhislerini siyasi vaziyet düzelince-

Pasif Hava 1~ecrübesi 

• 
ın ve sıs b mba

alolu acal ır 

Haber nldığımızn göre pek yakın g ınlerdc hmirJe, g n."i mikyasta bir ha· 
vaya knrşı korunma tecriıbcsi yapıla nk \'C bu tecrübede ":ütün vatandaşlara 
mühim \azifcler teveccüh edecektir .. 

Geçen hafta şehrimize gelen ve .icap eden talimatı ve~cn sef crberlik ~~ 
müdürü Ankaraya dönmüştür .. Izmirde yapılacak pasıf korunma tecnıbesı 
gece ~e gündüz olmak üzere iki defa tekrar edilecektir. Tecrübenin yapıla-
--:::.. -:!- --- ___ .. ____ ı. •• 1.1:· C.I'\ c ~ 

---·..t;ı·---
SarbPMU mengeneden 
luıptaıemall i~Bn 8Hı 
taCJrP'UZl!fl bu nolıtada 
yapılması muhtemel •• 

-"i.--
Londra 10 (lJ.R)-Siglrid hat· 

tı için yeniden .uların istilasına 
maruz kalmak tehlikesi baa gas· 
termiftir. Ren nehri mlmını~ yük· 
selme"i Alman umumi karargalıı
nı düşündürmektedir. Sul!ır 63 
santim "kselmiştir ve yiiluel
mektedir. 

Siglrid rhattının bazı hısımları 
sularr.n istilasına uğradığından 
buralarının. talıliyesi düşiinüliiyor. 
iki ay evvel de buna miimaril ~u 
hücumu karşısında Almanların 
daha yüksek mahallerde "eni it:· 
tihkamlar yapmıf oldakİarı ha· 
tırlatılıyor. 

TAARRUZ HAZIRLlôI 
Paris 10 (ö.R) - Garp ce~hesfudc 

Fransız - Alman ileri müfrezeleri birbir
lerine ço~ yaklaşmışlardır, Ke~if kolla
rı birbirini takip ederek cephenin her 
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Mu sanın Hayatil 
PEYGAMBERLER TARİHiNDEN 
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Bcni lsrail halkı Musanın çadırını 
etmişti taşlamıya teşebbüs 

- Musanın vücudu özürlüdür. Eğer 
böyle olmasa bizim gibi çıplak ııezer. 
vücudunu böyle örtmezdi. 

Sözleri deveran ediyordu. 
Filhakika Musa vücudunu çıplak ola

rak kimseye göstermemişti. Daima örtü
lü gezerdi. Halkın dedikodusuna sebep 
le bu idi. Bu dedikoduları Musa işitir ve 
fakat aldırış etmezdi. 

Bir gün Hazreti Musa. yık.anmak üze
re Nil kenarında tenha bir yere gitti. Bu
rada soyundu ve suya girdi. Elbiselerini 
de Nil kenarındaki taşlardan birinin üze· 
tine koydu. 

Vaktaki yıkandı ve sudan çıktı. Büzni 
ve hikmeti hüda taş, üzerindeki elbise• 
!erle birlikte ve tehre doğru yürümeğe 
başladL Musa her ne kadar tutmak için 
uğra$tlysa mümkün olmadı. Taş önden 
yürüyor, Musa arkadan seğirtiyordu. 

Böylece şehre ve halk arasına dahil 
oldular. Halk Musayı çıplalı: olarak gör
düler ve: 

- A... Vücudunda illet falan yok· 
MU!J .• 

Dediler ve böyle aöyledilderi zaman 
da taş durdu. 

Mwıa, derhal elbiselerini giydi ve 
elindeki ua11 ile on ilti lterre tqa vurdu 
ve on iki parçaya ayudı. 

Beni lsra.il kavminin on iki kabileye 
ayrılmış olmasını da buna işaret edenler 
var. 

Taş böylece on iki parçaya ayrılınca 
ır!S!tten bir nida ııeldi: 

- Ya Musa o taşı salda. 
Muaa: 
- Yarabbi... dedi. Bu taf beni halk 

arasına çıplak götürdü. Nô.mehrem yer
lerimi gösterdi. 

Gökten seı tekrar geldi: 
- Ozülme ya Musa.. O bizim emri

mizle öyle hareket etti. Senin kavmin 
içinde sana tinedenler, vücudunda illet 
Tar, diyenler mevcuttu. Biz onlara bu
nun varit olmadığını bir taş parçası ile 
ispat etmek istedilc. 

Bunun üzerine Musa: 
- Y arabbL dedi. Bu taş pek büyük

tür. Ben onu asamla on iki parçaya 
ayırdım. Simdi bu taşların hepsini mi 
alayım ve eğer alırsam onları nasıl ta
ııyayım. 

Cenabı hak bunun üzerine Muaaya o 
parçalardan yalnız bir tanesini almasını 
eöyledi. işte Tih sahrasında Musanın üze
rinde bulunan taş. bu taştır. 

Bir rivayette Musa bu taşı Tann ile 
rnüla.kat ettiği T urisinadan getirmişti ve 
her ne zaman Tanrıya münacatta bulun
mak istese o taşı çıkartır, yere kor ve ona 
karşı secde ederek duada bulunurdu. 

( Çün Musa asasını ol taşa vurdu ve 
ol taştan ve on iki yerden birbirine ka
nşmıyan on iki su fışkırdı) Bütün Beni 
lsrail kabileleri bu sudan kana kana İçti-

!er. Çünlı:ü on iki kabile olan halk biri· 
nin içtiği sudan öteki içmezdi. Suyun on 
iki kaynaktan zuhur etmesi sebebi bu se
beptendir. 

Musa, kavmine dcd. ki: 
- Bu terencebinden. bu kuşlardan 

bir günlük İa$enizi yetecek kadar alın. 
Ertesi günü Tann size yine gönderecek
tir. Ve yalnız cuma günü iki günlük alın. 
Çünkü cumartesi ibadetten gayri İş işle
mek sizlere haram olmuştur. 

Fakat Beni lsrail dinlemediler. Aç 
gözlülük ettiler. Bir kaç günlük iaşelerini 
birden temine kalkıştılar. Bunun üzeri
ne o dikenler meyve vermez ve ku~lar 
gök yüzünde görünmez oldular. Beni ls
rail Musaya tekrar yalvarddar. Musa 
münacatta bulundu ve eski hal yine av
det etti. 

Fakat Beni lsrail halkının isteklerinir 
ardı arası tıpkı isyanları gibi kesilmiyor
du. Bu sefer de güneşten tiki.yet etti
ler. 

- Burada kavrulduk, mahvolduk. Ça
dulanmız çürüdü. Bize gölğe lazım. 

Dediler. Musa yine dua etti. Tanrı on
lara bulut gönderdi. Bu bulut onlara 
sabahtan alı:şa.ma !tadar gölğe yapardL 

Beni lsrail bakblar iti ne isterlerse 
oluyor, bu sefer de dikenin meyvesin
den şikayet ettiler. 

- Bıktık bunlardan, dediler. Biz seb
ze istiyoruz. Tannya dua el Bize sebze 
hıyar, aarrrusak, soğan, mercimek ver
sin. 

Musa tekrar dua etti. F alt.at bu sefer 
hitabı ilahi: 

- Şehirler yakındır, gitsinler oradan 
getirııinler. 

Dedi. Bu, artık İsteklerinin !tabu! olun· 
mıyacağına ve Mu.sanın bu hususta ta
vassutta bulunmamasına bir delildi. Çün
kü yakın ola.o bu şehirlere gidemezlerdi. 
Burada kırk senenin bitmesini beldeme
ğe mecburdular. 

Fakat bu kalabalık hallt bir türlü için
den ne Tanrının kudretine ve ne de Mu
sanın peygamberliğine tam itikatla bağ
lanmamıştı. 

Bunca tecrübe ve mucizelere rağmen 
hala uslanmamışlar, giriftar oldukları 
mmibetler onlara, ~atk3.r bir tesir yap
mamıştı. 

Ostüste istediklerinln is' afmdan eonra 
sebze isteklerinin yerine getirilmemesi bu 
mütemadiyen isyan halindelti kavmin 
ele başlarını azdırdı. Bu ele başlar kala
balık bir cemaat halinde Musa ile Haru
nun çadırları önüne geldiler. 

- Ya Musa... dediler. Sen bizi süt 
ve hal diyarına götüreceğim diye yola 
çıkardın. Şimdi burada hepimizi, çolu
ğumuzu çocuğumuzu açlıktan kırdırı-
yorsun ... 

•• BİTMEDİ·· 

Sovyet paktı için Leton 
hariciye nazırı ne diyor 

YENIA$lll. 

•lllllllllllllllll•llDllllllllllllllllll 

Dikili 
---·•---

Hareketzedeleri 
iane liste&i 

İzmir Kız lisesi muallim ve 
memurları 

• Torbalının Çakırbey köyü 
2650 

: halkı 22 
: Çolakzade halı liıtJtet şirketi 50 
: Ferit Eczacıbaşı 30 
: Belediye memur ve müstah-
: demini 231 41 
: Alaçatı birinci ilkokulu öğret
: men ve öğrencileri 
: Alaçatı ikinci ilk okulu öğret
! men ve öğrencileri 
: İkinci Dağalayı subayları 
! Keresteci Recep ve Osman 
:Mesta • 

5 90 

2 
63 

50 
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Harp rezikosu 

-- w 

Pasif Hava Tecrübesi 

Yangın ve sis bomba
ları istimal olunacaktır 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - evlerine, mağazalarına ve en yakın sı
Maksat halkuruzın hazırlık i.ınkanlan- ğınak yerlerine imkan nisbetinde bir ça

m anlamak olduğuna göre tecrübenin buldukla gidecektir. 
\'akit ve saati bildirilmiyccektir. Gece yapılacak tecrübede ışıkJarııı 

İzınirde gece ve gündüz yapılacak ha- maskelenmesi işine büyük bir ehemmi
\'a taarruz ve müdafaasında yangın ve yet verilecektir. 
sis bombaları kullanılması mukarrerdir" Kullanılacak yangın bombalarının çı
Tecrlilıe İzmirde, Karşıyakada ve Bor- karacağı yangınların söndürülmesi işinde 
nova,da ayni günde yapılmış olacaktır.. teşkil olunan iş postalan ve itfaiye vazi
Yakın bir ihtimalle iki hava filosu tecrü- fe alacaktır. Gaz temizleyiciler de vazi-
helerde vazüe alacaktır. folerini göreceklerdir. 

Alarm işareti tayyarelerimiz tarahn· Hallamızın yapılacak tecrübeden ev
dan verilince mümkün olan her vasıta ve! hazırlıklı ve uyanık bulunmasına ih
ile şehir halkına ilan edilecek, her kes tiyııç vardır . 

Sulh 
Taarruzu 

---·i:I---
akiılftlete uğraft11$tır ... 

-+-
HAKKI OCAKOel.U 

- BASTA&AFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

elden hırakıimıyacaiuıı bir kerre dahıı 
tekrarlamqtır. 

Filhakika hadiselerin seyri de bu ne. 
ticeyi ııayet tabü ııöatermeie çok müsa
ittir. Fransa ve Inııiltere bu barbı istila 
politikasını if1is ettirmek, Avrupayı tam 
bir emniyet ve huzura kavutturmak için 
kabul eylem.İı! bulwıuyorlar. Bu ııayenin 
istihsa.line delalet edecek henüz ortada 
en küçük bir emare yoktur. 

Eğer kuvvet ve ,iddetin lıilôıniyeti 
tanınacak idiyae mücadeleyi önceden kar 
bul eylememek daha doğnı bir hareket 
olurdu. 

940Yılı 

Madamki ıorbalıiı yıkmak davasile 
bir cidale sirifildi. lnııiltere n Fransa 
için bu cidali nihai bir neticeye kadar 
devam ettirmek en tabü bir yol olaralr 
kabul edilebilir. 

C •• h • t Bııııün AlmaQYa ile müttefikler anasın-um Urıye da ciddi bir muharebe bile cereyan eyle
miş değildir. Her iki taraf nihai zaferle-

Sigortalarında .f:I ·tr rine güvenir görünüyorlar. Bunun için 

tenezzüller oldu Umumi nüius sayımına Bayramı hazırlıkları de m~kadderatiarını silliılarına tevcll 
Açık denizlerde nisbi bir emniyet te- hazırlık yapılıyor Cümhurlyet bayramı hazırlıkları için ey~~un~,::elıar.. __ ., __ , • t bel 

cssüs ettig·inden harp rezikosu sigortala- d'" viJ• tt b" to !ant ·'-··tır u m enm ueucaen e • --*-- un .. ye e ır p ı yap........., .. ı·· tmedik • b' •---• --"'·b· ti 
11 ücretlerinde ehemmiyetli nisbette te- T lan da beledi · · d kto B h t ur e çe yanı ır ........, .._..,u ıye 

940 yılı ilkteşrin ayı içinde yapılacak op tı. ye reısı 0 r e .. ç.e. kabul eylem·-'"··· h·r L---' b'ır ıulh te-nezzüller kaydedilmiştir. Dün Atlas ok- U Part dın vuk t B Bah Yüriik '""""~ ~ """"' umumi nüfus tahriri hazırlıklarına z, ı a 8 a a · 8 bb'' ·· ·· tic' • ği • "-•-yanusu limanları sigorta ücretleri de . + ha bul !ardır te usunun ne e veremıyece atuuır-
yüzde yedi buçuktan yüzde dört buçu- ehemınıyetle devam olunmaktadır.. .ı.z-. zır uru:?uş . · dır. 

mir vilayetinde yeniden numarataı· ya- Bayram cümhurıyet meydanında kut- B' .. 1 ı· k' b t hb"·ı ·-' 
ğa kadar inmiştir. Tüccarlarımız bun- !ulana k, b d el k 1 1 ıze oy e ge ıyor ı u ete _.er ow· 
dan istifade edeceklerdir. pılrnasına lüzum göriilmemiş, ancak bir t b iklca 1 vil';!ll antt kevvbul 1 onsoaktıros arın hu iade için yapıJm,. hamleler değil, harp 

de!a kontrolü münasip göriilmüştür. e r er aye e 8 0 unac • hazırlıklarını tamamlamak ·,çın· Takit ka-
Piyasamızda iş hareketleri henilz sil- * 

ıatlenmiş değildir. Her türlü ticarl ta- Kontrolü müteakip, 940 yılı. ağustos - - zanmak arzuaundan doğan ıiyul ma-
ahhütler yerine getirilmektedir. İhraca- ve eylOl aylarında d~fterler v: fişler ha- yıldırım nevralarda. 
tın artması için alınan tedbirler piyasa- zır~caktır.. Sayım lşle~de . ile: Hitler sulh teklif ederken bile tehdit-
mızda müsb~t tesir yapmıştır. re~d mem~~t ve;::.::' müfettişi.;:; Yddırım bir kişiyi leri elden buakmanıışbr. 

İngiltere ve Fransa ile yakında imza ~. :" d r· en k':d:; ayrıca b öldürdu,·· bir 1r;.,; Daladiye açıktan açığa Bitlere İnam· 
edileceği haber alınan yeni ticaret an- ış· ı;:,reçalıenştırtl.:u memur u --.,. l~ilac.~ :~n tehlikesinin azame. 
!aşmalarının meriyete girmesini mütea- ~ de yaralandı bni en aurm_..-. 
kip normal ticari mübadelelerin yapıla- Sayım. m:rı:urlugu, . hı;r vatanda~ Evvelki gece yarısına doğru İzınirde Y ~ Çemberlayrun da Daladiyenin 
bileceği kanaati umwnidir. İngiltere ve esas vazife~ıaıı:. Kendilerıne teveccüh ve müllıakatında başlıyan şiddetli yağ- sözlennı tekrarlıyacağında fÜphe yoktur. 
Fransaya yapılan ihracatta emniyet hü- edecek vazi'.eyı yapmıyan veya ihmal murlar sabaha kadar devam etmiş gece Sulh ancak itimadla teessüs edebilir. 
küm .. ktedir edenler teczıye olunacaktır. t 12 d "ddetli tol d"" !. tür Sulhun bu birinci prtJ henüz ortada mev-surme . S dan el b" te .. be yarısı saa e şı u uşmuş • -*- ayım evv ır . cru sayımı Toludan bazı evlerin camları kırılmıştır. cut değildir. 

Yiğitler ocağının 
çalışmaları ... 
C. H. P. Yiğitler ocağı, kendi semtin

de oturan yoksul ve kimsesiz dokuz ço
cuğu sünnet ettirmiş ve elbise, ayakkabı 
gibi ihtiyaçlarını temin eylemiştir. 

-*-DEVELİDEKİ 
TREN KAZASI 
Develi - Cumaovası istasyonları ara· 

sında vukua gelen tren kazası tahkika
tına dün adliyede devam edilmiş ve iki 
frende memur bulunan kimselerin ifa
delerine müracaat edilmiştir.. Dünkü 
ifadelerle kazanın sureti vukuu tama
men aydınlanmış gibidir. Bu kazada ba. 
zı memurlara mesuliyet teveccüh eyle
mektedir. 

yapılması da mukarrerdir. Sayıma te- B dır kazas ç ._.. ·· de dü- lnııiltere ye Frıuwınm her teYe rağ-
k dd.. ed gün!" erd yrı1a ak ayın ının ırpı ... oyun • 

a um en . e, a c sa- şen yıldırım Çırpı köyü halkından 9 ya- ınen kararlannda en kiiı;ük hır ııeri]eme 
yun memurları bır toplantı yapacaklar da 0 "ı M tafa Durmuşa hareketi mahıu.s bulunınıyor. Hitler Al-
ve verilecek direktife göre istifade ede- şıntlı smanak .. 1 .. 

0
6:.u beusbı"yet verm;<tir man kuvvetinin yenilmezliğinde israr edi-

k] dir ras yar o umune se • ....., . 
ce er .: . . İzmir Ayni gece, ovada pamuk tarlasında yor. Su halde kanlı mücadele b~tün ,id-
• 93~ nufus tahrırın.de~ so~ vi- bulunmakta olan 60 yaşlarında Hasan detile devam eyliyecek demektir. • • 
layetınde oldukça buyük bır artma ol- ~•L dında b" k"" lü - d Hitlerin son sözüne karşı Daladiyenın 
d • uhakk k . . iil ktedir """'ya a ır oy yamgıır an ara- • d 

uNguüfus. m tah . a. lgobr. likte':"e . !. -• bası altına gizlenmiş, orada yıldırım nutku, sulh taarruzunun kat''. hır ı'ın~d. e 
rırıy e ır zıra ve sın.... . 1 k al akamete uğramasının canlı hır de ır. 

tahr. d ı ak çarpmasıy e ısmen yanmış ve yar an-
ır e yapı ac tır. şt y alı ted · alt 1ınmıştır 

..,.,,,,.,*"1ıl'lııllıN nıı ır. ar avı ına a • --Dikilide 
Yeni bir sarsıntı oldu.. 

Evvelki gece saat 21.10 da Dikili ka
zasında yeniden üç saniye devam eden 
hafif bir sarsıntı kaydedilmiştir.. Hasa
rat yoktur. 

Bornova 
-*

Konservecilik 
kursu 

HAKKI OCAKOGLV 

Sigfrid 
Sular altında .• 

---i:I---
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİ1'""''~.t;UnE -Halen Dikilide çadırlarda bulunan 

hallan evlerinin bir An evvel inşa ve ta--*- mirı için her türlü tedbir alınmaktadır.. Haklı bir rağbet 
Mahsul l·thala-ta sıkı -- görmüştür-
kontro! a!tmda... Halkevinde Evvelki giln Bornova Ziraat mekte-
Yurdumuza mahsul hastalıklarının s!- binde açı.l.ınış olan aile konservecilik 

rayetine marn olunmak üzere hüküıne- Dikili ieliketzedelerine kursu büyük bir a!Aka uyandırmıştır. 
tiıniz bazı tedbirler almıştır. Her tür!U Kursa devam edenlerden aldığımız mü-
zirai nebat ve mahsulat ithalatı sıkı bir yardım temsilleri teaddit mektuplarda bu hususta yaptı-
kontrol altına alınacak ve İzmir, Mersin, Şehrimiz halkevi sosyal yardım komi- ğımız neşriyattan dolayı Y enl Asıra te-
Antalya, İstanbul ve Trabzon limanla- tesinin teşebbüsü ile Evin sahne kolu şekkür edilmektedir. 
nnda muayeneden geçirilecektir. Hasta- Izmirin tanınmış amatörlerini bir araya Dün de Ziraat mektebinin kıymetli 
lıklı veya şüpheli göriilenler reddoluna- getirerek hası!Atı Dikili fe!Aketzedeleri- teknelDjl mütehassısı öğretmen B. Ra-
rak memlekete ithal olunmıyacaktır. ne verilmek üzere Sekizinci komedisini fet Öncel tarafından meyva ve sebzele-

Riga, 10 (Ö.R) - Hariciye nazırı B. sürülmüştür. -*- temsile karar vermiştir. Önümüzdeki rin gıda kıymetleri ve terkipleri ile bun-
Munters gazetecileri kabul ederek Sov- Emniyetimiz Sovyet birliği ile aramız- Cumartesi ve Pazar akşamları tistüste !arın kurutıılmalanndaki ilmi esaslar 

ateşi de şiddetlenmiştir. Sigfrid lstih
kamlarında mevcut toplardan maada 
Almanlar muazzam sahra topçu kuvvet
lerile hatlarını takviye etmişlerdir. Bü
tün bu faaliyet bir tecavüz hazırlığı ad
dolunuyor. Sarbruk Alınan maneviyatı
nın sıklet merkezi haline geldiğinden Al. 
manların ilk gayretleri bu şehri ihata 
eden mengeneden kurlarmağa matuf 
olacağı zannediliyor. Diişmanın şimdiye 
kadar yaptığı faaliyet ve taarruz teşeb
büsleri akamete uğramıştır. Askeri malı
fillerin kanaatine göre Alınan taarruzu 
vuku bulursa Alman ordusu için müthiş 
bir hezimetle neticelenecektir. 

yetlerle Letonya arasında imza edilen daki vaziyetin sarahat kesbetmesini icap Zeytincilik tetkikleri verilecek bu komedinin provalarına baş- izah edilmiş bu hususlarda kullanılan 
mütekabil yardım paktının Baltık deni- ettirmekte idi .. Mütekabil emniyet paktı Zeytincilik mütahassısı B. N3.zım Kı- lanmıştır. Hem güzel bir vakıt geçirmek vasıtalar g~rilmiştir Bugiln kursun 
zınde statükonun muhafazası için bir Ballıkta iki memleketin gösterdiği arzu- lıç dün tetkikat için Bayındıra gitmiştir. ve hem felılketzede kardeşlerimize bir üçüncü günüdür Dersler müstakil 
garanti teşkil ettiğini söylemiş ve de- yu en iyi bir şekilde ifade etmektedir .. Orada zeytin durumunu tetkik edecek- yardımda bulunmak istiyen lzmirlilerin mevzulara ait old~ğundan ilk derslere 
miştir ki : Filhakika paktta iki memleketin başlıca tir. temsil gec~erl ~al~evi salonunu doldu- iştirak edememiş olanlar bile müracaat 

•Son beş haftada Avrupanın bayatı haklarının tamamiyle muhafaza edilece- -*- racaklan şuphesiz.<ilr. d 1 f da ·• ki rdir İlmi e er erse ay gorece e . , na-
temelinden değişti. En büyük değişiklik ği kaydedilmektedir. Halihazırda Baltık- p O L t 5 L E R -*- zari ve projeksiyonlu bu derslere ecne-
~kta oldu. Polonya ortadan kalkmış, taki vaziyet endişeyi mucip değildir. Fa- BERAET ETTİ Menemende bl aile kadınlarının da devamı muhitte 
Almanya - Sovyet Rusya arasında dost- kat harp zamanında vak'alar birbirleri- uyandırdığı alAkayı ispat etmektedir. 
luk yapılmıştır. Baltık devletlerinin or- ni pek çabuk takip ettikleri için ileride Şekerci Halil, Emin ve Hüseyine adil B. Bugünkü derslere meyva ve sebzele-
taya çıkması Versay muahedesiyle al5.- ne olacağuu şimdiden tahmin etmeğe vazifelerini ifa sırasında işkence etmek· ır kamyon kazası Oldu rin konservaları ve ta'kim usulleri, ya-
kadar olmayıp harp sonrası vaziyetinin imkfuı yoktur. ten suçlu olarak ağır ceza mahkemesine M~nemen J;ıelediyesınde kayıtlı ve rın marme!At, jöle ve komposto usulleri 
tadilini icap ettirmektedir.. Rusyanın Nazır, Sovyetler birliğinin ve Leton- verilen komiser muavini B. Ziya Parla- Gediz su işlerınde kullanılan 40 sayılı gösterilecektir. Cuma günü meyva usa
Avrupada uzak yerlerden üç çıkış nok- yanın sulhu arzu ettiklerini tekrar ede- yıcı, polis İsmail, Rifat, Hikmet ve Feh· kamyonu şoför Abdülkadir oğlu Alinin releri ve pazartesi gilnü son derste de 
tası vardır. Biri şimalde beyaz deniz, di- rek beyanatını bitirmiştir. m1 haklarındaki dava neticelenmiştir .. idaresinde gece vakti EmirA!emden Me- evde sirke ve şarap yapmak usulleri 
ğeri cenupta Karadeniz, üçüncüsü de ' Suçluların cürümleri sabit görülmedi- neme~e gelirken bir kazaya sebebiyet vardır. 
Baltıkta I.eningraddır.. ROMANY ADAKİ ğinden beraetlerine karar v~tir. vermıştir. 

Bu üçüncü mahreç kışın buzlarla ka- LEH ZABl.TLERİ -*- Şoför, ErnlrA!emden Menemene gelir-
palı bulunduğundan askeri bakımdan BİR y"' n "' r & _.. & ken üzerine aldığı yolculardan amele Sl-
gayrl müsaittir. Bükreş, 10 (Ö.R) - Romanya htikü- ~- nan oğlu Yusuf İpek, bir aralık şoföre 

Sulh zamanında böyle bir vaziyet o meti eski Polonya ordusu kumandanla- Torbalının Dağ Kızılca nahiyesine durması için işaret etmiş, hareket halin-
kadar mühim değilse de bugiln Sovyet- rından Romanya arazisine iltica etmiş bağlı Bozköyden Basanın düğününde de iken makineden a~ ve vücudu
lerin şarki Baltıktaki mevkilerini kuv- olan generallerin hiç bir suretle Roman- bir h5.dise olmuş, Hasan oğlu Abbas nun muhtelif yerlerinden ağır surette 
vetlendirmek arzulan pek alA anlaşılır .. ya arazisini terkedemiyeceklerinl, buna kahveci Ali tarafından tabanca kurşunu yaralanmıştır. 
Bu fikir daha evvel Fransızlar ve İngi- teşebbüs edenlerin kalebend edilecekle- ile ayağından hafif surette yaralanmış- Yaralı hastaneye kaldırı.l.ınıştır.. Şo-
lizlerin Sovyetlerle müzakeresinde ileri rini bildinniştir. tır. för hakkında tahkikata başlanmıştır. 

A.nneınin 
Sevdi gi A. danı 

Yazan: Üç Yıldız 
-6-

vere de bu seçeceği adam kendisi için 
eyi bir koca ve benim için de eyi bir ba
ba olsa ... 

Ben, annemin görüştüğü bütün erkek
leri büyük bir dikkatle tetkik ediyor
dum. Yalnız erkekleri değil, annemi de 
tetkik ediyor ve onun bu konuştukları 
arasından kimi sevdiğini. intihabının 
hangisi üzerinde olacağını tahmine çalı
şıyordum. 
Diğer taraftan da Müjganla işi ilerlet-

ırum1ş•ara1r.:rtiı.. r~ ,.,,. .. ...., • 1"' ~·.. .... ı...,,_-a,-• 

mü sakın fena manaya çekmeyin. Yani 
o kadar sıkı bir arkadaşlık kurmuştuk 
ki, birbirimizi görmediğimiz günler ade
ta içimiz rahat etmiyordu. Aramızda aş
ka dair tek bir kelime bile geçmemişti. 
Hep şuradan, buradan, havadan sudan, 
dersten mektepten konuşuyorduk. Axa 
sıra istikbalden dem vuruyorduk. Müj
gan bana bir defasında: 

- Benim nasıl bir meslek takip etme
mi muvafık bulursunuz? ·-..... 

- Allah Allah .. Ne münasebet takip 
edeceği mesleği anası babası dururken 
bana soruyor. 

Diye düşündüm ve sonra .bunu ara
mızda sıkı arkadaşlık ve dostluk bağına 
verdim. Ama siz bu kadar da saflık ol
maz diyeceksiniz .. Ne derseniz deyiniz, 
benim aklımda şeytanlık olmadığından 
böyle düşünüyordum işte .. 

* Bir akşam geç vakıt sinemadan çıktık-
tan sonra ve Müjgaw evine bıraktıktan 
sonra eve döndüğüm zaman annemi uyu
mamllj, fakat yatağa yeni yatmış bul
dum. 

Evde misafirler varmllj .. Onlar da he
nüz gitmişler .. 

- Anne ..• dedim. Ben artık Müjgan
la konuşmıyacağım. 

Annem uzandığı yataktan birdenbire 
doğrularak sordu: 

- Neden? Yoksa aranızda bir şey mi 
oldu. 

Tf'• 1' 

ötekiler gibi, öteki kızlar gibi olduğunu 
anladım. 

- Bunu nereden anladın bakalım kü
çük bey? 

- Bu akşam sinemadan çıktıktan son
ra onu evine götürünceye kadar bana o 
kadar mübalagalı ve beni medhedicl söz.. 
ler söyledi ki.. Sanki benim gibi genç hiç 
bulunmazmllj .. Ben bir kadını mesud 
edecek bütün meziyetlere sahip imişim. 
Yok şöyle imişim, böyle imişim .. Hani 
bir il5.ru aşk etmediği kaldı. Anladım kJ 
kızcağızın niyeti başka .. Eylsl mi yarı 
yoldan döneyim daha eyi.. 

Annem, işin bu ciddi safhasında büs
bütün yataktan kalktı. Yanıma gelip 
oturdu. 

- Muzaffer, dedi. Müjgfın hiç senden 
başka kimse ile sokağa çıkıyor mu? 

- Bilmem ama galiba hayır .. 
- Afife hanım kızını senden başka 

kimseye itimat ediyor mu? 
- Hayır .. 

..... ' ~ . 

--~-&---
Rumen Hariciye 
nazırının beyanatı 
Bilkreş, 10 (Ö.R) - Romanya harici-

ye nazırı Gafenko, Romanyanın sulh 
ve bitaraflık siyasetinden ayrılmıyacağı
m, bütün komşuları ile bütün devletler 
ile teşriki mesai siyasetinde devam ede
ceğini söylemiştir. 

annenin gösterdiği bu itimat ııebepsiz, 
hedefsiz olabilir mi? Pek tabiidir ki on
lar senin huyunu soyunu beğenmişler, 
kızlarına !Ayık bir koca ve kendilerine 
layık bir damat telakki ediyoılar. Müj
gfınla olan arkadaşlığınız Ue L'.z birbiri
nizi daha yakından anladınız. Eğer kız
cağız seni sevmemiş olsa idi boyuna se
ninle beraber bulunur muydu? Ama bi
zim oğlumuz vurdum duymazmış .. Ba
şını kitaptan aklını dersten ayırdığı yok
muş .. Kızcağız ne yapsın .. Boynuna sa
rılacak değil ya .. Rumuzla senin fikrini 
anlamak istemiş. Öyle ya .. Eğer sen onu 
sevmiyorsan boşu boşuna kalbini tuza
ğa düşürmesin.. Sen işte bunları düşü
nüp te ona hak vereceğine bir daha 
onunla konuşmıyacağım diyorsun.. lia
yaline uygun, kalbine yakın bir genci 
bulan genç bir kızın müstakbel yuvası
nı düşünmesi bir hata mıdır? 

Annemin bu sözleri söylerken sesinde
!?. ~eyecan ve bakışlarındaki dalgınlık 

BELÇtKA HUDUDUNDA 
Paris 10 (ö.R) - Havas muhabiri Bel

çikanın şimali şarki hududunu dolaş= 
ve müdafaa tertibatının mükemmel ol
duğunu görmüştür. Huduıldaki Alman
lar Belçikayı Fransız taarruzundan ko
rumağa Amade olduklarını söyliyorlar. 
Fakat Belçikanın Fransanın sözüne iti
madı vardır. Alman kıtaları cenupta 
Lüksemburg karşısında Sigfrld hattına 
yerleşmektedirler. 

Brüksel 10 (ö.R) _ Alınan erkAnı
harbiyesinin bu hafta içinde umumi ta
arruz hazırlığına karar vereceği tahmin 
ediliyor. Lüksemburg bölgesinde Alınan
lar bu son günlerde büyük mikyasta mo
törize kuvvetlerin tahşidinde devam et
mcldedirler. 

l jeningrad 
ve civarında 

---·i:I·---
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

noktayı tebarüz ettiriyorlar ki Finlandi
ya Moskovaya müzakerelerde bulunmak 
için hariciye nazırını değil, Stokholm se
firini göndermiştir. Bu jestle Oslo an
laşmasına dahil devletler arasında mev
cut sıkı rabıtaya işaret edilmek isten
miştir. Finlandiya bir demokrasi oldu
ğuna göre Kremlin görüşmelerinde Ue
rl sürülecek tekliflerin parlAmentoya ıır
zedilmeden hükümetçe kabul edilmesi
ne zaten imkfın yoktur. 

Londra, 10 (Ö.R) - Stokholmdan alı
nan malfunata göre Finlandiya ve bütün 
!skandinavyada çok endişeli bir hava 
esmektedir. Salahiyettar İsveç mahfelle
ri Finlandiyanın her tazyike mukave
mete karar vermiş bulunduğuna kani
dirler. Norveç ve İsveç bükümetleri Os
lo anlaşmasına dahil bulunan Finlandi
yanın bitaraflığını ve tamamiyetin! ko
rumak hususunda bütün müzaheretleri-
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Almanları 
Fransız kuvvetlerini anlamak için 
bir kaç Fransız askeri esir etmektir 

Denizde bir harp 
Alman bombardıman tayyarele
rinden üçü üslerine dönememişler 
Londı:a 1 O (ö .R) - Şimal deııizinde dün !--"'- znL ı. - ..__ --'~ 

" • ~ u.u_ • ~ YellllfOyenazmm 

maksatla 
... 

mevzıı bütün Bu taarruzlar akim kalmıştır 
hucum eden Alman tanueleriaden. lüç olmana üçü üalerine dönmem· terdir. 
Bir diğerinin Danimarka Ahili açsl<luuıda kaybolduiu :zannediliJ»or. 1f 

Alman bomhanl"."an tayyareleri hiç bir !naili& harp aem.iııiııi huua ui
tamamışlar ve lnııiliz f"ıloauııun tayyara dafü toplamını •tefi ile defedilmiıt
lerdir. 

Parti Grubu Toplandı 
• BasvekiJ, B. Saraçoğlunun Moskovada 

olarak Ankarada yapılmakta olan 
ve ona muvazı 

müzakereler 
.. 

sıyası 

ve son safhaları hakkında izahat • 
vergı 

Ankara 1 O (A.A) Parti grubu 
umumi heyeti bugün ( 1 O. 1 O. 939) ıaat 
15 de haftalık içtimauu reis vekili Ha""' 
Sakanm reisliğinde e.kdetti. ilk defa baş 
vekil Dr. Refik Saydam ıöz alarak ha
riciye vekili Şükrü Saraçoğlunun Mosko· 
vaya muvaaalltınd.an beri orada vo ona 
müvazi olarak Ankanda yapılmakta 
olan aiyasi mü~akere ve temasları.n su
reti cereyanına ve vasıl oldukları ıafha
,.a dair izahat verdi 

Bu izahat üzerine söz alan bir kaç ha .. 
tip noktai nazarını beyan ettikten ve so
rulan suallere baş vekil tarafından icap 
eden cevaplar verildikten sonra hüküme
tin bu mesai! hakkında takip etmekte ol
duğu noktai nazar Te hareket tam umu
ru.i heyetçe tasvlp olunarak tuzrıameye 
geçildi. • 

Ruznamede Niğde mobusu Cavid Ura
luı müteaddit zirai meseleler hakkında 
bazı ıualleri ihtiva eden bir takriri var
dL 

Baltık Alman hic eti 
Alman gaze elerine göre Sovyetlere 

karşı. bir dostluk cen.ilesi imiş 
Parla 10 (ö.R) - Alman gazeteleri 

Baltık memleketlerindeki Almaıılarm 
tebclrinl ~hlstandan alınan yerleri Al
manlarla koloni7.e etmek lilzwniyle izaha 
çalışıyorlar. 

Fölki§er Zeıtungun Riia muhabiri ise 
Sovyet hültllU karşısında Baltık Alınan
larının heyecanını kaydediyor. Muhak
kaktır ki Rusya Baltık hükümetleri.ne 
b&kim olmakla Almanya ile giri.,tlğl ya
rışı kazanmıştır. Estonya ve Letonyada 
Alınan mektepleri bu hafta kapanacak 

ve Alman g111:etelerl artık intişar etml
yecektir. Alman ahali panik içlndcdir. 
Binlerce bina satılıı;a çıkarılmış ise de 
hiç bir alıcı bulunmıyor . 

Belgrad 10 (ö.R) - •Politika• gaze
tesinin Berlin muhabiri bildiriyor: Al
man mahfilleri Baltık Alınanlarllllll. Al
manyaya nnklini Rusya ile dostluk nü
mayişlerinin tavzihi suretinde izah ede
rek şunu beyan ediyorlar: Almanya ve 
Rusya arasuıda tek hudut Lehistanda-

dır. Baltik Almanlarının geri alınması, 
RU.>yanın hu memleketlere hülillil kar
şısında iki memleket münasebetlerini ib
lôl edecek her hangi bir hadiseden içti
nap içindir. 

cVrcme> gazetesinin muhabiri de Rus
yanın Fenlandiyadan Aland adalannda 
ve Fenlandiya körfezindeki diğer ada
larda üsler tesis hakkını istediğini ve 
böylece bu memleketin Baltikta ve şiın:ıll 
Avrupada tamamen lıAklm vaziyete ge
çeceğini bildiriyor. 

Sovyet genişleme hareketi 
Almanların ilk tahminlerini çok 

fazla geçmiş bulunmaktadır 
Par1'ı 10 (ö.R) - Isveç ııazetelerlnin fakıyet olduğunu anlamağa başlamışlar- lere uygun hlr inkılaptan bahscdiliyoı:. 

Berlln muhabirleri Almanyanın Fenlan- dır. Letonya "" Estonya Almanlarının •Borsek Zeitung> Almanların mill! 
diyada Rualan seı·best bıraktığını, fakat bu memleketlerden çıkarılması Alman- bir esas dahilinde toplanmasından bahs
Rus ıen!şlemesinin Alman tahminlerini ya için ekonomik ve manevi bir bozgun- ediyor. Cenubu şarkide, bilhassa Roman,. 
çok geçt!!Jnl bildiriyorlar. dur. Estoı:ıya '!'illl ""':'"etinin yüzde 30 U ya ve Yugoslavyadakı Alman ahalisinin 

Litvanyadaki Sovyet hareketi AlmaD- ~.:~erfili·hunu gızlemekte de Almanyaya alının.ası ihtimali ileri sil
mı h-,ırrette bırakmışlardır. Alımn. gilçlük çek~rlar. Umumiyetle lııgilh rlilmektedir. Beclin hükümeti bu ahali
mahflll ri Rusya ile akdedilen anlaşma- muhasara teşebbüsünden ileri gelen b~ yl Polonyadan ~ı araziye yerleştır. 

yahı&:ı: bu ıı;ıuıleket için bir muvaf.. toprak kayın.asından ve tarih! ı::ıruret.. ınek niyetinde imiş. 

Ankaraya gidecek 
tstanbal izcileri 
btanbul 10 (Hususi) - Ctlmhurlyet 

bayramında şehrimizden Ankaraya 48 
lxcl gidecektir. 

.KAltŞİYAKA 
V•pur blıeleod brşısmda 

Melek Sineması 
Yine bu hnfta ~nema aleıninln ta
nınmL, ikJ hlJyllk filmini takdinı 

ediyor •.. 

J • DAMGAl.l KADIN 
OYNIYANLAR : 

GLADİ JOKJ · JAN BEAL 
ıilıi iki yüksek samıtk.i.nn yarattıil 
bu mülıinı filinı, bir awıenin oğlu
nun va zevcinin şerefini kurtarmak 
içi• yaptı~ fedakarlığı tasvir ediyor 

2 • DVŞMAN MASKESİ 
ALrlNDA 

BÜYÜK ARTİST 
DOLOJtFS DEL RİONUN 

çevirdiği heyecanlı biiyiik casuslulı; 
fı}mi. .. 

SEANSLAR : Her gün .t.30 • 6 . 9 .• 
Cumart~ı. pazar 1 .... %.~O da ilave 
seen•u vardır .. 

Karadenizde ftıırna 
Gireson limanında tahribat yaptı Fın
dıklar denize döküldü . Çok zaTar var 

latanbul l O (Husust) - Kaı:adenizde ııiddetle büküm süren fubna Gıre
ııunda bazı tahn"bat yapmı~hr. Ege vapuruna yüklenHmek üzere mavnalara 
yerle~tirilen fındıklar denize döküldü. Sahil kazalardan C.iresuna ııelm.ekte 
olan fındık ve yolcu dolu motörlef de karaya dÜ§lnüşleıdir. addi Zftrar mü
himdir. ı....-a z yiat olup olmadıiı l>enüz malılm değildir 

Almanların batırdık dedikleri lngili% 
gemisi •apa!latlam denizlerde dolaşıyor 
Londra 1 O ( ö.R) - Alınan hülı:üıneti lngili:z cAık Rovaya!. tayyar .. ee· 

misini. <ba.lltıııaia muvaffak olanJ> u,yyareci Franga demir salip niıanmı var-
mittir. lngiliz aıahafil.i Ark Rovayalm daima denizde bulunduğunu ka,.dede
rek diyorlar ki demir ıal ip '"refli bir nişandı. Bugün ise yalana istinad eden 
bir rej iınin elinde uydurma muvaffakıyetlerin nişanı olması pek tabiidir. 

B. Çemberlayn da not· 
kunu yarın söyleyecek 

Faris 10 ( ö.R)- Daladiyedeıı ıonn Çemberlayn da Avam kaınarasmda 
Hitleria &ulb taarrum k&llwnda lıı&ilterenin hatb hareketini tayin edecektir. 
Bu ilci aııtkııo lncillı - Fr-ız tesaaiitlünü bir daha teyid etmit olacağı mıı· 
hakkakbr. 

Paris Elçimiz 
B. Daladiye ile samimi 
miilfekatlarda balundu 
Paris, 10 (A.A) - Havas ajansından : 
Türkiye büyük elçisi B. Behiç Erkin 

bu hafta zarfında B. Daladiye ile iki 
defa uztm ve samim1 mülakatlarda bu
lunmuştur. 
~-

Amerika ayanı 
Ambargonun rel'i için 
ekser iyet t emin edecek 
Vaşington 10 (ö.R) - Ambargonun 

ref'i hakkındaki kanunun Ayanda 65 
reyUk bir ekseriyet temin ~eceğl tah
min ediliyor. 

AMERiKADA 
ALMAN CAS11SLARI 
lLE MÜCADELE 
Vaşington 10 (ö.R) - Alınan casus

ların faaliyetine karşı Amerika zabıtası 
faaliyetini lruvvetlendinniştir. Bir çok 
şilpheli hareketler etrafında tahkikat ta
mik edilmektedir. Amerikanın silAh ve 
milhiınmat fabrikalarına, deniz şantiye
lerine, bir çok müesııesata karşı suikast
ler tertip etmek istiyen bir casus şebe
kesinin faaliyeti meydana çıkanlm~r. 

Amerikan hariciye 
müsteşarının beyanatı 
Va~ington, 10 (A.A) - Amerika ha-

riciye müsteşarı Koroel Hul Büyük Bri
t2nya - Fransa veya Almanyadan sulh 
teşebbüsü ile alakadar hiç bir teklifle 
karşılaşmadığını, Birleşik Amerika cüm
huriyetlcrinin şimdilik Avrupada suJ. 
hun iadesi lehinde bir teşebbüste bulun
mak niyetinde olmadığını >Ö}•leıniştlr. 

Alfred Rozenberg 
A11111any a d bir isyan 
çıkartacak a ammq 
Londra, 10 (A.A) - Deyli Ebpres 

gazetesinde Sefton Delmer Tallindiı doğ
muş olan ve şiddetli bir Bolşevik aleylır 
tan bulunan Alfred RDsenberg hakkın
da malo.ınat vermektedir. Delmere göre 
Resenberg, Bitler - Stalin paktının miir 
zakerecisi olan Fon Ribbentropla kanh 
bıçaklı denecek vaziyettedir. Hususi b 
lalarla Hitlerci gençler Rosenlıerge mfu. 
zaheret etmektedirler. 

Sovyet - Alman paktı Almaıı efkan 
uınumiyesini inkisara uğrattığı :zaman 
Rosenberg, Delmerin ifadesi ınucıöince 
yıldırunlar, kıvılcunlar saçacaktır. 

Tayyare sineması 
TELEFON : 3646 

12 Birinci Teşrin 939 perşoınhe 
güniind.en itibaı:cn 

l\luhterenı müşterilerine bu seueııin 
SÜPER filmi olan ve büyük Fransız 
muharriri FRANCİS CARCONUN 

ŞAHESERİ 

Kadınlar apishanesi 
OYNİYANLAR 

VİVİANE ROMANCE 
RENEE sAiNr. GYR 
BUGÜN : 3 - 5 - 7 ve 9 sc:ınslarında 

Kopenlıagdan ıı:elen haberlere göre bu tayyareleTden ılci tanesi Danimarka 
topnıklanna dütmiitlerdir. Bir taneai Danimarka açıklarında batarken aörül
müıtür. Bir diğeri de yine §İmal denizinde kaybolmuıtur. 

Danimarkaya düşen tayyare mürettebo.bndan yanlı olanlar hastane,.. bl
dınlmışlar, diğerleri tevkif ve tecrid edilmişlerdir. Tayyare yere inmeğe ~ 
bur kaldıktan soma pilotlar yere inen tayyareye ateı vererek yakmıılardır. 

Kopenhaır 1 O ( ö.R) - Sonder civarındo. Danimarka topTaldarı üzerinde 
dola..,n bir Alman tayyaresine defi toplan ateo açmışlardır. Danimarka bu 
hldiseyi Berlinde protesto edecektir, 

Alman gazeteleri sulh tekliflerini 
müdafaada devam ediyor 

Paris 10 (ö.R) - Alman diplomatik faaliyeti devam ediyor. Alman il•· 
zeteleri, ıulb tekliflerini müdafaa ediyorlar. Eııende çıkan Nuyonal Saytuq 
diyor ki: Hlılerill davetini kabul etmekle Avrupa ne kaybedebilir) Anupa
nın yeniden inJ891Dda menfaattaTdır. Ve kendi beaah1na bu işe namusklranı 
iştirake hazırdır. 

Vestfolişe Beobahter. Alman sulh taarruzuna uyı;un bir şekilde muhaaema
tın durdurulması için bitaraflan müdahaleye davet ediyor. 

lngilterenin Şimal 
denizindeki hakimiyeti 

Parla 10 (ö.R) - Jutland açıklaruı.da gözüken Alman lilosunun lnırilia 

donanması kaqııımda harbı kabul etmemqe çallflllası lngilterenin timal de
nizindeki mutlak hakimiyetinin yeni bir delilidiT. Alman harp gemileri 111hil 
mıntakasında bile tutunmağa cesaret edemiyorlar. 

Londra 9 (A.A) - Amirallık tarafından tebliii edilmiştirı 
lngiliz keşif tayyareleri, Alman deniz liloaunun Norveç cenubu garbisi isti

kametinde yol almakta olduğunu, dÜn öğleden sonra haber vermitlerdir. 
Kuvvetlerimiz, harp açmaya teııebbüı etmiolerse de düşman, karanlıktan is
tifade ederek kaçmıştır. Bugün, timal denizinin §İmali p.rkl mıntakaaında. Al
man bombardıman tayyarelerile lngiliz kruvazörleri ve muhripler amam.da 
mükerre çapl§ınalar olmıqtur. lngiliz gemilerinden hiç biri.ııi huara uiJama· 
tnlfbr. Düşmanın zayiatı maliim değildir. 

Bir lngilizfilosu ile 
Alman tayyareleri arasında harp 
Londra 1 O (AA) - istihbarat nezareti bildiriyorc 
Ilk defa olarak dört lngiliz tayyareoi gündüz Frımmz - Alman hududu bo

yunda şimal denizine kadar keııif uçuılan yapmışlardır. Bu tayyarelere, umu
mi karargaha gelen malilmatm uhhatini kontrol etmelr. vazifesi verilmittir. 
Büyük. Alman tebirlerinin ı.hliye edildiiine, AdıCll cİ91ınnda Alman kıtal&
nnın geni§ mikyasta bazı hareketlerde bulunduklanna, baYa filolannm mant
dar biT şekilde ıabawüt ettiğine, Lüluemburg hududu civarında istihkamla• 
vücuda getirildiğine ve daha bazı dikhte 11'>'"" hadiseler cereyan ettiğii.., 
dair 110n giliı!erdo bazı pyialar dola.tmakta idi. 

lnıı:iliz ta~ tn&fmdan yçılann bu keııif uç,,.lıu:ının neticeleri fiıadf 
eksperler tarafmd.ll tetkik edilmelr.tedir. Bu tayyarelenlen ikisi tarafından 
çekilen fotoğrıı.Elann büyük. bir kıymeti haiz olduiiu ıöylenmelı:tedir. 

Londra 1 O ( ö.R) - Amirallıjuı bildirdiiine gÖTe lngiliz tayyareleri NoY

veçin cenubu garbi sahilinde ııözüken Alman don•nm•ıile barbo. tutufmaia 
çalıfmışlarsa da karanlığın basmaaı aebebile muvaflalı: olamamışlardır. 

Hava nazın, Kingaley Vood Avam kamarasında lngiliz tayyarecileriain 
bütün Siıı:frid hattınm fotoğraf ve planlarını çıkarmağa muvaffak olduklanıu 
söylemiştir. 

lngiltere 
dolarlık 

90 mil}on 
sipari şi verdi 

Amerika ya 
tayyare 

Vatington l O ( ö .R) - Amerika taYY""' fabrikalan fngiltereden 90 mıl· 
yon dolarhl: yeni siparişler almıılardı<. Fabrikalar ıı:eceli gündüzlü faaliyet 

lıalirıdedir. 

Fransada tevkif edilen ve kaçan 
kom ün· st mebuslar 

Paris 1 O (A.A ) - Dün on komünist mebua tevkif edimiftir, Ş.imdıye ka· 
dar tevkif edilen cemen 3 7 komünist mehua arasında parlamentonun Wncl 
reisi Jacgues Ouclosun kard~i de '\'llrdır . Bizzat Jacgueı Ouclos ile haklann
da. tevkif müzellereai iadar edilen tanuınut komünist teflerindon beti hellÜI 
bulunamam.ıştır. Bunlardan Karadeniz iıtyanı ismi verilen isyan hareletini ter
tip eden ve ispanya dahili hazbında Cüınhuriyetçilerin safında çarpıpn An
dre Marty ıimdi Moskovadadır. Komünist paTtisinin sekreteri Maurice Thorez 

kendisine verilen 24 aaatlik mühlet zarfında kıtasına iltihak etmediği için res

men &sker kaçağı i18.n edilmiştir. 

lngiltere Yugosla '- yadan gıda 
maddesi alacağını bildirdi 

Belgrad 1 O ( ö.R) - lngilir sefiri bugün ticaret nıızınnı ziyaret ederelı: 

lnailterenin Yugoslavyada fazla miktarda gıda maddeleri bulunduğu takdirde 
bunları sabn alabileceiini ve Yugoslavyanın muhtaç olduğu ipticlıU maddeleri 
vereceğini bildinnittir. 

AŞK ŞARKiSi VE 
GECE KVŞLARl , 

Yugoslavyanın mali vo oınai mahfilleri lngiltere ile iku.di sahada bir it 

birliğinin Almanya ile bir i~ birliğine müraccah olduğunu, lngi1terenin tm 

alacağı eşyanın bedelini nakden ödeyeceğini söylüyorlar. 

lngiltere. Almanyada mevcut olmıyan pamuk ve yapağı gibi ham m ddc· 

!eri Yugoslavyaya verebilecektir 8 Eylülden beri Belı;ıradd~ bulun n Almon 
heyeti ile ıı:üriiilllelerde lıiç bir ı>la,na eıde edilm~mi tır . 

9 seansı lll'.LK GECESİDİR .. 
Hususi 20, diğer )·c:rler ı:; kuruş,. 
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P. ~~ ~~!! 1 ~~tı Atatürkün - ~ 
;;:;;;;;;;;;;;; Rutubette mikroplar 

-*-=Son günleri y AZAN t Dr. G. A. 

llıdamdan nalılen : YAZAN : Rahmi Yağız 
1-

Radyoda ajans haberlerini dinlerken, 
memleket haberlerinden ve harp haber· 
lerinden sonra okunan hava raporlarına 
göre, bugünlerde hava rütubetinin art
makta olduğuna elbette dikkat etmişsi
nizdir. Zaten bu aylar rutubet mevsimi 
olduğundan, hava raporlannı dinlemi
yenler ve okumıyanlar da onu kendi 

937 Teşrinisanisinin haftası .. 
litanbul, .son ayları şehirde geçiren 

yüksek misafiri, ReisicUmhur Atatürkü 
mutad tezahüratla karşılıyor. 

Atatürk her zamanki gibi hususi tre
ııiyle Haydarpaşa garına geldiği zaman 
vekiller, mebuslar, vali, komutanlar ve 
diğer teşrifata dahil zevatın kalabalık ve 
mesrur kiUesile karşılaşıyor. 

Katar Perunun kareli beton rampala
l'ının ucunda duruyor. Atatürk kompar
tlıruının pençeresindc değildir. Halbuki 
onu bir çok defalar büyük tezahüratla 
aynı yerde karşılamak fırsatını elde et
nıiş olan karşılayıcılar kalabalıE;.rı Ata
türkü pençcre önUnde mütebessim yüzü 
ile sigara içerken görmeğe alışmıştır. Bu 
ı,eler onun pcnçerede görünmeyişi her 
keste bir yadırgayLŞ meydana getiriyor. 

Trenin duruşunu, vekillerle vali ve 
kumandanın müsaade alarak hususi va
gona girmeleri tnkip ediyor. Atatürk va
gondaki koltuklarında istirahat etmekte
dir. 

Bu gelişe tckaddüm eden I.stanbuldan 
ayrılışları iki haftanın çerçevesine sığa
cak kndar kısa bir zamanla tayin edilme
sine rağmen Atatürkün dönüşlerinde 
daha yorgun bir sima taşıdıkları bu ze
yatın gözüne çarpıyor. Atatürk rahatsız
dır. Fakat henüz rahatsızlığın doktor eli 
ve diliyle katı teşhisi konmamıştır. 

Hayalının her safhasında sade enerji 
tanılan hareketleriyle mükemmel bir 
ccvvaliyet sembolü halinde tanılan Ata
türkün rahatsızlığı yaz sonlarına doğru 
saylav doktorlardan Nihad Reşad'ın (1) 
lıazakatiyle teyıis edilmiş gibidir. Fakat 
diğer hekimler bu teşhise taraftar görün
miyorlnr. Nihad Reşad Atatürkün siroz 
denilen karaciğer iltihabiyle rahatsız. bu
lunduklarını söylemiştir. Buna ihtimal 
verilmemekle beraber doktorun fikri de 
büsbütün hoşlanmamıştır. ~. Fransadan 
ge.lecek mütahassıs doktor Fissingen'in 
muayene neticesinde vereceği raporla ta
yin edilecektir. 

Atatürk istikbaline gelenlere vagon
da iltifatta bulunuyor. Vali ile, komu
tanla görüşüyor, çok durmadan vagonu 
terkederek garın dışında, vapur iskelesi
Je merdivenlerin üzerinde biriken halk 
blabalığının alkışları, tezahüratı arasın
da yüri.iyerek sahile geliyor. kendilerini 
.bekliyen Acar motörllne biniyor, gene 
tezahUrat arasında Dohnabahçe sarayına 
geliyor.. Dairelerine çekilerek istiraha
te geçiyorlar. 

* lıtanbul, yübek ml.safirlni ağırlamak
la donanma gecelerinden birlnl daha ya
§ıyor .. Her :tarafta bariz ibir tenlik hava
fl göze çarpıyor, fakat bu sürura mu
labU Ebedi Şefin rahatsızlığı sarayda 
aylardır bulutlu bir gam havası meyda
na getlrm~r. 

sc gitmek arzusundan alıkoyamıyor .. 
Mecliste saatler süren nutkunu okuduk
tan, yeni senenin inkılap ve mesa1 yo
lundaki direktiflerini iZah ettikten son
ra seyahatten evvel şikayet ettiği zafi
yetin günden güne arttığını, iştihaların
da eksiklik, devnmlı zafiyet ve neşesiz
lik geçirdiğini hekimlere söylüyor. He
kimlerin ısrarı hava değiştirmek, deniz 
banyolarına, deniz havasına, daha mü
layim bir iklimde bir müddet mutlak is
tirahate lüzum üzerinde duruyor. Ata
türk bu sebeple tekrar İstanbula, Dol
mabahçe sarayına geliyor. 

İşte, doktor Nihat Reşadın çok sonra
dan teşhis koyduğu zamandan evvel, bu 
sıralarda Atatürk siroz hastalığına tu
tulmuş, hastalık süratle seyre başlamış, 
karaciğer iltihabını meydana getiriyor-

kendilerine hissediyorlar. 
Artmasını bizden önce hisseden ve 

ondan keyiflenen mikroplardır. Hava
da rutubet azaldığı vakit mikroplardn 
zehir çıkarma faaliyeti pek ziyade düşer. 
Bundan dolayı, vaktiyle Pastör, mikrop
lan kuru hava içinde tutarak onları, gene 
kendilerinin sebep oldukları hastalıklara 
karşı koruyacak aşı haline getirirdi. 

Havada rütubet çoğalınca, mikropla
rın ve onları taşıyan tozların etrafında 
su buharı toplanır. Mikroplar bu damla
cıkların içinde kendilerini daha iyi bes
ler ve gelişirler. işin fenalığı $Udur ki, 
böyle kendilerine audan bir istihkam ku
ran mikroplar, o istihkamın içerisinde, 

dui~tanbula geliş, hava tebdili Atatür- havanın cereyanlanna tabi olarak rütu
kün Slhhi vaziyetinde değişiklik meyda- beti az olan yerlere de giderler, orada 

yaşıyarak marifetlerini meydana çıkana getirecek yerde zafiyetin ve iştiha-
.s;zlığın gün günden çoğaldığını hisset- nrlar. Bir pamuk parçuı kuru tozları ve 
tirmektedir. mikroplan tuttuğu halde, hava çok rütu

betli olunca tozlar ve mikroplar pamukOtomobille yapılan geLintiler, deniz 
köşkUnil kış münasebetiyle yalnız günü tan bile geçerler. 
birlik ziyaretler, az çalışma, mukavvi Bir hayvan, kuru tozu ve mikroplarla 
ilaçlar bariz bir tesir hasıl etmiyorlardı. dolu havayı on beş dakika teneffüs etse, 
Kış ayları bu istirahatlerle geçerken akciğerlerinde ne toz bulunur, ne de 
Atatürkün zafiyetinin ilerlemesi, bu ara- mikrop. Halbuki hava rütubetli olunca 
lık oyluklarında küçük sivilceler belir- aynı havayı yalnız bir dakika teneffü~ 
mesi, Yalovada bir banyo lüzumuna etae, akciğerlerinin derin kısımlanndıı 
doktorları ikna etmişti. Doktorlar bu se- Hava rütubetli olunca insanların da 
fer de bu sıhht tedbiri Şefe arzettiler. mikroplu hastalıklara, bilhassa nezleye, 

938 şubat ayında Yalovaya yapılan bir teneffüs yollan hastalıklanna neden ça
seyahatle Atatürk otel Tennalde banyo buk tutul?uğu ~öylece. meydana çıkar. 
kürü yaptı. İşte bu banyolar sırasında Hele rutubetlı hava ınsanlann kala~a
sivilcelerl gören doktor Nihat Reşat bu- lıkça bulunduklan yerlerde olursa, mık
nun clld taharrüşilnden doğma bir has- rop]arın daha ziyade hosuna gider. Çün 
talık olmadığını kara ciğer guddesinin kü insanların teneffüs ederken çıkardı;;. 
iltihabı neticesi~de böyle araz göstere- gazlar, mikropların etrafındaki o su bu-
b 'l ğ' · il · .. d'' M"d · h k' l harı istihkiimından İçeri girerek mikro;:ı ı ece ını erı sur u.. u avı e ı.m er . . . 
ile bu hususta uzun boylu münakaşalar, lar ıçın mükemmel .. gıda ~lu~lar. ~u su
tetkikler yaparak esasen umumi zafiyet, retle kal~bal~k ve rutubetlı hır yenn ha
. t 'h zlık. d aml i k t g'bı' hal vasındakı mıkroplar, etsuyu çorbasınır 
ış ı ası , ev ı ç sı ın ısı ı - . . . d "b' k ·n · ı 
!erin de buna delalet ettiğini söyledi .. ıçerısı~ j 1yaşı307u~ ~ ı ·n eyı e?ırd er 
Yerinde bir hazakatle de bunun (Siroz) veb.~o~a ır al r. n arın eyı enmesı e 
.1 ·1 h t ] k ld v t his tti' ta ıı msan arın zararınadır. 
uenı en as a ı o ugunu eş e .. . .. . • 
Banyoların şafi günlük ikametle bizzat Bunu d~ ıs~at eden v,uzel bır 1.~~?r~-
kendisi gören Atatürk Yalovadan İstan- tuvar tecrubesı vardır: Üç ~~n~ ~uy~c.e 
1.ıuln döndü. Bir kaç gün sonra sivilce- ve her tarafı k.a~al~ ~ap. Sırının ı~emın· 
]erden eser kalmayınca müdavi hekim- de kuru hava, ıkıncısınde sadece rutubet· 
]cr]e birlikte kendisi de siroza ihtimal li, üçüncüsünde hem rütubetli, hem de 
vermemek lüzumuna kani oldu. teneffüs gazlar.ivle kirlenmiş hava. Üçü

Ebedi Şef 1stanbula dönüşlerinden bir ne de .a.yn~ .mıkro~lu tozlardan karıştı
kaç gUn evvel _ gripten sonra _ alkolü nlır. ~ınn~ısınde hır saat yaşıya~ t:ı~uk
terketmişti. İradesi kuvvetli bulunan !ara hıç hır hı:;stalık gelmez. lkıncısınde 
Atatürk nar d am tügv· • kiyı' hır' gene aynı muddet kalan tavuklardan 

yı ca ev e ı ıç .. d 60 l f 1 O .. .. .. d .. d 
gecede bırakmış ve o tarihten itibaren yuz e te e o ur. çuncusun e yuz c 
bir katresini ağzına almadıktan başka yüz. 
içenlere de iltifat göstermemişti. Bu tecrübeden insanlar için çıkarıla-

BütUn bunlara rağmen Siroz her gün cak neticeyi kolavca tahmin edebilirsi
ilerllyerek seyrine devam ediyor, yapı- niz: Rütubetli havalarda kalabalık yer
lan ll!ç ve gıda rejimleri fayda vermi- !erden sakınmak. Bir yerde grip hastalı
yor, iştiha~ızlık, iç sıkıntısı, halsizlik zi- iı pek çoğaldığı vakit tiyatrolara, sine-

• ATATüRK NE ZAMANDANBERl yadeleşerek sürüp gidiyordu. malara gitmemeği tav!liye etmelerinin se· 
RAHATSIZDIR? bebi de budur. 

937 yılında Hatay davasının kat't şe- (1) .Şimdi Otel Termal direktörü bu- Rütubetin bir fenalığı daha: Mikrop-
Jr..ilde hallini, Hatayın kurtarıh:nruıını ka- lunan ıaylav Dr. Re~d Nihad. lar su damlacıklannın ortalarında yer-
rarlaştıran Atatürk diplomatik yollarla leşince, havada cereyan olmasa bile, 
bu milli davayı ge}latirirken kat'ı ve cez- Bİ,.._.EDİ kendi kendilerine gezerler. Fakat gezin-

tedb 1 "'i •• & ... •• tileri daima sıcak yerden so~uk yerlere rl lr er almaktan da geri durmıyor- d v 

du. Bu tedbirler arasında kendilerinin ogru olur. Onun için kalabalık yerlerin 
cenup vilayetlerine bir de seyahatleri ol- Cüınhuriyet gişesinden kapılan içerilerinden daha tehlikelidir. 
muştu. I§te bu seyahate çıkmadan az Tayyare piyango bileti Bunu biz hava cereyanına atfederiz amıı, 
evvel Ebedi Şef yorgunluktan, devamlı lını ) nJ hiç cereyan olmasa da içerdeki mikrop-

Sulh teeavftzü 
lngiliz Başvekilinin bugün vere-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

cevapla suya düşecek 
v• 

cegı 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAIİi:FEDE - dald tavsiyeleri umumi dikkati celbet
mekten hali kalmamıştır. Loid Corc böy

gazetesi İngilterenin harp gayesini pU- le bir konEeran.sm akdi zaruretinde iarar 
ı üzsilz bir sarahatle bildirmesini istiyor. eden yazıımda eğer bu netice b&sıl ol-

Bilhassa müstemlekeler ve ham mad- mazsa inaanlıiın ve medeniyetin en bü
delerin tevzii meselesinde lngiliz impa- yiik felaketleri ile kaqıJa,mak İcap ede
ratorluğunun kat'i görüşleri meydana ceğini kaydetmiftir. 
konmalıdır. Jngiliz başvekili Çemberlayn gerçi 

Cemberlavn Hitlere cevabında müm- harbın üç sene devam edeceğini söyle
kün olduğu kadar sarih ve kat'i hareket miotir. 1914 harbında da harbın Uç sene 
etmelidir. Böylece Hitlerin teklifleri ile süreceği tahmin edilmişti. Fakat harp 
küçük devletlere hiç bir garanti verme- dört buçuk sene sürdü. O zaman bugün 
diği ve arkası kesilmiyen taarruzlara ze- Almanyaya geniş bir iaşe anhan vazife
min hazırlamak istediği anlaşılmalıdır. si gören Sovyet Rusya yoktu. Ve yine 

Londra l O ( ö.R) - Kral bugün o zaman Loid Corc ba~ekil bulunuyor
Amirallık baş lordu Vinston Çörçili ve du. Eski lngiliz başvekilinin, büyük har
Milli müdafaa nazırı Hoore Belişayı ka- hın en sahibi salahiyet mümessili sıfa
bul etmiştir. iki nazır krala harp vaziyeti tile bugün söylediği sözler büyük bir 
hakkında malumat vermişlerdir. kıymet taşı.mnktan uzak olamaz. 

Roma 10 (ö.R) - Stefani ajansı ai- Mesajero gazetesi, Almanyanın Çe-
yasi muharriri, sulh teklifleri münaıebe- koslovakya ve Lehistanda yaptığı hareka
tile tunlan yazıyor: h ıiddetle tenkid ed·en lngiliz ve Fran-

Hitlerin wlb tekliflerine kaqı lngilte- sız siyasi mahfiJlerinin Sovyet işgali al
re.nin alacağı vaziyet yann anl8'dacakbr. bna geçen yerlerde lcilisalar kapatıldığı, 
Teklifler, lngiltere ve Dornİnyonlan ile mülkiyet haklarının temelleri sarsıldığı 
Fransa arasında çok ince bir tetkikden halde neden sükut ettiklerini soruyor. Bu 
geçirilnüttir. Loid Corcun beynelmilel gazeteye göre Almanya hiç olmazsa bun
bir sulh konferansmm toplan.man etrafın- lan yapmıyormuı. 

Rumen - Macar anlaşmasından sonra 

Bulgaristanda müddie
yatından vaz mı geçiyor 

Paris 1 O (ö.R) - Yugoslavyanın dostane müdahalesile Romanya ve Ma-
caristan hudut kuvvetlerini yüzde 35 nisbetinde azaltmışlardır. Bu hal Maca
ristanın hudutları değiştirmek taleplerini terk ettiğini göstermektedir. Bulga
ristanın da Romanyaya karşı müddeiyabndan vaz geçerek ayni yola gireceği 
ümid ediliyor. ltalya diplomasisi de harbın bu mıntakaya sirayet etmemesine 
çalışıyor. Budapeşte - Bükreş - Belgrad arasında kurulan dostluk müsellesi 
Romada hoşnutlukla karşılanmıştır. 

Yugoslav mahfilleri Balkan milletlerinin ihtilaf haricinde kalmak azminde 
olduklarını ve ltalya hesaba katılmaksızın, bu devletlerin 75 milyonluk bir 
yekun teşkil eylediklerini kaydediyorlar. 

Fransız ordusu Alman 
ordusundan korkmaz 
Paria 10 (ö.R) - Askeri vaziyet hakkında meıbur Fransız münakkidi 

Kerilia tunlan yazıyor: FransP: ordwıu açak sabada Alman orduaile kaıJJ.at
maktan çekinmez. Bilakis bu Jauıdll§mayı arar. Fransız askerleri Sar cephe

sinde ıccaatlerini iabat ehnİflerdir. AlmanJar bilakis ilk hezimet halinde der· 
hal Hitlere kartı ıiddetli aksülimel göateMcdderdir. 1914 de olduğu gı"bi in· 
giltere ve Fransa bir çok muvaffakıyetaizliklere tehammül edebilirler. Fakat 
1939 Alınanyası, rejimi muhafaza için, daima muvaffakıyet kazanmak mec
buriyetindedir. 

Nazi şefleri paralarını 
nereye yatırmışlar? 

Amerikalı gazeteci, Dr. Göbelsin muhtelif 
yerlere yatırdığı paraları yazıyor blr zaaftan şikayet etmişlerdi, hekimle- a ' o a ara : lar kapı önünde bekçilik etmeyi daha 

K . emlzd h t 1~·0 l 10 da ziyade severler. ö · B d "t · ı~ t · tedi işte mü rin yaptığı muayene neticesinde Ata- lŞ en se ven sa ı. ...... "1 o an Fransızca vr gnzetesı : • un an se- eten mu emmım ma uma ıs , -
türke arzedilcn rapor, fazla mesaiden bir H. serisinden 14419, 33818, 35232 nu- C.A kiz gün evvel, bir Amerikalı gazeteci temrnim malfunat- diye başlıyarak bür-
hıiltevelJid bedeni ve fikri yorgunluk se- maralı tayyare biletlerinin zayi muame- Nazi şeflerinin başlıcıılarını hariçte ye- hanları ve taisilatı birbiri üzerine yığı-
bebiyle hava değiştirmek ve istirahat lesi yapıldığından mezkflr numaralı bi- D .;.:FO K r O R ~ kunu bir buçuk milyara baliğ olan ha- yor. 
r.tmek mecburiyetinde bulunduklarını letler her kimde ise kişcrnlze getirmele- .: yat sigortası yaptırmakla itham etmişti. Bu suretle öğreniyoruz ki üçUncU 
ifade etmektedir. rl ve aksi takdirde isabet edecek lkra- , Bu makale de bütün dünyada büyük bir Rayhın propaganda nazırı, yabancı dö-

Maamafih bu sırada Cenup vilayetle- miyelcrden hiç bir hak sahibi olamıya- Kem a ı Üs m an <:?kis uyandırd!D dedikten sonra Dr. Gö- viz tevziatında kendisini unutmamış. Dr. 
rine seyahati kararlaştırmış bulunan cakları ilan olunur. ~ Jıelsin radyo ile Amerikalı gazeteciye Göbelsin paralarını plase etmek için. üç 
Atatürk sıhhi tedbirlerden evvel mem- Cümhurlyet kişesi sahibi B k l defi yaptığını ve Amerika yolunda va- ajans çalışmıştır. Bunlardan Montevi-
lcket işlerine ehemmiyet verdiğini gös- Recep Demirgilreş Q Z U r purda bulunan bu gazeteciye 48 saat dcoda mukim Vilhelm Achterberg, bir 
teren bir hareketle Mersin seyahatine • • • İZMİR MEMLEKEr zarfında iddialarını ispat etmesini bil- milyon 850 bin Amerikan dolan gibi şa-
çıkıyor. zama- RöyternaJan.sı clirektor• HA~rANE~İ dirdiğini yazmış ve .şunları ilave etmiş- hane bir parayı, •B. Göbels adına» Boy-

Mcrsin dönüşü Ege vapurunda 1 rind biri .a • tir : nos - Ayreste bulunan Alınan ithalat 
r.ının en çok kısmını güvertede geçiren e e 1 AsG ... f" . . • h - Amerikalı gazeteci Knickerbocke· evinin kasalarına koymuştur. Ajanların 
Ebed f • - Ankaraya geldi ,, ,.,e mııij.a assuı k i $e Ankaraya döndüğü vakit ha İ rin verdiği cevaba gelince, bu cidden ikincisi Thomas Bucher, •.Kreisban 
fıf b. gr· ,.,_. Rah ts 1 k 15 .. Ank 10 (AA) R"yt . MUAYENEHANE : kinci Beyler d' H' J • d · .. Gl db h Akli G 11 chaft firm ı ır ıp ge~ıyor. a ız ı gun ara, . - o er a1ansımn kak N 

79 
d h talannı h .. mühim ır ve ıt erın uzun iışunceye a ac en ese es • a-

"Atatürkü Çankaya köşkünde devamlı direktörlerinden B. John Turner Ana- :h 1 do. a as er gun dalabileceği hakiki bir vesika teşkil et- sının yardımı ile gene •B. Göbels adına• 
bir istirahate icbar etmekle beraber na- dolu ajansı ile temasta bulunmak üzere u e er. U"B flttWCN mektcdir. Lüksemburga hfuniline muharrer iki 
.tahet devresinin ilk günlerinde Mecll- Ankaraya gelmiştir. Amerikalı gazeteci, •Dr. Göbels ben- milyon 480 bin belga kıymetinde tahvil-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... •••••••••••••••••••••••••••••••••••1••••••••1••••••••••11••1•••11•••1•••••11111•••11••1••••••••••••••••••••••• ler tevdi etnıiştir~ I>r. (;öbelsin ajanla-

- Onu, dedi, muhakkak görmeliyim. - isminizi olsun söylemez misiniz, rından üçüncüsü Paul von Boddcheim, 
Ve madam ki gitmek üzeredir, yolunı· dedi. gene hep sB. Göbels adına• Nypon Gni-
beklemeliyim. - Söylerim. Benim adım Fariboldur. ko Japon bankasının Osaka şubesi ka-
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[eoRSAl 
ÜZÜl\I 

1335 Üzüm tarım 
548 P. Mikalef 
517 A. R. Üzümcü 
372 jlro ve şü. 
219 M. Beşikçi 
292 K. Taner 
225 M. j. Taranto 
163 Y. İ. Talat 

80 Akseki bankası 
81 M. H. Nazlı 
69 D. Arditi 
57 S. Erkin 
57 Albayrnk 
55 Kadri Akyiğit 
54 Ahmet Tabak 
45 Öztürk şirketi 
42 S. Gomel 
42 S. Paterson 
31 Hilmi Uyar 
25 Cemal Alişan 

6 75 
7 125 
6 50 
6 50 
6 50 
8 75 
8 
7 50 
6 75 
6 50 
7 50 
6 25 

10 
6 50 
6 
8 

10 50 
12 
13 

11 50 
10 50 
10 25 

9 
9 

13 50 
10 
8 '15 

15 
15 50 
8 50 

10 
l2 
10 
l2 
8 25 

11 
12 25 
13 

16 Mehmet Portakal 
14 N. Üzümcü 

7 75 
10 25 
6 

9 75 
10 25 
6 

12 M. Ali Kardeşler 
4552 Yekfrn 

5 50 6 

161403 i Dünkü yekön 
165755 i Umumt yekOn 

No. 7 ? 
No. 8 , 75 
No. 9 8 '15 
No. 10 

10 '' 14 No. 11 
iNctR 

3191 Şeril Remzi 
1050 M. j. Taranto 

583 Esnaf bankası 
204 Şerif Riza Ha. 
199 M. H. Nazlı 
158 T. Kooperatifi 

87 H. Şeşbeş 
75 H. Levi 

5547 Yeldln 
104854 Dünkü yekön 
110401 Umum! yekfuı 

8 50 
3 75 
6 
7 25 
7 50 
7 75 
6 
8 

u .. 
'1 '15 
8 50 
'l 50 
8 
ft 

12 50 

Para Borsası 
CCMıluRtYET MERKEZ BANKASI 

KLEABİNG KUBLARI 

Sterlincten P1l'iai bir Ttirk liruuwl 
mukabilidir .• 

Sterlin 
Dolar 
Belga 
Fransız Frangı 
Pezetas 
Florin 
İsveç frangı 
İsveç Kronu 
Norveç Kronu 
Çekoslovak kronu 
Dinar 
Leva 
Ley 
Rayşrnark 
Liret 
Drahmi 
Zloti 
Pengo 

Ankara 

Alış Satış 
521. 524. 

77.10 77.55 
4.63 4.66 

33.75 34. 
7.6577 7.6993 
l.450 1.459 
3.44 3.464 

3.2251 3.2437 
3.3778 3.3973 

23.09 23.20 
35.22 35.40 
64.86 65.22 
82. 83. 
1.97 1.98 

15.23 15.83 
103.97 104.50 

4.2159 4.2373 
3.6807 3.6984 

Radyosu 
---~.---

DALGA UZUHl.UOU 
BUGUlıf 
--tr-

1139 m. 183 Ka./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. 

12.30 Program ve memleket saat aya• 
rı, 12,35 ajans ve meteoroloji haberleri, 
12.50 Türk müziği (Pl.), 13.3~14.00 mil .. 
zik (küçilk orkestra - Şef Necip Aşkın), 
1 - Franz Leher: cTarla kuşunun ötfü .. 
ğil yen isimli operetten potpuri, 2 --ı 
Fereire: Ay-Ay-Ay, 3 - Ganglbergcr: 
Küçük toplantı (Revü - entermezzosu). 
Arleziyen, Suit No. 1, A. Prelude, B, 
Menuetto, C. Adagietto, D. Carillon, 5-
Micheli: lspanyol serenadı, 6 - Tscba1-
kovsky: Romans, 7 - Czernik: Rakse-
den kalpler. 

18.00 Program, 18.05 memleke saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 
18.25 Türk müziği (Fasıl heyeti), 19.25 
konuşma (dış politika hft.diseleri), 20.20 
temsil, 20.50 konuşma (haftalık posta 
kutusu), 21.10 müzik (riyaseti Cümhur 
bandosu: Şef Ihsan Künçer), 1 - Von 
F. Gronnupf: Marş, 2 - Valdteufel: Es
pana (vals), 3 - Massenet: Ouverture 
du cRoi de Lahore>, 4 - Saint - Saen.'1 
Prelude du cDeluge>, 5 - G. Bizet: Car
men. 22.00 ajans, ziraat, esham - tahvil~t. 
kambiyo - nukut borsası (fiat), 22.20 
serbest saat, 22.30 mUzik (Cazband-Pl), 
23.25-23.30 yarınki program ve kapanış. DEMiR MASKE . su"zet, basını mahzunane bu'·kru·· ·. Fakat sakın b:ı ismi bir ba•kasının, bir salanna 465 bin sterlin kıymetinde va-

~ y ··········································~ - Sizi tekrar görmiyecek miyim} yabancının yanında telaffuz etmeyiniz. desiz döviz ve tahvilat yatırmışlardır. : : 

G"imıı .. D'~eee .. •• .. 118:111 ........ ee .. 
Ve gözlerinde Faribole öyle hisli, de- Sonra başınıza bela getirir. Haydi güzel Bu bir kaç sarih malfunattan anlaşılı- : Muhasip aranıyor : 

rin ve manalı bir bakış, saf bir b ~ ' Süzetim .. Allaha ısmarladık ... Ben gidi- yor ki Her Dr. Göbels, emsaline nadir : Ticarethanelerde ve tercihan in-: 
vardı ki eski kurdu da mütehassıs kıl- yorum. tesadüf edilir d\irendiş insanlardanınış! 5 şaat işlerinde bulunmuş tecrilbeli E 
dı. Genç kızın ellerini hararetle sıkaral Bütün bu banka muamelab, Nippon 5 bir muhasip alınacaktır. : Büyük tarih ve macera romanı 

1 (IK ıN c j KISIM) 
- 55--

- Madmazel.. Dedi. Sizden ayrıldı- odadan çıktı. Merdivenleri indi. Otelin Gniko, Kreisvank Gladbach ve Nazional : Fotoğraflarını, gösterebilecekleri: 
ğıma cidden ben de c;ok müteessirim. Bu önüne geldiği zaman mülazim $adöfo- Eank von Essen fimıaları tavassutu ile jkefalet mikdarmı, kendi el yazılari.: 
akşam buradan gidiyorum ve belki de nun atı ile uzakla~rak köşeyi döndüğü- yukarıda ismi geçen Uç ajan tarafından : le yazılan tercemei hal ve ellerinde-: 
bu kasabaya artık bir daha da gelmiyece- nü gördü. icra olunmuştur. : ki referansların suretlerini muhasip 5 
ğim. Bu sebeple aynlırken size elveda.. - Eyvah ... Dedi, delikanlı gidiyor. Bundan başka, propaganda şefi, kendi Erümuziyle gazetemlz idarehanesine 5 

Bu iki kişi de o genç asılzade kadar 
yamandırlar ve bir köpek sadakati ile 
efendilerine bağlanmışlardır. işte ben 
Lurada onları yakalamak vazifesini üze
rime aldım. Mösyö dö Sen Mars da Ale, 
Nim ve Uzes civarında dolaşarak efen
dilerini ele geçirmeğe çalışıyor. 

- iki kiıiyi yakalamak için elli kişi 
mi azım? 

- Beraberimizde olan elli kişinin bile 
kifi geleceğini ummıyorum. Ah mösyö 
Şadöfo. . Omuz silktiğinizi ve sözlerime 
inanmadığınızı görüyorum. Çünkü siz bu 
ilci adamın ne olduklarını bilmiyorsunuz 
Eier bilecek olursan17 benim gibi düşü 
nürdünüz. 

dinleyemedi. 
Genç kızın ellerini hiıla avuçları ara

sında tutuyordu. 

derneğe mecburum. Galiba madmazel Jan dö Vrinyesin mek- namına, 230 bin Amerikan dolan, iki 5göndermeleri.. : 
Süzet, ancak Faribolun i•itebilecegı"' tubunu ona bizzat vermek bana kısmet milyon 350 bin Hollanda florini ve bir • • 

~ ...••..................................... 
bir sesle ve ağlar gibi mırıldandı: olmıyacak. milyon 235 bin Belçika frangı kıymetin- ----------------

- Elveda mıL. Faribol doğruca Monsenyör Lui ve de kansı bayan Magda Göbels namına 
- Evet güzel ve alicenap Süzet .. El- Mistuflenin bulunduğu otele gitti. Mon- da' 670 bin İsVic;de frangı ve 4 milyon 500 

nunum. veda... Ve emin ol ki buradan ayrılır- senyör Lui: bin Alınan markı. kıymetinde hayat 11i-

Süzet: 
- Bilseniz, dedi, ne kadar çok mem-

OPERAl'OR 
Ve sonra, sanki bu sözleri sarfettiğin- ken hayatımın ilk tatlı ve derin hatıra- - Bu akşam, dedi, buraya üç fersah gortası yapmıştır. 

den utanmış gibi kızardı. sını da beraber götürüyorum ve ben bu mesafede bulunan küçük Palas koyult' .... Bu suretle M. Knickerbocker baş-
Saşkınlığı ve memnuniyeti kalbinden hatırayı asla.... asla... unutmıyacağım. gideceğiz. Beklediğimiz lngiliz yelkenli- lıca Nazi şeflerinin •Menfaat nAendişlik-

taşan hisleri aşikara vuruyordu. Süzetin güzel gözleri ıslanmışb. sinin bu gece yarısı orada demir atmas· lerl• hakkında misaller vermektedir .. 
Bu sırada hizmetçi kadın içeri girdi. Faribol: çok muhtemel. Geminin baş direğine Fon Ribbentrop ta bu suretle Harlen, Go••nenden 
Süzet ona sordu: - Madmazel Süzet, dedi, sizden ay- asılacak Üç fener bize verilecek olan ifa· LA Haye, Zurich bankalarına Amerikan, 
- F ransova .. Oteldeki misafir zabit- rılırken bir dost gibi veda busesini ben- rettir. Fransız, İsveç, Hollanda eshamı yatır- Memleket hastanesi Baş Tabibi 

ler çıktılar mı? den esirgemezsiniz değil mi? X mak için Uç ajan kullanmıştır. Fransa- İkinci beyler sokak fınn kaqm 
- ikisi de henüz odalarındalar. Fa- Süzet, kıp kırmm kesilerek yanağını Gniafonla Sen Man arumdalri da (evet iyi okudunuz değil mi, Fran- No. zs ... Her CÜD öğleden IODra saat 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

işte tam 
mjoti. 

kat gene; olan zabit atının hazırlanmasını Faribola uzattı. Pakt sada) yaptırdığı hayat sigortalan mik- iiçten itibaren basta kabul eder. 
bu sırada Süzet odaya gir- emretti. Faribolun dudakları bu güzel yanağın Yakıt akşamın sekizi idi. dan 3 milyon Fransız frangına, 1,760.000 TELEFON No. ı 3121 

...._ __ ... ~~--~~j_~F~a~r~ib~o~l~d~e~r~h~aJ~ka~p~ıy~a~d~o!ğru~~y~ü~ru~·y~e~-~iız~·~e!ri~n~eJh~a~fı~·f~çe~k~on~d~u~.:__-:._ __ ~~:._l_~M~a~re~p~l~M~o~n~tr~e~v~e~l.~Uç~a~e!n!eral~jda!!!~!•~•~be!tla.Ya.!l!ı!ı.J2~.800~.~000!!!__JH~ıo~Da!!!!n~~~.Jlflor~~hı!·~•ne!!!.ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~~~~~~~!..__ _ __;.:m .. 
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T. iŞ BANKASl'n1n 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

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

.-.ı:ıczzı İkramiyeleri: rz-a/ZT/rLZZJ=/f///) 

l Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
5 » 1000 liralık ••• S.000 Lira 
8 n 500 liralık ••• 4-000 Lira 

16 n 2SO liralık ••• 4.000 Lira 
60 n 100 liralık ••• 6.000 Lira 
9S n so liralık ••• 4.7so Lira 

2SO » 2S liralık ••• 6.2SO Lira 
•••••• ••••••• 

)2.000 4JS 
' ~ ~n~1 
T. it Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Belediyemize ait 580 lira keşifli elektrik motörünün mevcut şartna
mesine göre tamiri 5. 1 O. 939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 19. 10 939 perşembe günü 
saat 15 de icra kılınacaktır. Taliplerin gününde müracaat etmeleri ilan 
olunur. 3735 (2077) 

lzmir inhisarlar 
lüğünden: 

ltaşmüdür· 

Çamaltı tuzlasındaki idare malı kahvehane ile sütçü dükkanının 
939 mali yılı Mayıs 940 sonuna kadar kiralarının ihalesi 1 O gün uza
tılmıştır. Muhammen kira bedellerile muvakkat teminat paraları aşa
ğıda yazılıdn Şartnamesi levazım şubemizde görülebilir. 

isteklilerin 17. 1 O. 939 günü saat 16 da baş müdürlüğümüzdeki 
komisyona gelmeleri ilan olunur. 

Muvakkat 

reNIASlR 

w. ı". Henry Van der Zee 
Ve şürekAsı 

• 

.SPERCO VAPVR 
ACEHTASI 

AMERİCAN ll~~R~ LİNES INS. ADRİATİKA SOSYETA ANONİl\IA 
NE V - y O R K iÇiN: Dl NAVİGAZYONE 

EXERMONT vapuru 10 ilkteşrine doğ- CİLİCİA motörü 7 /10/939 tarihinde 
ru bekleniyor. beklenmekte olup Cenova ve Marsilya 
EXECUTİVE vapuru 14 ilkteşrine limanları için yük alarak hareket ede-

doğnı bekleniyor. cektir. 
EXPORTER vapuru 27 ilkteşrine KİRİNALE vapuru bu ayın 12 - 15 1 

doğru bekleniyor. arasında beklenmekte olup Adiryatik 
ARMEMENT DEPPE, ANVERS limanlan için yük alarak hareket cde-

ANVERS İÇİN : cektir . 
GİRONDE vapuru halen limanımız- İTALİA S. A. Di NAVİGAZİONE 

dadır.. CONTE GRANDE motörü 17/ 10/ 939 
D. T. R. T. KUMPANYASI tarihinde Cenovadan Orta Amerika li-

TUNA LİMANLARI İÇİN nıanları için hareket edecektir. 
TİSZA vapuru 15 ilkteşrine doğnı N O T : 

bekleniyor. İlandaki hareket tarihleri ile navlun-
DUNA vapuru ilkteşrin sonlarına !ardaki değişiklilrlerden dolayı acenta-

doğru bekleniyor. . . ınız esuliyet kabul etreez. Daha faz.la 
SERViCE l\IARITIME ROUMAİN m 
KÖSTENCE _ GALAS VE TUNA tr.fsi!At için İKİNCİ KORDONDA FRA-

LİMANLARI İÇİN TELLi SPERCO vapur acentasına mü-
ARDEAL vapuru 11 ilkteşrine doğ- racaat edilmesi rica olunur. 

rn bekleniyor. TELEFON : 2004/2005 
DUROSTOR vapuru 28 ilkteşrine -------------

doğı·u bekleniyor. 
SOCİETE COMMERCİALE BULGARE UMDAL 

DE NAVİGATİON A VAPEUR UMUMİ DENİZ ACENTALI<'.;J LTD. 
HAİFA - İSKENDERİYE VE PORT HELLENİC LİNES LTD. 

SAİ'f İÇİN PATRAİ vapuru eyHll nihayeti veya 
BALKAN vapuru 15 ilkteşrine doğru teşrinievvel iptidasında beklenilmekte 

bekleniyor. olup Rotterdam ve Anversa limanlan 
Vapurların isim ve tarihleri hakkında için yük alacaktır. 

lıiç bir taahhüt alınmaz. BALKANLAR ARASl HATTI 
Vapurlann hareket tarihleriyle nav- •LOVCEN• 

tunlardaki deği~ikliklerden acenta me- Lüks vapuru 8 teşrinievvel 939 pazar 
suliyet kabul e!rr.ez. günü Köstenceden avdet edip 9 teşrini

Daha fazla tafsil~! ı in ATA""~" evv'.'1939 pazartesi günü saat 12 de : 
ç • u n.r.. Pire - Arnavutluk limanları - Kotor-

caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der Dubrovnik - Split ve Triyesteye hareket 
Zee ve Şsı. Vapur acentalığına ınUra01t- edecektir. 
et edilme•! rica olunur. GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

TELEFON: %007/%008 PİRE 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLİVİER VE ŞÜREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

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

oNEA HELLAS• 
Lüks transatlantik vapuru ile Pire 

Nevyork hattı_ .. 
Pire - Nevyork seyahat mliddetl 1Z rU.n 
N'evyork - fuarı için husust fiatler .. 

Pireden hareket tarihi 
13/10/939 18//11/939 

Gerek vapurların muvasa!At tarihleri, 
gerek vapıır isimleri ve navlunları hak
kında acenta bir teahhUt altına giremez. 

&ARIFEY 

-BIÇAGI 

fn seri .sakalları 
~e~ 
Yumu~atır 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müateciri 45 senelik otelcilik müt!!bassıaı bay ömer 

Lütfü Bengü'dir. 
Briatol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyolan 

:ve kaloriferi vardır. Dahili ve J.arici müteaddit telefonları olduğu gibi 
asansörü ve huausi lokantası va~dır. 

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve latanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 
, Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etıni
fyecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehumı 
bay ömer Lütfü Bengiinün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tabb iaticarmda 
bulwıan otellerde bulUJurlar. 

imllliıiıilıııııı.r.r.mıl'2!liı:aıııBıa1g•-------....... rz7n2Z1ırzJ 

Nev'i 

Senelik muhammen 
Kira bedeli 

Lira K. 
teminatı 
Lira K. T. BOWEN REES VE 

şürekAsı 

Daha fazla ta!silAt almak için Birlnd .-........ - ............ , .......... - ....... . 
Kordonda 152 numarada ·UMDAL• 
umumJ deniz ACt'llta!ı~ Ltd. ınüracaat 

Kahvehane 
Sütçü dükkanı 

DOKTOR 

Ismail Hakkı 
Akarçay 

Dahili ve tenasüıi has· 
talılılar mütahassısı 

Cümhuriyet caddesi (2 inci Kordon 
Alınan konsoloshanesi arkasında) 
206 numaralı muayenehanesinde her 
gün saat 13 ten itibaren hastalannı 
kabul eder ... 

120 00 
30 00 

3742 (2079) 

9 00 
2 25 

_ .... __ 
FERN LİNE (FEARNLEY AND 

EGER OF OSLO) 
FERNLANE motörü 1 ci teşrin bidaye-

edilmesi rica olunur. 
Telefon : 4072 Müdüriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

T ASHİll tinde beklenilmekte olup Nevyork ve --------------1 
3; 10; 939 tarihli gazetemizin dördün- !'ı:'~rika sahilleri limanları için yük ala- Messa~eries Maritiftles 

cü sahifesi altıncı sütununda münteşir Ge~·ek vapurların muvasalut tarih] 1 KUJUPANYASI 
39/2608 sayılı ikinci icra memurluğu sa- . . er• THEOPHİLE GAU'rİER vapuru 
~ ilanının on beşinci satırındaki (30 ~en ~~ navl~ haklonda acenta Her türlü izahat ve malümat için Bi-
gün) tabiri yanlıştır .. Bu tabir bir ay bır teahhut altına gıremez. Daha faz.la rGıci Korclonda 156 numarada LAU
olmak üzere tashihen ilan olunur. tafsil'1t almak için T. Boven Rees ve Şr. RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapnr acen

tZMIR SULH HUKUK MAHKEME
S!NDEN: 

nın 2353 telefon numaruına milracaııt tasına münıcaat etlilmed rica olunur. 
edilmesi r!ca olunur. TELEFON : % 3 7 5 

Devlet demiryolları vekili avukat mu
rat Çınar tarafından lzmirde 3 üncü 
beyler sokağında mukim Nuri aleyhine 
açtığı alacak davasının cari muhakeme
sinde müddeialeyhin ikametgahının 

:rmmı:ı!z.ı•••ıiTEiiZLEFO:ZZiiıNZZ:: ı::34a5!ıl8!1Z•iti meçhul kalmasından dolayı yapılan ila
t'*'"ttt * nen tebligat üzerine mahkemeye gelme-

Böbreklerden idrar torbasıca kadar 
yollardaki hastalıklaıu mikroplarını kö
künden temizlemek için HELMOBLÖ 
kullanınız .. 

diği ve bir vekil de göndermediğinden 
~---••m•ı••••Ellllf:: hakkında gıyap kararı verilmiş ve bu Helmoblö 

T. C. Ziraat Bankası 
ICUl'ulıq taf'ihl : 1888 

sermayesi : 100.000.000 Türk lirası •• 
Şube ve a~an adecli : :ı62 

Zir:ıi ve ticari her nevi Banka muaıneleleri 

PARA BlRiKT~!iLERE 28.800 LlRA 
lKRAMiYE 'YERECEK 

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

4 Adet 
4 • 
4 • 

40 
100 

• 
• 

LOOO Liralık 
500 • 
250 
100 

50 

• 
• 
• 

• 

4.000 Lira 
2.000 • 
LOOO 
4.000 
5.000 

• 
• 
• 

120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aşağı düşın!

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzrle 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyini, 1 Birinci Jıaııun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih-Mektep kitapları 

1939 - 1940 tedris senesi için ma
arif vekfiletince bastırılan bilfunum 
ilk, orta, liselerin ders kitaplan .• 

kararın da ilanen tebliği talep edilmiş 
olduğıından olveçhile gıyap kararının 
da il'1nen tebliğine karar verilmiş oldu
ğıından müddeialeyhin muhakemenin 
muallak bulunduğu 8-11-939 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 10 da Iz
ınir sulh hukuk mahkemesinde hazır bu
lunması veya bir vekil göndermesi ve 
aksi takdirde muhakemenin gıyabında 
devam ve karara bağlanacağı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

'ı Böbrekler'.n çalışmak kudretini artı- !erinde çekilecektir. :.• 

l nr. Kadın, erkek idrar zorluklarını, es- ••-••-:mıs--•••-••mı•!!!ll•m••••:aı-1111•••~ 

EGE 
KİTAP EVİNDE 

Toptan ve perakende satılınaktadır
Mekteplere ait bütün kırtasiye le
vıwmatını da •EGE KİTAP EVİN
de• bulabilirsiniz .. 
Ayni kiltüphanede çeşitli kartpos

tallar. resimler, zarif bayram tebrik 
kariları satılmaktadır. Atatürkün 
•'lPŞhur tarihi nutkunu ihtiva eden 
kıymettar eser de (50) kuruşa sa- ' 
tılınaktadır .. 

AsalrJye mütahassuı 
Doktor 

lsmail Ziya 
Memleket hastanesi eski mütahassısı 

1 
Her gün sabah 9 dan itibaren akşam 
6 ya kadar İkinci Beyler sokağı No. 
%5... TELEFON Evi ı 2505 

Muayenehane : 4178 

Di$ TABİBİ 
Azra Demirelli 

Her gün hastalarını İkinci Kordon 
Cümhuriyet caddesi l\ferkez Banka
sı arkasındaki 88 numaralı muayene-~ 
hanesinde kabul eder. 
Mesai saatleri : 1 O dan 12 J..adar .. 
3 ten altıya kadıır ... 

TELEFON : 3287 
-rzzTL7.7.zzzzz:T~..L!ZXJ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
~ Kiralık Ev ~ 
: Güzelyalı Nuri bey sokağı (54 üncü: 
: sokak) 6 numarada bütün asri kon-: 
: fonı hôiz havadar ve güzel rnanza-: 
: ralı beş odalı ev kiralıktır. : 
: ller gün öğleden evvel ayni eve: 
E ınüracaat.. E . . 

3741 (2078) 

ZA Y! 
Hüseyin oğlu 63 nolu Muharrem adı 

ile 916 senesinde Sarayköy mektebi riiş
tiyesinden aldığrm şahadetnamemi zayi 
ettim. 

ki ve yeni belsoğukluğunu, mesane ilti-
habını, bel ağrısını, sık sık idrır bo:ınıak 
ve bozarken yanmak hallerini giderir. 
Bol idrar temin eder. Idrarda kumların 
ve mesanede taşların teşekkülüne mani 
ol•.ır. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı te
mizliyerek mavileştM!' .. 

Sıhhat vekAfetinin 14-7-932 tarih ve 
2-27 numaralı ruhsatını haizdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR.. 
Y enisinl çıkaracağımdan eskisinin 

hükmü olmadığı ilan olunur. ---------------~--------------

Yapıcıoğlunda 661 nolu sokak 25 No. ı;ı•••••••••••••••-15E!i:•ll*i!Z!liffiE!ii.'Qi!il.~'·&:ı~;ıı:--•ı~--. 

evde Hüseyin oğlu Mf.;:<;rem c?oto) D o y ç e o r y e n t b a n k . ' " 
IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
1364 ve 1369 sayılı sokakta 34 üncü 

adanın 209,50 metre murabbaındakl 17 
sayılı arsasının satışı başkatiplikteki 
şartnamesi veçhile açık artırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli 1257 lira 
olup ihalesi 25-10-939 çarşamba günü 
saat 16 dadır. I.ştirak edecekler 95 lira
lık teminatı iş bankasına yatırarak mak
buzile encümene gelirler. 

11~15--20--24 (2082) 

Asabiye .Mütcıhassısı 
Ooktor Cahit Tuner 

Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 
sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elektrik 
tedavileri tatbik eder .. 
gJLL272/TLZ7~J':7'Z.u'.l!!&il!lWlll'll-l!!l.Dlll-

OPERATÖR 

Dr. Asil Mukbil 
Ata kam 

.MEMLEKET HASTA· 
HESİOPERATORU 

Hastalarını her gün üçten sonra 
Birioci Kordon 312 oumaralı Ja
kinyon apartmanında kabul eder. 

TELEFON : 3537 

DERSDNER BANK ŞUBESi 
l Z M l R 
Merkezi : BERLIN 

Almanyada 17S şubesi mevcuttur-
Sermaye \'e ihtiyat akçesi 

171,soo,ooo RayhsmaPJı 
Türkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMIR 

Mısırda subeleri : KAHiRE VE ISKENDERIYE 
Her türIİ.i banka muamelabnı ifa ve kabul eder. 

g: 

Devlet Deniı.yolları işletme 
u~um m;irdülilğ nden: 
1 - idaremizin kömür tahmil tahliye ve aktarma işleri için kapalı 

zarf usulü ile yapılan eksiltmede alınan teklifler haddi layıkında gö
rülmediğinden yeniden pazarlık suretile ihale edilecektir. 

2 - Mumahammen bedel 46600 liradır. 
3 - Pazarlıkla eksiltme 18 teşrini evvel 939 tarihine müsad.if çar

şamba günü saat 15 de deniz yolları işletme umum müdürlüğü alım 
satım komisyonunda yapılacaktır. Kat'i teminat 6990 liradır. 

4 - Pazarlıkla eksiltme şartnamesi adı geçen komisyonda parasız 
olarak alınır. 

5 - istekliler tayin olunan gün ve saatte pazarlığa İştirak edebi
lirler. 

6 - isteklilerin ticaret odasında mukayyet olduklarına dair bu •e
neye ait vesika ibraz etmeleri şarttır. 

6,9,11,16 

Satılık hurda ku.-şun 
Kemalpaşa kazası Yukarı 
ICızılca köyü heyeti ihtiya-
riyesioden: 
1 - Satılığa çıkarılan tahminen (7000) kilo hurda kurşundur. 
2 - Bedeli muhammen ( 1050) liradır. 
3 - Artırmaya iştirak etmek için yüzde 7 buçuk hesabile (7 8) lira 

( 7 5) kuruş depozito veya millt banka mektubu getirmeleri lazımdır. 
4 - Artırma 20. 1 O. 939 cuma günü saat 13-14 e kadar yukarı 

Kızılca köy odasında yapılacaktır. 
5 - Daha fazla malfunat almak istiyenlerin yukarı Kızılca muhtar-

lığına müracaatln. 
3, 7, 11 14 3621 (2018) 

Tornacı aranıyor 

Devlet Demirvolları 011-.um .. 
müdürlüjiünden: 
Sivas demir yol atelyesinde çalıştırılmak üzere birinci sınıf ve ikin

ci sınıf tornacı işe alınacaktır. 
imtihanda matlup evsafta görülenler tavzif edilecektir. 
imtihanlar lzmirde, lstanbulda, Eskişehirde ve Ankarada yapıla

caktır. Talip olanların lzmir ve sirkecide işletme müdürlüklerine Es
kişehirde atelye müdürlüğüne ve Ankarada cer dairesine müracaat 
etmeleri lazımdır. 

7, 9, il 3697 (2052) 

Urla ta.haff u1.hanesi 
lüğünden: 

müdür-

T ahaffuzhanedeki paviyonların harici sıva tamiri yapılacaktır. 
Muhammen fiat: 4561 lira 52 kuruştur. 
Muvakkat teminat: 342 lira 11 kuruştur. 
Açık eksiltme 16. 1 O. 939 pazartesi günü eaat 11 de tahaffuzhane. 

deki mahalli komisyonda yapılacaktır. 
isteklilerin şartnameyi ve keşifnameyi görmek için her gün tahaf. 

fuzhaneye müracaatları ilan olunur. 
5, 8, 11, 14 3661 (2034) 
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Hitler yeni bir nutuk daha Söyledi. 
''Sulh istediğimi söyledim. Tekliflerim 

leyi kabul etmeğe ve sonuna 
reddedllirse Almanya mücade

kadar mücadeleye azmetmiştir,, dedi 

lngilterenin kararı • 
ıse Fransa diin cevabını verdi 

Almanya tavrını değiştirmedikçe ''Denizlere hakim olan daima zafer 
sonuna kadar harbe devam azmidir istihsaline muvaffak olur,, 

Londra 10 (ö.R) - Tribüna gazetesi
nin Londra muhabiri, Almanya tavır ve 
hareketini değiştirmediği takdirde Ingil
terenin sonuna kadar harbe devam az
minden şüphe edemiyeceğini ve Hitlerin 
sulh teşebbüsünün akamete mahkO.m ol
duğunu bildirmiştir. 

Londrır 10 (ö.R) - Hitler yeni bir 
nutkunda demiştir ki: Sulh yapmağı is
tediğimi söyledim. Almanya garp cep· 
besindeki hasımlarına karşı hiç bir harp 
gayesi gütmiyor. Fakat tekliflerim red
dedilirse Almanya mücadeleyi kabul et
meğe ve sonuna kadar mücadeleye de
vam etmeğe azmetmiştir. 

Londra 10 (ö.R) - B. Hitler Rayştag. 
da 6 Teşrinievvelde söylediği nutkun bi
taraflar üzerinde tesir yapacağını ve bi
taraf hükümet reislerinden birinin sulh 
tekliflerine müzaheret edeceğini ümit 
etmişti. Halbuki bu vazifeyi kabul ede
cek hiç bir bitaraf devlet çıkmamıştır. 
Ve bitaraf gazetelerin tefsirleri ilk tef
sirlerden daha gayri müsait olarak de-

vam etmektedir • 
cNevyork Taymis> diyor ki: Hitler sul

ha zannedildiğinden daha ziyade ihtiyacı 
olduğunu göstermiştir. Çemberlaynın 
cevabı azimkarane olmalı ve onunla hiç 
bir sulhun mümkün olmadığını göster
melidir. 

Diğer bir Amerikan gazetesi, diyor ki: 
cBu adama emniyet edilemez.> 

Ve onun söziyle seferberliği terket
mek değil, mütareke bile hatıra gele
mez. Yoksa Hitlerin sözüne uyanlar altı 
ay sonra yeni bir seferberliğe mahk(\m 
olurlar. 

HOLLANDA GAZETELERİ NE 
DlYOR? 

Hollandada çıkan Telgraf gazetesi ya-
zıyor: 

cHitlerin sulh esasları kabul edile
mez. Müttefikler bunu kabul etseler Mü
nib konferansından sonraki aynı vaziye
te düşerler. 

Amsterdamda çıkan Handels Biat ga
zetesinden: Avrupa Hitlerin sözüne ina-

namaz. Müttefiklerin nasyonalizme kar
şı yaptıkları harp bütün dünyanın sem
patisini kazanmıştır. 

ISVEÇ GAZETELERİ 
Isveçte çıkan cSvenska Tagbladeb ga. 

zetesi diyor ki: Hitlerin hiç bir söz ve 
vaadine artık emniyet caiz değildir. 

N orveçte çıkan cTidende• gazetesi 
nutku şöyle hülasa ediyor: On bin vahi 
söz .. > 

tsviçrede çıkan cBazler Nahrihten> 
diyor ki: Hitlerin vaadları şayanı itimat 
değildir. Müttefikler buna inanmıyacak
lardır. 

cNasyonal Zeitung> Fransa ve Ingil
tere hafıza sahibidirler. Evvelce aynı 
mahiyette olarak verilmiş olan vaadları 
hatırlıyacaklardır. 

Londra 10 (Ö.R) - Hitler yeni beya
natta bulunarak demiştir ki: Nazizm 
harp içinde inltlı;af etmiştir ve harp im
tihanını muvaffakıyetle geçirecektir. 
Almanya maksadını istihsal edinceye ka. 
dar mücadeleye devam edecektir. 

Bir Isveç gazetesi yazıyor 
Finlandiyayı tehdit eden tehlike 
lsveç ve Norveçi de tehdit edebilir 

Helsinki, 10 (A.A) - Röyter ajansın
dan: 

Bütün Finlandiya matbuatı bir İsveç 
gazetesinde intişar eden aşağıdaki beya
natı neşretmektedir : 

Finlandiyayı tehdit edecek bir tehlike 
bütün şimal memleketlerini de tehdit 
etmiş olacaktu·. 

Gazeteler Finlandiyanın bitaraflığını 
muhafaza hususund'aki azim ve kararını 
mevzuubahis ederek küçük hükümetle
rin ancak bu suretle mevcudiyetlerini 
muhafaza edebileceklerini yazmaktadır
lar. 

Stokholm, 10 (A.A) - Röyter Ajan
mıdan : 

İsveç gazetelerinin Helsinki muhabir· 
leri tarafından gönderilen telgraflardan 
alınan intibaa göre Moskovadaki Finlan
diya murahhası Pasikivi Moskovada bu
lunan diğer Baltık devletleri murahhas
ları gibi hareket etmlyecektir. 

Svenska Bladet gazetesi muhabirinin 
yazdığına göre Finlandiya hükümeti 
şimaldeki bitaraf devletler bloku içinde
ki taahhütlerine muhalif her hangi bir 
teklifi kabul etmiyecektir. 

Öğrenildiğine göre Finlandiya harici
ye nazırı boy Erkko bir n1ül3.kat esna
sında şu beyanatta bulunmuştur : 

- Moskovada'·i Finlandiya murahha
sı Pasiviki yalnız Sovyetlerin arzularını 
kaydetmek maksadiylc Moskovada bu
lunuyor .. Fakat bu ar•ular ne olursa ol
sun bizim vaziyetimiz sarihtir. Biz şimal 
devletlerinin kabul ettiği bitaraflık siya

'setine sadıkız.. Kimseyi tehdit etmiyo
ruz.. Kimseden de bir menfaat temini 
nıyetinde değiliz .. Her hangi büyük bir devlet 

POLONYA 

• fARSDf~ 

,·eyahut devletler grubu yanında mevki almak ta istemiyoruz. 

"Gerçekten sulh, devamlı bir sulh, bütün ocaklara yaşamak 
zevkini vt"recek bir sulh isteniyorsa ilkönce 
kuvvetin hakimiyetine nihayet vermek lazımdır" 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - lar. Bir Alınan sulhu, bir sulh ki yeni de tutulmazsa Avrupa asırlarca kendisini 
cebrü şiddet hareketlerine asla mllni ol- kana boyamıı olan devre rücu etmif 

yosu Fransayı lngiltereden ayırmak mıyacak ve onları hazırlamak imklirunı olur. 
maksadiyle Ingilterenin Fransız kaniyle verecek .. Son Rayştağ nutkunda müda- GARANTIYE DAYA-
harp ettiğini anlatırken lngiliz ordusu- faa edilen tez şu olmuştur : NAN SULH: 
nun asker ve toplarını cepheye nakle- •Ben Lehistaru imha eltim .. Artık tat- Gerçekten ıulh, devamlı bir ıulh İs· 
den kafilelerin yürüyüşü Stutgard hai- min edildim.. Harbi tcrkedelim .• Fütu- teniYorsa anlatılmalıdır ki milletlerin em< 
ninin sesini örtmüştü. batımı kanunileştinnek ve sulhu orga- njyeti ancak karşılıklı garantiye dayana< 

KOMÜNİSTLERİN İHANETİ nize etmek için bir konferans yapalım.. bilir. Her sürprizin önüne geçen vey• 
<Zaten milli hayatımızın bütün safa- MASEBAKİ OLAN BİR DiL. her suik---> t-ebbu··,une·· ---> olan bır" ~. 

batında bunun böyle olduğunu kendiniz ranti. """ ~ """ •-
tecrübe et.miş.sinizdir. Bu sahada duş·· . •Felaket şudur ki bu dili daha önce 

de dın. !edik. Avusturyanın ilhakınd Gerçekten sulh, ve devamlı bir --•L man propagandasının bir çok teşebbüs· ·· an •um 
SOnra Almanya denu'sti ki · A tur isteniliyorsa nihayet ,unu anlamak la• !erini hadiseler imha etmktir. Bir kac . · vus yayı 

..., · aldım Artık ba•k b" · t zundır ki mazide arazi fütuhab hiç bir fa. hafta evvel komünist şefleri size hararet. · .. ' a ır şey ıs emem .. 
Ji vatanperverler gibi görünmüşlerdi. •Bir kaç ay sonra Südetleri istedi. AI- tihe refah ve saadet temin ebnemİftİr. 
Bunlar sözde yeni Jakobenlerdi ve hü- manyanın şefi bize Münihte demişti ki : VESiKALARLA BAŞU. 
kümetin sulhperver gayretlerini takbih Bu müddeiyatım tatmin edildikten son- YAN HARP: 
için en sert sözleri ve hatta hakaretleri ra artık başka bir şey istemiyeceğim.. Lehistaru ezdikten sonra Almanya bu 
reva görüyorlardı. Hitler ordularına kar. •Bir kaç ay sonra Almanya bütün Çe- harba tereyağı vesikası, et vesikası, süt 
şı hürriyet ve vatanı müdafaa için ilk koslovakyayı zaptetti .. O vakit Rayştag vesikası, şeker vesikası ve daha bin türlü 
safta hareket edeceklerini ilan ediyorlar- meclisi önünde şöyle denilmişti: Alınan· vesikalarla başlıyor. Biz Fransızlar bü• 
dı. Fakat Bolşeviklerin Nazilerle anlaş- ya artık başka bir şey istemez.. tün bu esaretlerden nefret ederiz ve Av• 
ması ve birlikte Lehistanı paylaşmaları •Fakat bundan sonra Lehistan ezildi. rupanın bütün taarruz tehditlerinden 
bu sahte Jakobenlerin bir ihanet sulhu Ve bugün de bize ayni teminat veriliyor kurtulmasını isteriz. 
meddahları haline gelmeleri için kafi ve bundan başka hiç bir şey verilmiyor. Kendisine harp empoze edilen Fran. 
gelmiştir. FRANSA DlKTATA BOYUN sa barba devam etmek azmindedir ve 

FRANSIZ lŞÇISINİN VATANPER- EÔMİYOR.. devam edecektir. Bunu sizin nammıuı 
• VERLtCİ Hiç şüphesiz milletler arasında sami- temin ediyorum. 

<Fakat biz Fransızlar, hiç bir zaman mi bir iş birliğini ve halisane bir anlaş- -:E7 !ON MOCAOELE: 
Fransız işçilerini bunlarla karıştırma· mayı daima arzu ettik ve haHI da arzu Emniyetimiz İçin icap eden garantile• 
yız. Onlar da bütün milletimiz gibi müş- ediyoruz .. Fakat hiç bir cebrü şiddet rin istihsali maksadile harp edeceğiz. En 
terek vatanın mukadderatına en sıkı bir dLlctatına boyun eğmemek azmindeyiz... ınüteva:ı:i asker ve en büyük ,ef bisud 
imanla bağlıdırlar. Ve bütün tehlikelere Silahlara taarruza karşı sarıldık ve an- vaadlere inanarak siliıhlan bırakıp ta 
karşı koymak imklruru verecek olan cak emniyetimiz için itimat edilir ga- bir kaç ay sonra yeni bir taarruza hedef 
Fransız kardesliiiine i<tira ediyorlar. rııntiler elde ettikten sonra silfilılanmızı olursak memleketin ne müth~ bir tebli-

BIR MEDENiYET bırakacağız.. keye maruz kalacağını takdir ederim. 
MOCADE!.ESI Öyle bir emniyet ki her altı ayda bir ye- Vakıa o vakit te yine vazifenw yap• 

«Zira biz lopl'a§:.rnız ve ocakla- niden münakaşa mevzuu olmasın. Eğer mağa koşacağınızd=ın eminim. Fakat o 
rımız için, aynı zamanda hududa- bir millet kuvvetle Avrupaya hakim 0 ]. vakit düşmanın bomba ateşleri altında 
rımızı geçen V::? bi.zz fir.ıdihi hüvi- mağa kalkışırsa bu emniyet gerel: biz;m kıtabnnıza iltihak etme .. iz lazım gele
yetimizi veren: Yani bizi hi!r, için ve gerek bütün dlinya için nasıl mev- cektir. Böyle bir ikıbete sizi düçar eder .. 

h cut olabilir~ Hangi millet her altı ayda oek hiç bir Fransız bizi affetmez. 
emcinsine hürmetkar, sözünü tu- b' ·1 .. ı · •Muharı'plerın· fı'krinde hiç bır· tered-ır ven en soz ere ILgmen ve yeni bir 

tan, garp kültürünün büyük ana- milletin ilhak veya paylaşılmasına şahid dilde yer bıraknuyan vakıalar vardır .• 
nelerine sadık insanlar yapan me- olursa kendini emniyette hissedebilir~ Alman muharibi, milletlerin kendi 
deniyet için mücadele ediyorruz;. Çünkü bu milletlerin de hür ve müstakil mukadderatlarına hakim olmaları vesi-

HARP GAYESİ yaşamağa diğerleri kı.dar hakkı vardı. lesiyle giri;tikleri mücadele neticesinde 
cFilhakika ne Ingiltere ve ne de Fran- SJLAHLANMA YI AZALTMAK Viyana ve Avusturyanın Prag ve Çe-

sa bu harbe her hangi bir ideoloji ehli ZARURETi: koslovakyanın, Varşova ve Lehistanın 
salibi için girmemişlerdir, ne Ingiltere ne Nasıl anlamamalı ki silahlar, diğer zaptedildiği, bu hallerin bütün Avrupa-
d-o Fransa fütuhat fikriyle de bu harbe milletleri esir etmek için kullanılan silah yı endiı;eye düşü•d<iğünü hatırlıyacak ve 
giımeıni§lerdir. Mücadeleye mecbur ol- ]ar, azaltılmadıkça bütün milletler daima diyecektir ki : Bu milletlerin de Alınan 
muşlardır, çünkü Almanya Avrupa üze- siahlanmağa ve ilanihaye silah!&nmak milleti kadar yaşamak hakkı vardı. De
rinde hakimiyetini onlara empoze etme- ıçin yaı;amağa mecbur kalacaklardu-..:... mek ki adilane bir d&va için harbetmi-
ğe kalkl§IDlŞtır. yorum .. 

MESELENtN lÇ Ytl'Zü GERÇEKTEN SULH •Bilakis Fransız askeri ne düşünüyor? 
iSTENiYORSA: •Bugün meselenin Danzig veya Kori- •Memleketim sulhu kurtarmak için 

dordan, Alman ekalliyetlerinden ibaret Gerçekten sulh, devamlı bir sulh, bü- iter şeyi yapınL5tır. Hiç bir milleti esa-
olduğun:ı artık kim inanabilir. tün ocaklara, kadın!ara, çocuklara ve reli altına sok"'lr:..:.ı;~. Hiç birini taz.-

ALMANY ANIN MAKSADI y:ış.mıak zevkini voJecek bir aclh isteni- yik etmek isteme..'!liştir. Ben burada vıı-
Almanya bizzat ispat etmiştir ki asıl yorsa ilk önce vicdanların iıyanmı tes- taruını müdafaa etm~k için ve binlerce 

arzusu Lehistanı ya hile ile esir etmek irin etmek, kuvvetin hikimiyetine nihayet kadın, erkek ve çocuğu feci bir &kibet-
veya demir ve ateşle yere sermekti. vermek, bütün milletleıin hak ve menfa- ten kurtarmak için !>ulwıuyo<um.. Mü-

TAKtP ETI1KLER1 YOL atlerin.i telif eylemek li=ndır. dafaa ettiğim dava doğru blr davadır ve 
cAvusturyadan sonra Çekoslovakya, LEHISTANIN MUKADDERATI: onu za!crc isııl edeceğim .. 

Çekoslovakyadan sonra Lehistan, bütün Lehistanın mukadcclerbb yalnız iki dev· •İşte askerlerimizin düşündüğü bu-
bunlar aynı yol üzerinde birer hırsla idi !ete aittir diyorlar. Biz buna ıu cevabı dur .. Ve bunu Fransız milleti de aynen 
ve hu yol az sonra Fransayı ve Avrupa- veriyoruz: Ayni zamanda ve her ıeyden düşünmektedir. Hükümetimizin faali. 
yı en haşin esarete mahk(\m edecekti. evvel bizzat Lehlere aittir. Eğer millet- yeti ve bütün vatan çocuklarının iştirak 
RAYŞTAG NUTKUNDAKİ TEZ !erin teşekkül ettikleri canlı realite inkar ettiklerine emin bulunduğum bu sarsıl-
•Biliyorum, size sulhtan bahsediyoı·- edilir, ne dinleri, ne ihtiyaçları göz önün· nıaz azme dayanm:ıktadır.a 

Almanyanın ~uhacir plinı Sovyet-Litvanya anlaşması 
Baltıkdaki bütün AI?1.anl~r bir hafta- Litvanya da, Estonya ve Letonya gibi 
da Almanyaya getırılmış olacaklar Moskova şartlarını kabul etti 

Almanya a}'nİ zamanda Macaristan, Romanya ve 
YuS!osla vyadaki 

Riga 10 (ö.R) - Letonyadan 75 bin, 
Eston.;• d•n 20 bin Almanı almak için 
30 vallur Letonya ve F..stonya limanları
na git.mistir. Bu muhacirlerin nakli bir 
h•f•ada ikmal edilecektir. 

Amsterc!am 10 (A.A) - MU<ahitlcr, 
Almanvruıın Avru?anın şark ve ct:'nll
buNlaı.i Alman ahalisini mübaucl• et
mesi k"n ba•lıoa üç sebep bul ındur:ıı!lu 
1·ey<1etmPkt"'1•rl"r Bu sebepler şunlar
dır: 

1 - Almanyı Baltık dnvletl 0 ri arazi
c;:nrt-, i h('mcinslerini ve_ bir cok asırlar 
evvel cedleri orada yerleşmis ·Alman 
ırkından olan aristokratları geri çek-

Almanı da iki milyon 
., 

çag!rıyor 
daki Almanları bir 5n evvel geri çek
mek hususunda istical etmektedir. Ve 
bu maksatla şimdiden vapurlar gönderil
miştir. Diğer taraftan Almanya bugün 
işgal altında bulunan Polonya Gali°'ya
sındaki Ukranyalılara mukabil Volga 
havza<ındaki Almanları mübadele et
mek için Sovyetlerle müzakereye gir
mi~tir. 

2 - Almanya, Almanlarla meskOn ol
madığı halde Polonyanın büyük bir kıs
mını ilhak etmek niyetindedir. Nazi şef
leri, Balkanlarla Baltıktaki Alınan köy
lülerini Polonya arazisine getirerek o 
~raziyi bunlar vasıtasiyle .~l~!""eği di-

mektedirler. Bu suretle Almanya bir ta
raftan Polonyalıları yerinden oynatarak 
diğer taraftan da Baltık ve Balkan Al
manlarını Polonyada yerleştirerek ileri
de bir gün Polonyanın fethini muhik ve 
me.şru göstermek niyetindedir. 

Cerres Pondance Politigue Et Diplo
matiguc gazetesi bugün yazdığı bir ma
kalede diyor ki: 

Almanya şarkta işgal ettiği arazi üze
rinde refah ve nizam tesis edecek ele
manlara muhtaçtır. 

3 - Almanya geçen ilk baharda Tirol 
Almanlarını geri çekmek suretiyle Ital
yaya karşı yaptığı gibi bu defa da Bal
kan ko ularını endi ni etleri hakkın-

Londra, 10 (Ö.R) - Rusya ile Lit
vanya arasındaki müzakerelerin netice
si sabırsızlıkla beklenmektedir. Zanne
dildiğine göre Litvanya da Estonya ve 
Letonyaya tahmil edilen şartlara müma
sil teklifleri kabul etmiştiı. 

Rusya Litvanya arı:.zisinde hava üs
lerine malik olacaktır. Vilno şehrinin 
içinde bir Rus garnizonu muhafaza edil
ır.ek şartiyle Litvanyaya iade edileceği 
teyit ediliyor. Mütekabil bir yardır?' 
paktı imza edilecektir. Sovyetler L!t
vanya arazisinde tahkimat yapmak hak
kını iktisap edeceklerdir. 

tedir. Yugoslavya, Romanya ve Maca
ristandaki kuvvetli ve faal Alınan ekal
liyetlerinin mecmuu iki milyon kişidir. 
Bunlardan bir kısmı asırlarca evvel ora
larda yerleşmişler ve bilhassa Almanya 

Londra, 10 (Ö.R) - Estonya ve Le- Havas ajansının istihbaratına nazaran 
tonyadaki Almanların asırlardan beri Baltık memleketlerindeki Alınanların 
yerleştikleri memleketleri terketmeleri tehciri Almanyada pek fena tesir yap. 
münasebetiyle Almanyadan dönen Es- mıştır .. Londra mahfolleri, Baltık hükü-

t Al ani · ı Tali br' d metlerinden .Almanların çıkarılmasını 
onya m arı reıs n şe ın e b 1 k ti · b ı iki tiri'lm · 

Almanl b tta b 1 u mem e e erın o şev eş esme 
ara şu eyana u unmuştur : b' . t t )''-k" d' .. . . .. . . ır ışare e al\ ı e ıyor. 

- Dort asırdan berı yerleştigunız bu Ayni ajans, Finlandiyanın Estonya ve 
memleketi terkediyoruz. Alınanyada bi- Letonya gibi ayni şartla<ı kabul etme-
zi yeni vazifeler bekliyor. sine ihtimal vermiyor. 

Alman otelciler cemiyeti reiıi Türk 
yemeklerini tetkik etmeğe geldi 

lstanbul 1 O (Hususl) - Almanya otelciler cemiyeti reisi B. Galbavi bu 
günkü ekspresle ıehrimize geldi. Beyanatında, Türk yemekleri Almanyada 
çok rağbet bulmaktadır. Türkiye otellerini ve Türk yemeklerini tetkik etmek 
üzere geldim. Otellerimizde Türk yemeklerini yaptırmağa çalışacağım, dedi. 

B Galbavi bu ak am Ankaraya hareket etmiştir. Oradan lzmire de giderek 


