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HAKKI OCAKOcLU 

ABONE ŞERAlTl 

DEVAM MODDE'l1 Türkiye için Hariç için 

Se1utffk............ 1400 2900 
Allı ..,.hlt ............... 750 1650 
Günü geçmİ4 nüshalar (25) kuruştur. t::: T E L E F O N : 2697 

• B. Daladye İngiliz 
Sefirile görüştü 

Paris 11 (ö.R) - Fransız batvekili B. 
Daladiye, lngiliz sefirini kabul ederek bir 
müddet görüımiiftür. 

·-------' ilan münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhuriyetiıı tıe Cümhuriyet eseri1'in bekçi.ri, scıbııhlan çtkıı1' ıiııul guetedi-r Yeni AA. Matb.uında Buılm·tw. 

iman ••• ...... ç·e-mber1aynın ....... iititku···n1tıei~e·· .... açı··· ........ bir· ..... i 
red cevabı mahiyetinde bulunacaktır i 

......................................................................................................................................................................................................... 
Roma 11 (lJ.R) - lngiliz gazeteleri Cemberlaynın Hitlerin tek· 

liflerine vereceği cevap hakkında tefsirlerde bulunuyorlar. Royter 
ajansı şu noktayı kaydediyor: lngiliz hükümeti Almanyanın dahi
li işlerine müdahale niyetinde olmadığını bir çok defalar sarih 
olarak bildirmiştir. 
cNiyu Stasmen> gazetesi şunları ya

uyor: Ha.kiki harp başlamadan evvel 
sulhu iade için hiç bir fırsatı kaybetıne
µıek lazımdır. 

sulhu lngiltere kabul edemez. 

nhale et !derinin ----dyodaki nutku •• 
~ay;iliz milleti 

--=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'l'erkettiµ;ini gösteren samimi bir hareket 
Hitlt>rden tecavüz metodlarıoı 

Ingilterede Hitlerin sulh tekliflerine 
alelade bir red cevabı verilmesine mu
halif olan sulh konseyi icra komitesi Lo
id Corcun riyaseti altında bir içtima ya
pacaktır. Bu cemiyetin maksadı sulhun 
iadesidir. Ingilterenin her tarafından ve 
Gal memleketinden gelecek 200 delege 
lçtimaa iştirak edecektir. Diğer taraftan 
müstakil işçi partisi yakında yapılacak 
kısmi intihaplardan birinde sulh tarafta
rı bir namzede müzaherette bulunmağa 
karar vermiştir. 

«Deyli Heraldıı bilakis, azim
kıirane bir hareket zc;ruretini ka· 
bul etmekle beraber, sadece bir 
menfi cevabın vahim bir hata ola
cağını, zira yalnız Hitlere değil, 
bütün dünyaya cevap verilmesi
nin mevzuubhas olduğunu kayde
diyor. 

bekliyor. Sulhun birinci şartı hudur" 
Ingiliz kral ve kraliçesi 

«Taymi•» gazetesi «Hitlere 
açık bir red cevabııı başlığı altın· 
da fUnU kaydediyor: Alman ,an
sölyesinin teklif ettiği biçimde bi~ 

BEKLENEN BEYANAT 
Paris 11 (Ö.R) - Ingiliz gazeteleri 

Daladiycnin nutkunu ittifakla tasvip et
mişlerdir. cDeyli Hcrald> yazıyor: B. 
Daladiyenin dediği gibi, hakiki bir sul
hun tesisi ancak her sürpriz imkfuıın1 
izale eden mütekabil garantilere dayan
mak şartiyle mümkün olabilir. Alman 
taarruzunun eserleri devam ettikçe buna 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Bir arp tehlikesi daha Piyangol 
200 bin lirayı 

10326 No. kazandı 
-<>--

Türk topçusu 
Sovyet Rusya ile Finlandiya arasında 

müzakereler çok nazik safhada .. 
Helsenki boşaltıldı - lsveç ve Norveç heyecanda 

İstanbul, 11 (Yeni Asır) - Tayya
re piyangosunun son keşidesine bu
gün başlanmıştır. 
Kazanan numaralar aşağıdadır : 

200000 Li. 10326 .No.ya 

Teknik 
bir 

sahadak1 muvaffakıyetini Patis 11 ( ö.R) - Rus · Finlandiya 
müzakereleri nazik bir safhadadır. lsta.
lili tehdide maruz bulunan Finlandiya 
hükümeti payıtabt Helsemki tehriniı> 
ahali tarafından tahliyesini emretmistir. 
Bu tedbir Finlandiyanın mufrit taleplere 
mulµıvemet azmini sarih olarak, daha 
müzakerata başlanmadan, Sovyet bükü. 
metine ııöstennlş bulunmaktadır. Fin· 
landiya Sovyet tetebbüderine silahla 
mukavemete karar verine, Isveç ve Nor
veçin müzaberetini elde edeceği muhak
kak telakki ediliyor. 

Alman gazetelerinde endişe alametleri neticelenebilir. Fakat Rus talepleri çok 
vardır. Danimarka umumi efkirının ka- uzağa gidecek olursa Fmlandiya ailihla 
naatine göre Finlandiyarun bütünlüğüne kendini müdafaada tereddüt gÖstenni
karşı yapılacak her tehdit bütün şimal yecektir. 

Son üç rakkamı ile nihayet bulan 
biletler 100 lira kazanmışlardır. 

25000 Li. 31771 .No.ya 
kerre daha ispat etti 

devletlerini tehdit edt-Cektir. Norveç de vaziyetten endişededir. 

Son üç rakkamı ile nihayet bulan 
biletler 100 lira kaıanmışlardır. 

İstanbul, 11 (Hususi) - Topçu atış 
ınektebinin 939 senesi ikinci devre kara 
e~ kursunun nihayetlenmesi münase
betiyle bugün Metris tepede atış tatbi· 

Akıl ve 
Mantığın 

----&·---

imkansız gördü-
ğü bir svlh ... 

-*-ŞEVKET BiLGiN 

Dün Fransız baıvekili B. Daladiye, 
B. Hitlerin tekliflerine cevap teşkil eden 
nutkunu söylemişti. Bugiin de lngiliz 
b"'vekili B. Çemberlayn, barba mec
bur edilen müttefik devletlerin harpta 
niçin devam etmek azminde olduklarını 
anlatacaktır. 

Hitler, Almanyımın mutlak bakimi •ı· 
fatiyle sulh istediğini, mubasamatta de
v~ icap ettirecek «makul» bir sebep 
gönnediğini ilan ettiif. halde, naad olu
yor da, senelerdenberi sulh clivası uğ. 
runda bir çok fedakarlıklara katlanan, 
« aman sulh tehlikeye diişmesin • diye 
Almanyanm her kaprisine göz yuman 
Jngiltere ve Fransa, timdi harpta devam 
karan veriyorlar? 

Artık böyle bir sual varid olabilir mi? 
Haftalardanberi her cephesi aydınlan

mış olan bir dava k8'"'ısmdayız. iki 
Büyük Demokrasinin salftlıiyetli mümes· 
ailleri, bu davanın ayni zamanda insan· 
lığa mal edilen kısımlarım meydana 
koymuşlardır. 

Böylece anl.,.ılrruştır ki, Fransa ve 
lngiltere, ne dünya piyasalarında kendi
lerine kartı cephe alan tehlikeli bir rakibi 
ezmek, ne toprak fütuhab yapmak, ne 
de Nasyonal Sosyalizm ideolojisini yere 
ıennek makaadile harp etmiyorlar. 

Fransa ve lngilte,... kendi kapılanna 
dayanan muazzam bir tehlikeyi bütün 
avakıbile hissetmişlerdir. Bu tehlike, Al
manyanın her taarru:.a, f-er yeni fütuhat?: 
bir meşnıiyet tekli ver• ı zihniyetinde 
to· ,)anmıştır. Fransa ve lnııiltere kana.,+ 
getirmişlerdir ki, Almanyan:n beynelmi
lel münasebetl~rde emniyet telkin ed,. 
cek müeyyideleri birer birer çifinemiş o1-
masından daha felôketli bir şey tasavnır 
edilemez. Bundan ötürü harp gayelerine 
zorbalıkla mücadele mahiyetini venniş
lerdir. Büyük küçük bütün milbtler, baş 
uçlarında Azrail gibi dolaşan zorbalık
tan kurtulmağa şiddetle muhtaçtırlar. 
Böyle bir mucizenin hakikat olabileceii
ne İnanmak için de her şeyden evvel zor· 
balıkla kazanılan neticelerin katiyet kes
behnemesi, esir edilen milletlerin hürri
yet ve istiklallerine kavuşmalan icap et
tiiine kanidirler. Müttefikler Almanyayı 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

katı yapılmış ve tam muvaffakıyetle nc
tıcelennıişlir. 

cMesacero> gazet~sinin Hclsenski mu- Balbk aalııllerinde Sovyet Rusyanm sev
habiri bildiriyor. Finlandiya mümessili- külcen bakımından h'1dm bir mevki el
nin Moskovaya hareketi, bu memleketin de etmesi lıveç ve Norveçe k8'"'ı da bir 
Rus taleplerine boyun eğmeğe mütema· tehdit telakki edilmektedir. 
yil olmadığını gösteren siyasi tezahürlere KREMLiN GöROŞMELERI: 
vesile olmuştur. Londra 11 (ö.R) - Sovyet RUIYa. 

Eğer Rusya sadece Finlandiyanm bah- ile Finlandiya arasında siyMİ ve iktısadi 
ri yardımını is!İyecek oluna müzakere - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

20000 Li. 12656 .No.ya 
Son üç rakkamı ile nihayet bulan 

biletler 100 lira k:ızanımşlardır. 
10000 Lira 9999 .No.ya 
3000 Lira 18726 .No.ya 

isabet etmiştir.. ı 
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Mektep komutanı albay Şükrü Ala
çam, tatbikat hakkında ve harita başın
da izahat vermiş, Tiirk topçusunun tek· 
nik sahadaki muvarfakıycti, atışlarda 
bulunan davetlilerin göğüslerini iftihar
la b ,,.. ..... ıstır. ················••1••••··························································································································································1 

azi mabf elleri bedbindir 
Hjtler ayştag nutkundaki teklifie

izah etmeğe amade • • 
rını 

• • 
ımış .. 

Amsterdam 11 (ö.R) - Holanda Roterdamnişe Kurant'm Berlin muha-
gazetelcri Berlinde bedbinlik günden gü- bjrine göre spor sarayında Hitlerin irad 
ne kuvvetlenmekte o!duğunu yazıyorlar. ettiği ikinci nutkun Rayştagdaki nutkun 

1 
B~. bedbinliği arttıran sebepler evveli bir tenvir ve izahı mahiyetinde olacağını 
mutareke haberlerinin tekzibi, sonra da bekliyenler sukutu hayale uğramışlardır. 
Hitlerin spor sarayındaki nutkunun &hen- Zira bu ikinci nutuk birincisi gibi kendi
ğinde zaaf o1masıdır. Bedbinlik halk ara- !erini tatmin etmemiştr. 
sından nüfuzlu mahfillere kadar sirayet BERUNDEKI iNTiBA: 
etmiştir. Paris 11 ( ö.R) -- D.N.B. Ajansının 

•••••••••••••••••••ııııııııaııııııııııııııııııııııııııı•ıııc••••••~L~ıcıııııı •• ,ı ~ı~J~ •••••ıııııııııııı.111111111111._.ıı•ıııııııııııııı•ıııııııııııı•••••••ııııııııııııııııııııııı 

ler ar a g·diyor .. 
Şimdi bu cephede Bitlerin yıldırım 

harbi plinı tatbik edilecekmiş .. 
Paris 11 ( A.A) - Bitaraf bir 

menbadan verilen bir habere inan· 
mak lazım gelecek olursa Hitler 
bu hafta Alman ordularının baş· 
kumandanlığını deruhte etmek 
üzere cepheye gidecektir. Bu tak· 
dirde Göring kendisine vekalet 
edecehtir. Mareşal o zaman gene· 
ral Brauchtsch bir derece yüksek 
bir makam işgal etmiş olacaktır. 

Söylendiğine göre Hitlerin yıl
dırım h!Zrbı yapılması hakkındaki 
hususi planı bir kaç seneye tak· 
sim edilen erkanı harbiyenin yap· 
tığı planın yerine kaim olacak
tır. 

Paris 11 (A.A) - Havas ajansı tebliğ 
ediyor: 

Moselle ile Sarre arasında Fransız kı
taatının düşman hatlarına yaklaştığı ve 
elde ettiği topraklarda sıkı sıkıya yerleş. 
tiği bütün cephede Almanlar faaliye~e-

nın asabiyete düştüğü anlaşılıyor. Bir 
kaç gündür her saat ve her yerde Alınan 
kumandanlığı keşif kollan sevk ediyor 
ve Fransız hatlarının mahiyetini ve si· 
!ahlarını tartıyor. Dün sabahtaneeri el 
bombalariyle çarpışmaların başladığı bil
dirilmektedir. 

Dün akşamki Fransız tebliği mutad 
ketumiyetini muhafaza etmekle beraber 
müsadcmelerin eherruniyetini tebarüz et
tiriyordu. 
Alınanlar kaybettikleri araziyi ruhi 

bir sebeple mi mutlak ele geçirmek is· 
tiyorlar? Yoksa geçen Ağustos sonların· 
da olduğu gibi Rhinin birdenbire taşa
rak Sigfrid hattının ön mevzilerini isti· 
la edeceğinden korktukları için mi böy· 
le yapıyorlar? Suların bazı yerlerde nü· 
fuz etmeğe başladığı haber alınmaktadır. 
Her halde hatlaruruz karşısındaki bu de· 
vamlı faaliyet en salahiyettar düşman 
ağızlarından şimdiye kadar bildirilen 
nefse itimattan başka bir §ey tazammun 

Yorkıir 
ey !emektedir. 

Londra 11 

vNdiği maliamata göre Daladiyenin n1·' ~ 
ku Nazi mahfillorind~ derin tes:rler yr· · 
ır.ııtır. Dündenberi bu mahfillerdeki r 
snnın şiddeti k.sybolmuş ve iddialar au1

• 

maiia başlamıştır. 
Ayni mahfiller Almanyanın biwa'· 

!ardan sulh lehinde tavassutt& bulıımıv· 
ğı istemediği, Hitlerin Rayştaq:daki nıı.~
lnmda aydınlanmağa ve tavzihe muhtaç 
noktalar görülüyorsa bunları izab etme
ğe amade olduğu, bu suretle hulus niye• 
tin delillerini vennek istedijiini bildi· 
rİyor. 

Fransız mahfilleri, Oaladiyenin nut• 
kundan sonra beliren bu havayı evveli. 
Alman sulh tecavüzünün tam hezimetine, 
saniyen Fransa ve ngilterenin dAv~sını 
birbirinden ayırmak için yapılan entnka
larınm pek beyhudeliği anlaşılmağa baş· 
ladığına delil sayıyorlar. 

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

Alman yada 
souyetıer bir .Nasyo• 
nal lıomünist partbi· 
nin teşelılıülünü 
belıliyorlar ... 

---0--

Pari• 11 (lJ.R) - Bir Fran· 
•ız gazetesinin yazdığına göre 
Sovyet Rusya Almanya ile an· 
lafmasında bir nasyonal ko
miiniat partisinin Almanyada 

: teşkilinde ısrar etmiş ve Rib-
• bentrop bu şartı kabul etmiş· • 

ti. Zanr:c::lildiğine göre Sov
yetler anlaşmasının tatbikat 
sahaunda tecellisi için bu par
tinin teşekkülünü beklemekte· 
dirler. 

F ranaız gazeteleri, bu haberi 
mevzuubaha ederek Cermen· 
Sovyet anlafmasının bir me
yusiyet ve intikam anlafmaaı 
olduğunu kaydediyorlar. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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lmkô:nsız gördü-
ğü bir svlh ... 

-*~BiLGiN 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Bir de Tanrının bize olan gazabından lan bu halk ta mukaddes değil midir? :reisliğinden 51 
bahsediyorsun. Tanrı asıl sana ve Haru- Tanrının cemaati üzerinde kendinizi ne- E Karaburun Kızılay şubesinden 45 tealimiyete mecbur edinceye bdar harp-yaşamak zorlaştı 
na gazap etti ve biz hepimiz sizin yiizü- den haklın kılmak istersiniz... : ArmuUu okulu talebesi 2 85 te devam kararlarile 4te bu gayeyi te-
nüzden burada sefil kalıyoruz. Musa bunun üzerine onlara: EKaraburun Kızılay şubesinden 90 Dikili mıntaka.sında evvelki gün ve ise de bunl.; derhal tedavi görmekte- hilluk ettirıneie ~caldardır. 

Ve sonra hep bir olup Musa ile Haru- - Madem ki benden şüphe ediyorsu- :.Karşıyaka Fevzipaşa okulu d bah tı1an im dir. Böyle bir hayat ve ölüm mücadeleai-
nun Çadırlarını taşlamag·a niyet ettiler. nuz, dedi. Yarın içın· hazırlanınız ve ya- •• talebcsı· 5 05 ün sa yeni yer sarsın ° uş ve nİn ~imdiden tahmin edilmesi imkansız halk heyecan geçirmiştir. Al~adarların söylediklerine göre, 

Bu hali gören ve bu halk içinde Mu- rın Tanrıya kurban verdiğimiz yerde EMersinli okulu öğretmen ve öğ- Evvelki gün öğle vak.il saat 1 de beş zelzele fetaketze<!eleri için iane toplan- netict"!er arzedeceiini SÖyliyenler vardD'. 
laya yegane inanan iki kişi, iki kabile toplanınız. Tanrı size orada büyüklüğü- :rencileri 6 77 saniye devam eden bir sarsıntı olmuş- dığına göre kendilerinin derhal terfih- Bunlar diyorlar ki Almanya meyuune 
reisi, Yeşu ile Kfilip teessürlrinden üst- nü gösterir ve hakkın hangi tarafta ol- :Ege petrol şirketi 25 tur. Yine evvelki gece yarısından sonra !erine çal~ak zamanı kabili tamir olan bir barba mecbur edilirse insanlık miit-
lerini başlarını yolmaktan başka bir şy duğunu bütün Beni Israil kavmi ı:örür, : Anriko Allberti ve şürekllsı 25 saat 1,40 ta üç saniye devam eden bir evlerin derhal tamirleri, inşa edilecek- h4 bir &ktbetle kartılll$Acaktır. 
yapamadılar. anlar. EHaydar Nazlı işçileri naıruna sarsıntı, iki saat s~nra iki saniye devam !er hak.kında bir karar verilmesi lilzım- Eli altmda muazzam kuvvetler bu-

Musa. bu halden çok müteessir olmuş- Korah ve avenesi dağıl~. da EHakkı 4210. eden orta şiddette bir sarsıntı, dün sa- dır. . ~ Hitlerin b~i.vumı yürütmek 
tu. Ertesi günü kurban mey nın top- ~ ............ ,..,,.,.,., ... , ............. ; bah saat sekizde de hafif bir sarsıntı ol- Filhakika zelzele felaketzedelerine e amamız D" barba batvuraca-
Cenabıhak Musaya tekrar hitap etti: landılar. muştur. yardımlar yurdun her tarafında devam imı müttefikler bilme:: değildir. lnaan ve 
- Ya Musa.. dedi. Bu kavim daha ne Korah daha akşamdan kendine taraf- B d Dikilide evleri yıkılan hallı: MIA ça- etmektedir. Jzmirdeki yardım listesi ka- materyel itibarile tarihte 9'İ kaydedil-

vakte kadar beni tahkir edecektir ve ne tar halkı kandırmıştır. Bunlar ellerinde ergama a c\ırlardadır. Bazı aileler, yakın kazalar- barmıştır. Kızılayın ve hükümefanizin memİf derecede büyük kuvvetler ara-
vakte kadar gösterdiğim bunca alAmet- sopalarla gelecekler ve kendilerine ve- daki tanıdıklarının yanına gitmeğe baş- yardımiyle alınacak tedbirlerin taciline unda, misli ııöriilmemit bir boiu4ma 
!ere inanmamakta devam edeceklerdir. rilecek bir işaret üzerine Musa ile Ha- lamışlardır. kat'l ihtiyaç vardır. olacaktır. Müttefikler. Almanyanın &za-
Ben onların üzerlerine taun gönderece- runa hücum edeceklerdi. -ı:;..- Havalar serinlemeğe ve hattA dün gc- Haber aldığımız_~ göre ziraat VekMeti, mi kuvvet ve kudretini kullanarak indir-
ğim ve hepsini mahvedeceğim. (") Vaktaki içtima mahallinde tamam ol- Bir gnci ağır surette ce bir ~ havası hüküm sürdüğü için Dikili halkına pa!asız tohumluk tevzii- meğe çalışacağı darbeyi mıızafferane bir 

Musa, Kavminin bu sureUe ve gazabı dular. yaraladılar... halkın vaziyeti ciddidir. Kışın birdenbi- ne karar vermiştir. Bergamada açıkta mukavemetle karşıladıktan sonra nihai 
IJAhiye uğrıyarak tamamen mahvedilme Bu sırada Musaya şöyle bir hitabı ila.. re bastırmasından endişe edilmektedir. kalan ve müstahsil vaziyetlerini ikaybe- zaferin yıpranma harbile elde edilece-
tehlikesinde olduğunu görünce başını hl sadır oldu.. Bergamanın Kıruk nahiyesine bağlı Esasen çadırlarda geceliyen halk arasın- den halka da aynı şekilde yardım edil- iiirıi tahmin ediyorlar. 
ııeodeye koydu ve yalvardı. _Ya Musa .. Sen ve Harun bu adam- Morlat Çallı köyünden Musa oğlu Ka- da rahatsızlananlara tesadüf edilmekte mesine teşebbüs edilmiştir. Filhakika insanlıim topyekiin esareti 

_ Yarap! dedi. Sen bu kavmi hiınaye dan akl k ciiri Karaca Ali köyünden Halim oğlu '-bul ~-· mua-'., b .. · A'--- _._ !arın anların uz aşınız. Ve avmi- d b ... ~ uu ~ ,....... 
ettin. Onları zulümden kurtardın. Şim- d .b. im k . . 1 . . . Şevket Güneş bir münazaa an sonra ı- T T nn· e '-'-"- •o'~. 

nize e size ti ı o a ıstıyen erm sızın u·· tu·· n k uoamı ......... tli böyle çölde ifna edecek olursan bunu yanınıza gelmesini söyleyiniz. Ta ki ben ~akla yedi yerinden ağır surette yara- ren az a Si Y-me deniliyor ki Almanlar maililbi-
duyacak olanlar kudretinden şüphe ede- asileri şanıma layık şekilde imha ede- lı ,mıştır. yet ihtimaline ıa.r.ı ban kapılan açık bt-
cekler. Sen sa bursun yarap .. senin mer- . Yaralı hadiseden sonra hastaneye kal- ralmutlardır. Fran!a ve lnııilterenin en 
hametin çoktur. Günah ve isyanı affe- y~usa bunun üzerine halka: dınlarak tedavi altına alınmıştır.. Ha- ı:;.. ı:;.. biiyük tehlike saydıldan Bo4evizme Balt 
dersin. Mısırdan çıkalıdanberi bu kavmi - Korahın ve onunla beraber olanla- yatı ciddi surette tehliklmededir. Suçlu EfıHmesine müsaade Mu"'sademevc memleketlerini teılim etm41erdir. Yarın 
çok kerre affettin. Bu sefer de affet. rın yanlarından çekiliniz, dedi. Çünkü yakalanarak adliyeye veri iştir. edilen tarlalar J mukavemette devamm imki.ıws oldo-

Tann bunun üzerinule Musaya: onların isyanlarının cezalarını görmele- -*- t ._it difd.S b b iunn ııörürlene büsbütün Bolşevizmin 
- Münacatını kab ettim ve onları ukadd 1 •'--b U . d"" g.::.•~-park sineması esu e - Se e 1'yet veren koUan araaına atılacaklar, Sovyetler re-affettim, dedi. Fakat onlar madem ki ri ve m er o an wu e erıne uş- ..... ....- * 1 . k d 

meleri pek yakındır. Kültürparkta sergi sarayı binasında -- -- iimini Marn ...hil enne a ar çekecek-
beni tahkir ettiler. Ecdatlarına vadetti- Bir çok halk bu sözlerden korkup ka- gayet modern bir sinema tesisine karar İnhisarlar idaresinden aynlan memur- -- ' -- !erdir. 
ğim ülkeleri göremiyecekler ve burada çıştılar. ver"-'· tir. !ar, alakadar ziraat memur ve muallim- ~eıı•- me-- ltalılıında Böyle bir ihtimali end4e ile ıa.r..ı..-
ölüp gideceklerdir. O ülkeleri onların ~ ı · · iştir" aki ı ·•• tin h · d ._ ~ .. --Bir kısmı tereddütte idi. Sinema işini üzerine alan gazeteci B. erının Y e vıra ye er yerın e f yanlar aramı da eski lnııiliz bqnkili 
~=: ı~!~d~c~~~ a:;r ıts= Musa onlara: Hamdi Gürsoylar dün belediye reisiyle te~t y~parak tütün ekilecek_ sahaları taflfdfıat açı mlŞtlJ' Loyd Corç da vardır. 
tabi olmuşlardır. y eşu ile istisna edece- - Eğer bu insanlar burada ve her in- sinema işi hakkında göriişmüştür. Kül- tesbıt etmişlerdir. Yalnız tesbıt edilen Develi - Cumaovası istasyonları ara- Bunıda divanm yine esuma ııinne1o 
ğim. Bunları kavmine böylece söyle.(••) sanın öldüğü şekilde ölecek olurlarsa, türpark sineması iki haftaya kadar açıl- yerlerde ve tarlalarda tütün ziraatine sında vukua gelen tren müsademesi tah- liznndB": 

Musa, Tanrının buyuruğuna uyarak cümle insanlara vaki olan bunlar üzeri- ınış olacaktır. müsaade edilecektir. kikatı adliyece neticelenmiş ve sekiz ki- Fransa ve lngiltenı için Almanyımm 
Beni Israil kavminin büyüklerini çadı- ne de vaki olursa o zaman Tanrı beni si- -•- Bu sene tütün zerd iyatüzdve lstihsalıe-!At Şİ hakkında ilk tahkikat açılmasına ka- fütuhatmı tasdik eden bir ıulh yapmaia 

1 k d di !, ,_ ,·aziyeti, geçen sene en y·· e on nis rar ver'-'·"-. ,_,_._ -- mıdır? 
rının etrafına topladı. Onlara Tanrının ze peygamber o ara gön erme te ..,.__ M h 1 ülm ~~ UlllUU1 ·-
emrini tebliğ etti. k1 edebilirsiniz. (Lakin eğer Rab) fev- • tinde noksan gör" üştür. H8disede bu memurlara müteselsilen Farzımulıal olarak bunun kabil oldu-

Bu şiddetli ceza karan hepsini müte- kalade bir şey yapar, yer açılır ve onla- U a c) r er -- mesullyet teveccüh eylemektedir. Hak- ğu ıöylenirse dünyanın akıbeti daha az 
essir kıldı. rı, onlara müteallik olanların kaffesini Yeni iki belediye larında tahkikata karar verilenler şun- müthit olmaktan kurtulacak mıdır? 

Bu kavmin içinde azılı kabile reisle- yutarsa, onları diri diri ağuşuna alırsa --ı:;..-- !ardır : Muzaffer bir Alman ıulhu, küçük mil-
rinden ve Uvi soyundan Korah adında o zaman bu bedbahtların Rabbı tahkir İ""n lıabııJ mıntakası tesis edildi Makinist Abidin, Nazilli marşandiz! !etlerin biiyük garp Demokrasilerine iti-
biri vardı ki, Musanın tahakkümünü bir ettiklerini bileceksiniz.. (1) ;• h f I fd Tepecik mıntakasında belediye iş ve katar şe.~ ~'!.'at Akın, C~~ovııı:ı istas: madlannın sona olacaktır. Avnıpada, 
türlü çekemiyordu .. Yanına kendi gibi •• BİTMEDİ •• o .. unan o ay • ar hizmetlerinin genişlediği nazarı itibara yon~ ~~duru Fadıl AY_an, ?de= tr:ru hatta dünyada Alınanyanm yarattığı em-
daha on kişiyi alarak halkın karşısında İskan işleri umum müdürlüğü, .Y~ni alınarak temizlik işleri dairesinin bulun- makinistı Mehmet Cel31 Dundar, yagcı rivakileri dejiqtinnenin imkiruız olduğu 
ve tekrar Musaya hitap etti: (•) Ahdi Atik. Kitabı /ldad: Bap: 14- neşrolunan 3657 sayılı kanun mucıbin- duğu yerde yeni bir belediye mıntaka Yusuf Ziya Bayar, Şükrü Sarıel ve gar- kanaati kökletecektir. Almanyanın ıu 

- Ya Musa .. dedi, sen bize Tanrı na- /lyet 11, 12 ce yabancı m~ekeUerden yur.dumuza merkezi tesisine karar verilmiştir. döfren Şükrü Aarslaner.. mahod hayat ..ı..... nuariyeoi her za-
mma buyuruklar söylersin. Halbuki (••) Ahdi Atik. Kitııbı 4dad: Bap: 14- gelec k ~uhacırforın beraberlerınde ~- Ayrıca şehir müe"eselerini sağlık ba- Suçlular, vazifelerinde dikkatsizlik su- mandan daha kuvvetli olanık eanlana-
Tanrı senden uzaklaşmıştır. Ve bizim içi- llyet 14-25 tırecek~rı, zat, zıraat, sanat, .. me.slek ış- 'mnından kontrol için bir belediye za- ~~tiyle marşandizdan kopan 17 vııgonla cak. Seriinin siyui ve ikbsadi niifmana 
m.ize yaklaşmıştır. Sen, Tanrı mukaddes- (1) Ahdi Atik - bap: 16 - Otuzuncıı lerı v . ücaı:et. eşyalarından gumrük ~u- bıta mıntaka merkezi tesis edilmiştir .. Odemiş treninin müsademesine ve bu mukavemete kimse cesaret edemiyecek
tir dersin... Burada sefalet içinde kırı- ıtyet. afıyetine tabı ol",'.11ar ~da gümrük Bu işin başında bir doktor, bir müfettiş suretle bir kişinin ölümüne sebebiyet tir. Diğer taraftan Fransa ve lngiltere 
------------------------------ ve ınhisarlar vekaletiyle müştereken ha- ·· hhl b t dır H vermekten muhakeme dileceklerdir. beynelmilel .alıada o kadar zavallı, o 

8 ı ._i DAUİ...,.ARKA 1 talimatnaın . konsolosluktan ve uç sı za ı a memuru var . er ka . . b" '-'- d"" iP sv- ve 111 r n 1"11 zır anan eyı - r· r· "!ık k trol · ı · b takanın -*- dar aciz ve perest"°ız ır mev.... u-
-Y ıruza ve teşkilatına tebliğ etmiştir. Ta- .ur~ sag :ı~?.tir ış erı u mın teceklerdir ki, yeni bir taarrwı kartum-

Nor11eç 11apuru Sovyetlere vapur umatname aynı· zamanda gümrükl" •• er ve- uzBerınlede _ver=..,,. ılan. tkik tta Belediyenin Parti ,,i ı ,_,, ti tarafınd .. ükl" . . d e ıyece yap te a son ay- da yapayalnız kalmslrtan tebaşi ederek 
dalla batırıldı Pa amıyor... ""'e__ . . . an guınr erunıze e k.rda şehrin belediye ceza1an işlerinin Eşrefpaşa kamonuna Aimanyanın her arzusuna boyun eiecek-
stokbolm, 11 (A.A) - Vistula ismin- Kopenhag, 11 (A.A) - Danimarkalı teblig cd~ştir. .. azaldığı göriilmüştür. bir lnektubU !erdir. Şerefi, utildili, kuvvet ve lo"'meti 

Seki Norveç vapuru Şimal denizinde ba- armatörler Ingiltereye kereste gönder- Bu tallmatn~eye gore . yurdumuza sönmi4 iki büyük İmparatorluğun kaya-
tırılınıştır. Mürettebatından dokuz kişi mek üzere vapurlarını kiralamak isüyen gelecek muhacırlerde~ h.~r aile bilfunum -*- Belediye riyaseti, Parti Eşrefpaşa ka- lıklara çarpan bir gemi gibi tuzbuz ol-
bir vapur tarafından kurtarılarak İskoç- Sovyetlerin bu talebini reddetmeğe ka- <'V eşyalarını ve hr turlu sanat hayvan- KADİFE KA\LESİ monu ikinci Mahmudiye ocağı başkanlı- ması sakınılmaz bir ,~y olacaktır. 
yada karaya çıkarılmıştır. Diğer bir va- ıar vennişlcrdir. Vapurların Sovyet ma- larını, ziraat fileUeri ile tohumluk!~:"'· ASFALT YOLU- ğına şu mektubu göndermiştir: Akıl ve mantJk böyle bir aulhmı lm-
pur, babın vapurun mürettebatını ara- lı nakletmelerine rağmen armatörler Al- d•mızlık hayvanlarını tamamen gum- .. •Ocak kongrenizin, memleket ve kansız olduğunu gösteriyor. Şu halde 
malctadır. man tahtelbahirlerinden korkmaktadır- ı üksüz olarak yurda sokabileceklerdir .. _!~gunkısmıEşrefpaşa yolunun beton ve semtlerindeki faaliyet ve icraatından do- Ingiltere ve Fransanın ne pahasma olur-

Bern, 11 (Ö.R) _ Şetlandın şimali Jar. Norveç armatörleri de ayni şekilde Bundan ayrı olarak ziraat ile meşgul =;ut inşaatına başlanacak ve bir layı belediyeye teşekkür edilmsini ka- sa olsun hürriyet ve emniyet müca-
şarkisinde bir Alman tahtelbahir! tara- Sovyetlerin taleplerini reddetmişlerdir. olanlar büyük ve küçük hayvanların- ay sonra Eşrefpaşa otobüsleri sefere rarlaştırmak suretiyle gösterilmiş olan delesi yapmak••n b~a çareleri yoktur. 
fından torpillenen bir İsveç vapurunun ___ ,. dan değeri 6000 liraya kadar olanını başlıyacaktır. kadirşinaslıktan fevkaiade mütehassis Mücadele tahminleri "'an v.ehamet arze-
mürettebatmdan 18 kişi kurtulmuştur. Son haftada mmade!f"e gümrüksüz geçireceklerdir. Sanat ve Bu bat, K~nak - İsmetpaşa b:ılvan, olduğumuzu bildirmek isterim. debilir. Oç Bene yerine on :iç Bene ıüre-

___ ffi___ edilen flapp meslek erbabından olanlar, sanat ve Mezarlıkhaşı, Ikiçeşmeliği takiben şim- Belediyeniz, Parti sakafı altında iman• bilir. Falı:at hürriyet sav"'ında tarihin en 
Danimarlıa 1940 mesleklerine ait aıat ve edevatı, söküp dilik Eşrefpaşaya kadar devam edecek- la toplanmış olan muhterem İzmirlilerin azametli miramu, bütün bir medeniyetin 

fıaçağı emtea getirecekleri fabrikalar Mat ve edevatı tır. Bilahare yol Kadifekalesine kadar teveccüh ve müzaheretleri devam ettik- ana direklerini konnnak mevkünde olan-
fıurasım çağlPıyGP Londra, 11 (Ö.R) - İngiliz istihbarat tumamcn gümrüksüz olarak yurda so- uzanınca otobüsler Kadifekal~sine ka- çe, İzmiri imar ve güzelliğe kavuştur- tar muhalı:kalı:tır ki dünyanın oempafoi 
Londra, 11 (A.A) - Alman radyosu nezareti, 7 ilkteşrinde biten hafta içinde kulacak ve bu fabrikaların mamul ve dar işllyecektir. mnk hususundaki mesaisinde azamı kendilerile beraber olduji'u:ı" bilerek mu-

Danrnarkanın 1940 kura efradını silah İngiliz filosunun yirmi beş bin tonluk gayri mamul maddelerinden 6000 liraya -*- gayreti gOsteımekten geri kalmıyacak- zaffer olmayı bileceklerdir... . . 
altına davet ettiğini bildirmektedir. Ye- harp kaçağı emteası müsadere ettiğini, kadar olanları da gümrüksüz geçecek- B' • d ~ tır.• ŞEVKE'J' BiLGiN 
ni efrat harp çıktığı zaman silah altına harbin başından beri müsadere edilen tir.. Tüccar olanların öteden beri sat- 1 r c l il a \1 et ava- --
davet edilen efradın yerine kaim olacak- harp kaçağı eşyasının 315 bin tonilatoyu makta oldukları ticaret mallarından de- J İN İL 

;. bulduğunu bildiriyor. f;t s7i?:rı:d~~ ~r~:d:ı:ı,:ra,.:, e:: Si neticelendi ~::::sa~YA Ar:sın=~:~~ 
tanlar, bu malların mukabilindeki para --~-- Konak _ Cankaya (Köprü) arasında Londra, 11 (A.A) - İngiltere ile Hol-TAYYARE SiNEMASI 

TELEFON: 3646 
BUGGfiN 

Büyük Fraıısu muharriri FRANCiS CARCO'NUN layemut eseri 

Kadınlar Hapishanesi 
Duvarların sakladığı gizli bir hayat ıstırabını, Cemiyetin zal.im teliılıJdlerl, 

Din öldürücü kurbanlarını hu !ilimde göreceksiniz ... 
OYNIYANLAR 

Viviane Romance Renee Saint - Gyr 
Aynca zengin ilaveler METRO JUl?NALDE SON HADİSAl'
SEANSLAR: Her gün 3-5-7 vo 9 da Cumartesi ve pazar 1 de ilave Seansı •• 

'· * 
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Sevdigi Adaın 
Yazan: Üç Yıldız ı=--.can 

-7-
;.ı:uhakkak ki o kendini bu sırada 

ldüjganın yerine koymuştu. Acaba o da 
bİi" yuva kurmak istiyor muydu? 

O da hayalinin. kalbinin adamını arı
yor muydu? 

Genç yaşında on senedenberi devam 
eden yalnızlıktan artık usanmamış mıy
dı? 

Annemi artık daha yakından ve da
ha dikkatle tetkik ediyor, onun cidden 
güzel gençliği karşısında sevgiye, saade-

ediyordum. 

* Yine bir akşam eve geldiğim zaman 
evde annemi Süleyman Fehmi beyle 
başbaşa buldum .. Misafir odasındaki or
ta masasının başına geçmişler, başlarını 
aynı hizada bir kitaba eğmişler, okuyor
lardı. 

Benim geldiğimi duydukları zaman an
nem biraz kızardı. 

Süleyman Fehmi bey deı 

iJe satın alıp getirecekleri 12.000 liralık Kcizun on seneye işlemeğe başlıyan belediye otobüsleri ıanda ar~daki hava seferleri günde 
mallarını gümrüksüz olarak yurda so- a.fıA- fd her gün hıncahınç doludur. Halk büyük kar~ bırer tayyare hareket etmek 
k"bileceklerdir. Yalnız, şeker, kahve, man u.rn 0 . U... . bir rağbet ve alaka göstermiştir suretiyle tekrar başlıyacaktır. Keza Pa-
çay, benzin, ipek ve iplikler getirilemi- Geçenlerde Mesud.iye caddesindeki ra- B tle b h t ,._ . d • 1 luk ris ile Londra arasında günde iki defa 

k kıfbik d başıB Cmali b usure , u a u.oerın eyocu 
yece tir. • a ~. ~ın .. ~ .. ~~ • . e ı- kolaylaşmıştır. olmak üzere karşılıklı hava seferlerine 

İcra vekilleri Heyeti tarafından gene ç~ oldürdugu_ ıçın agır ceza mahke- yalanda Konak _ Güzelyalı hattı ta- bugünden itibaren başlanmışm-. 
ayni kanuna göre kabul edilmiş bir ka- mesıne verilen ~erden Kazını Dosa- çılmış 1 aktır --
rarnamede alakalılara tebliğ edilmiş bu- nın duruşması neticelen~ ve kararı mamen a 

0 
ac · İngllterede Domln"On 

lunmaktadır. Bu kararname ile Türkiye- verilmiştir. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ti 
de yerleşmek maksadiyle ve hUkümet- Memnu olmasına rağmen imalAthane- i Gel'!nler, Gidenler i nnzll'IGPI göl'iişmelm 
ten hiç bir iskan yardımı istememek şar- de rakı içen ve bu yüzden işinden çıka- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Londra, 11 (A.A) - Hindistan hOldi-
tiyle serbest muhacir olarak yabancı rılan Kazım, usta başı B. Cemali öldür- Muğla mebusu B. Hüsnü Kitapçı Ku- metl Londrada akdedilecek olan (Do
memleketlerden yurdumuza gelmek isti- mek suçundan dolayı, cürmilnil hafifle- .şadasından, lktısat vekfiletl kontrolörü minyon nazırları) göriişınelerine 1ştirald 
yen Türk soyundan kimselere merkez- tici sebeplerden de istüade ederek on yıl B. Abdülmenan İstanbuldan geldiler. için İngiltere hükUmeti tarafından ya-
den hiç bir istizana lüzum kalmadan ağır hapse ve tazminat ödemeğe ınah- İzmir parti müfettişi B. Galip Bahtı- pılan daveti kabul etmiştir. Hindistan 
konsolosluklarımız tarafından muhacir kı1m edilmiştir. yar Ödem.işe, hava kurumu müfettişi B. murahhası olarak Sir Mouhaınmed Zaf-
vizesi verilebilecektir. Suçlu, hu karan remyiz edecektir. Cemal Diran Ankaraya gittiler. rnllah ham gönderecektir. 

düğün daveti var ... Tanıdıklarımdan bi
rinin düğünü. Çok neşeli olacak. Sizi 
ve... validenizi davete gelmiştim. Vali
deniz sizin nerede ise geleceğinizi söy
ledi ve sizi beklerken de beraber getir
diğim ( ... ) nın şür kitabını okuyor
duk ... 

Anneme baktım .. 
O da nazarları ve tavrı ile bu sözleri 

tekid etti ve sonra: 
- Gideriz değil mi Muzaffer .. dedi. 
- Madam ki sen arzu ediyorsun el-

bette gideriz anne .. 
Dedim. Süleyman Fehmi bey gitmek 

için bir harekette bulundu .. 
Ben: 
- A ... dedim. Madam ki buraya ka

dar bizi düşünerek zahmet ettiniz, akşam 
yemeğini de beraber yeriz. 

Teklifim annemin gözlerinde bana 
karşı mahzun bir minnet bakışı uyan
dırdı. 

Geç ~akte kadar oturdu~, konuşt~. 

hatırladınız. Onunla bir ahbap evinde 
tanışmıştık. Annemle beni ilk önce kar
deş zannetmişti. Bana Beyoğlunun en 
lüks otellerinden biri olan ( ...... ) ote-
linde oturduğunu söyl~tl. Saçına ek 
karışmış olmasına rağmen gençce, dol
gun ma!Omatlı. konuşması taUı, göste
rişi samimt bir adamdı. Gözüken tek ku
suru varsa o da içkiyi biraz fazla içiyor
du. 

Bana karşı izhar ettiği yakınlık ve ona 
karşı kalbimde yer bulan dosUuk, bil
hassa edebiyat bahislerine, şürlere pek 
baJlllan annemle daima bu mevzu üze
rinde konuşarak onu memnun etmesi 
aramızda gittikçe artan bir samimiyet 
ve sıkı ahbaplık kurmuştu. 

Onun tarafından davetli olduğumuz 
düğüne gittikten sonra bu ahbaplık art
tı. Mektep dönüşleri haftada bir iki defa 
onu bizim evde buluyordum. 
Ahbaplığımızı ilerletmiş, senli benli 

konuşmağa başlamıştık. O bana (Muzaf-. . . 

ce (Süleyman) diyordum. Herkesin bir 
zaif tarafı var. Benim de zaif tarafım 
tavlaya meraklı. Bunu anlıyan Süley
man Sadef kakınalı güz.el bir ceviz tav
la hediyesi getirdi. O bize geldikçe ma
sanın başında saatlerce tavla oynardık. 
Annem de yanımızda yine onun getirdi
ği şür kitaplarını okurdu. Süleymana o 
kadar alıştım ki, gelmediği günler veya 
gününll aksattığı ı:amanlar adeta onu 
arıyordum. 

Onun içkiyo mübtel! olduğunu söyle
miştim. Ben eve geldikten sonra içmez
di. Fakat ağzının koktuğunu anlardım. 
Bazan de bana koku hissettinnemek için 
çiklet çiğnerdi. Çünkü ben müteaddit 
defalar içkiye karşı duyduğum nefreti 
açıkça söylemiştim. Bir kaç defa mut
fakta, kapının arkasına saklanmış boş 
rakı şişeler! gördüm. Tabii bunlar Sü
leyman bizim evde içmişti. Acaba annem 
de içiyor muydu? Bunu anlamak için 
kurnazlıkla boynuna sarılır gibi yaparak 

kusu duymayınca da deo:in bir nef .. alı
yordum. 
Maanıafih bu hoş rakı şişeleri hikaye

sinden ne anneme ve ne de Süleyrnana 
hiç bahsetmedim. 

Müjgfın!a olan vaziyetime gelince .. 
Annemin sözlerine hak vernıi§, bu genç 
kıza karşı içimde dostluktan başka şey
ler de hissetmeğe b"§lamıştım. Yine sık 
sık buluşuyor, sinemay3 gidiyorduk. Fa
kat eskisi gibi onun yanında yaver gibi 
yürümiyordum. Hatta bir gece sinema 
dönüşü onun koluna bile girdim. Bu ha
reketim Müjg!nı çok memnun etmiş ola
cak kl bana büsbütün sokuldu. 
Doğrudan doğruya aşktan bwetmı

yorduk ama .. Mesela birbirlerini anlamış 
insanların kuracakları yuvanın saade
tinden, sevgi işlerinde kafa anlaşmasın
dan, kalp anlaşmasının üstün olduğun
dan falan dem vuruyorduk. Ne bileyim, 
Müjgfuıa karşı : 
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ima 
Herşeyi göze 
hareketler de 

lngiliz tayyareleri Almanya 

'l'ENI XS'IR 

alarak yapılan bu 
akim bırakılmıştır 

fasılasız yaptılar •• yuz üzerinde saat uçuş 
Paris, 11 (Ö.R) - Havas ajansı as- te idi.. dyetl ve silahları hakkında malUınat derhal denize dalma~ ve ticaret geml-

kert vaziyet hakkında aşağıdaki maIQ- Bu teşebbüsler de Alman tabiycsine toplıyabilmek için bizden esir nlmağa lı:rine tnnmız edemiyecek bir vaziyette 
matı veriyor : tevfikan şiddetli ve gayet seri yapılma- çok ehemmiyet verdiği halde şimdiye kalınağa mecbur etmektedir. 

Alrnnnlar, müttefik ordular başku- sma rağmen Fransız mevkilerine yaklaş- kndar buna da muvnffak olamamıştır. Hemen her gün düşmanla çarpışmak-
mandanlığırun niyetleri hakkında her mnğa muvnffak olamamışlardır. tn olan tayyarelerimiz, üzerlerine aldık-
vasıtaya baş vurarak malümat alabil- Düşman, otomatik silahlarınuzın ve Londra, 11 (Ö.R) - Hava ruız.ın lan hayati vazüeyi ifa etmektedirler. 
mek için akametle neticelenen teşebbüs- mitralyözlerinıWn ateşi altında tcşebbü- Kingsley Vood Avam kamarasındaki Al.manyaya yapılan keşü uçuşlarına 
lerine devam etmektedirler. süne devamının imkfuı.sızlığını nnlamı.ş- beyruıntı münasebetiyle aşağıdaki malQ- gelince, tayyareleriınizin hazan Alman-

Üç günden beri Ren ve Mozel cephe- tır. mat veriliyor : Harbin ilk dört haftasın- ya üzerinde fasılasız yüz saat uçtuklan 
sinin hemen her parçasında fasılasız bir Yine cephenin bazı noktalarında el da İngiliz havn kuvvetleri Alman talı- vakidir. Bu suretle hayatı ehemmiyette 
surette Almnn keşif kolları mevzii ta- bombnlnn ilo ve dcmlr teli örgülerine t.clba.hirlerini keşfetmek için bir milyon malı1mnt toplamışlardır. 
arrıızlnr yaparak Fransız mevkilerini kadar uzanan müsademeler olmuştur.. mil mesafe katetmişlerdir. Yüzden fazla Bu suretle düşman arazisiyle ünsiyet 
voklamnktadırlar. Düşman inatla ve mükerreren hatları- vnpur kafilesine refakat etmişlerdir.. peyda eden tayyarelerimiz Sigfrid hat-

Bu teşebbüslerin şimdiye kadar hepsi mıza karşı yapmakta oldu bu taarruzla- Tayyarelerimiz, Alman tahtcllw.hirleri- tının bir şemasını elde etmek için ciddi 
zayiatla aklın b1rakılmıştır. rm hiç birinde mevkilerimize ginneğe nin mevcudiyetini meydana koymak hu- mukavemete maruz kalmadan Snrdnn 
Bazı noktalarda Alınan müfrezeleri muvnffnk olamamıştır. susunda donanma efradının görüş kabi- Şimal denizine, Heligolanda kadar uç-

yilZ ilii yüz elli kişilik kuvvetli kollar Bu yoklama hareketleri düşmana ınü- lıyetini çok tec.:ıvüz eden mesafelerden muşlar ve hiç bir fırızayn uğramadan 
halinde harekete geçmişlerdir- Düşma- hinı z.:ı)•i<lta mnl olmaktadır. Salahiyet- haberler getirmişlerdir. (islerine dönmüşlerdir. 
nın yaptığı yoklama teşebbüsleri arka- tarların kanaatine göre 'Alman kuman- Tnyyarclcrimizin yaptığı tecavüzler, Takriben bin millik keşif uçuşlan 
dan mitralyöz ateşi ile himaye edilmek- danlıl,rı Fransız müdafaa hatlarının va- esirlerin ifadelerine göre tahtclbahirleri muvaffakıyetle başarılmıştır. 
... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aıı••••••••••••••••••••ıaııaıııııııııııııııııııııııııııııı••••••••ıaııaııııııııııııııııııııııııııaıııııııııııaıııııaaıı 

Tebliğler Di ·li f e e zedeleri s·taraflar 
FRANSIZ 'J'EBLt(;i : • • d ı • • -tr 
Paris, 11 (A.A) -11 ilk.teşrin sabnh ıç a aa ıyetı Berliınde naiqtel'elı 

tebliği : bir teıel'JJbU:ste 
Sarbrukun cenubunda ye Primnsemin 1Ju!ıınacalde:ue-

b~t~~şif~~ı:.. d~~~:ep=~ Zonguldak 11 (A.A) - Iki günden-ı Samsun 11 (A.A) - Dün parti kura- --·~---
beri vali ile vilnyet parti reisi, p:ırti ve ğındn p:ırti müfettişi. vali vekili, milli Brüksel, 11 (A.A) _ Belçika haricl-

mil.ştür. Ö Kızılay idare heyetleri partide toplana- teşekküller mümessillcrile bir çok tile- ye nazın Spaak ayan ve mebusruı Sos-
Paris, 11 ( .R) - Akşam tebliği:Mo- rak Dikili felaketzedeleri içi.n yardımda enrlarımızın istirak\yle yapılım toplantı-

ıcl ile Sar nrasında düşman keşif kolla- bulunan yurttaşların teberrülerini kabul da Dikilide felakete uğrıyan vatandaşla- ynlist gruplarının toplantısında yaptığı 
t"lnın fnaliyeti devam etmekte ve nrt- etmektedirler. ra ynpılacak yardım meselesi görüşül- beyanatta bitaraf vapur1ann torpillr-.· 
maktadır. Ayni mıntakada topçu kuv- Yuvalarını kaybeden bedbaht kardeş- mliş ve alınan kararlar üzerine teşkil mesi meselesi hakkında bitaraflar tara-
vetlerinin karşılıklı atışları.. lerinin ıstıraplarını paylaşan halkımız edilen heyet çalışmaya başlamıştır. fındnn Bcrllii nezdinde teşebbilste bu-
ALMAN rEBLiGi: onlnrın ihtiyaçlarını karşılamak için bü- ıunulacağuu ve bu teşebbüse Belçikanın 

··k b" 1~1- h". ·· kt dir- ı (A A) Izınir k da Jştirak edeceğini ihsas eyl"'-r..+: ... Roma, 11 (Ö.R) _Alman tebliği garp yu ır n :.ı.:..a tcza uru gösterme e Giresun 1 . - ve Di ili ~ ...... 
cephesinde sakin geçen bir geceden son- lcr. Maden müesseseleri ve kömlir işçi- hareketi arzı felaketzedelerine yardım -*-
rn bazı topçu faaliyeti kaydetmekle ik- leri bu yardıma gen~ bir şekilde iştirak için teşkil edilnı~ olan heyet çalı~mala- F..RNAR & VA 
tifa etmektedir. etmektedirler. rına devam eylemekte ve halkımız tnra- GORE FJI!.iH-

R 11 (ö.R) D N B . Ayancık 11 (A.A) - Dikili felaket- fındt-n yapılmakta olan tcberri.iatı kobul 
• omn, - · · · nJansımn Roma, 11 (Ö.R) - Bir İtalyan ga~"'-
b bı ·· a·· Al h k zedeleri için Ayancık halkı ve Zingal şir- etmektedir. ....-ir te iğine gore un man nva uv- k 1 Ha tnsinin Londra nıuhabır" ı" bı'lclin·yor •• 

h 1 eti işçi eri birer günlük kazançlarını Ankara 11 (Hususi) - tayda Dikili .. 
vetleri Norveçin garp sa i i acıklannda K l d Bcrruır ~"v, Hı'tlerın· bu""tu··n n .. nmetinı· 
t d · ızı aya vermektedirbr. Bu suretle par- fclllketzedclcrinc yar ım için fanliyet ..,.... ..u.a. 
ngiliz onanmasına ansızın hücum et- ıv --1 S d kad Versay muahedesın· e medyun olduguv nu, 

İn liz k 
ti v~ ~ ay teşkilatı üç günde bin lirayı I devam etmektedir. )m iye ar topla-

mişlerdir. gi · ruvnzörlerine bomba- •·t · b blA"- l d ckO.n ·ki b" ı ı'stikbalde bo··yıe yenı" bır" harp sebebı· mu ecavız ir mc u.ıi5 temin etmlş er ir. nan paranın y u ı ın irayı bul-
lar isabet etmiş ve Alman tayyarecileri Teberrüata devnm olunmaktadır. muştur. hırakmıyacak olan adil8ne bir sulh için 
tnfilfık seslerini duyın~lar, az sonra isa- ~lısmak lhım geldiğini söylemiştir. 

ibet vukubulan gemilerden duman sil- T k h Popolo Ditalya (Bir plebisit yapılsa 
tunlarının yUkseldiğini görmüşlerdir. u·· r tarı· kurumunun bütün milletler sulh lehinde rey vere-
İki Alman t.ayyeresi Danimarka arazi- ccklerdir) başlıklı yazı.sının bir ~k 
sinde karaya inmeğe mecbur kalmıştır_ memleketlerde büyük a1Aka ile kar§ı-

Fakat mUrette~;:_:limdir. yaptırttıg~ l hafriyat !andığını yazıy:::_*_ 
::!::.~~Ki RorTıanyada 
ta~ıyacaıı gemiler Tarih ve arkeoloj·İ bakımından çok -+--
ruga, 11 (A.A) - Letonyada bulunan TEVKİF EDİLEN 

65 bin kadar Alınanı almak Uzere Riga, mu·· hı·m eserler d k ld KOMöNiSTLER 
Liba ve diğer limanlara 14 Alınan vapu- ffi e Y 3 0 3 Ç 1 af 1 t Bükreş, 11 (A.A) _ Kalineskonun 
ru gelmiştir. Başka vapurların da gel- katlinden heri her gün Bükreşte mUte-

m~u ~~:;, iki il hafta i . de Al- ANKARA, 11 (A.A) - Türk Tarih muştur. . . . addit tevkü~t yapılmaktadır. Geçen haf-
nkill rln" ~-tirile çınği samlı kurumunun 1935 yılından beri başladı- Figürlerden biri bakırdan, diğerının ta yalnız Bukre.şte 200 den fazla komü-

manyaya n e ın ı ce - ğı hafriyatlara bu yıl da dört yerde de- vücudu gümüşten, gözleri kıymetli taş- nist tevkif edilmiştir. 
Y~arlıı"' ---r-.. fs-Aa vnm edilmiştir. Bunlardan birisi Çorum tan, küpe ve memeleri ile ayak~pl~ ------

!I' n.u "" uru vilayetinin Alacalıöyük mevkiinde, di- altındandır. Bilhassa figürin emsalsız bır p • 
yağmur Ve fJl'tına ğeri Ankarruun Gölbaşı nahiyesine bağ- sanat eseridir. ıyango 
$arki Karahisar, 11 (A.A) - Dün sa- lı Karaoğlan höyUğilndc üçüncüsü Trak- Üst tabakalarda yeni ve orta Eti de-

at 22 de başlıyan yağmurla kan.şık rüz- yada Vize ve Kırklareli höyüklerinde, virlerlne ait iki büyük mabed ile ile; 
gln müteakip bugün saat 8 de şiddetli dördüncüsü de Ankara içindeki Çankın muhtelif Eti devrine tekabül eden sur-
bir fırtına olmuş ve bu yüzden kasaba kapı höyilğündedir. lar meydana çıkarılmıştır. 
iç.indeki telefon telleri bozulmuş, bazı Çankırı kapı hafriyatı gelecek sene Kurumun biltün hafriyatlan xnUnha-
ağaçlar devrilmiştir. devam edilmek üzere tatil edilmiştir .. sıran Türk mütahassısları tarafından 

200 bin lirayı 
10326 No. kazandı 

Kasabanın şarki çenubisindeki Anna Diğerleri bu ayın sonuna kadar devam yapılmaktadır. Bu eserler Türk Tarih 
köyü sırtlarına ve o ic;tikametteki Su <!dccektir. Aynca Ankara istasyon civa- kurumunun bugünkü umumi heyeti iç- _ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAntF'EDE 
şehrinin kızıl dağına da kar düşmüştür. rında inşa edilen Devlet dcmiryolian timaında kurum azalarının tetkikine ar-

--o--

Giresun kasırgası çok 
müthiş ve korkiınç oldu 

Giresun 11 (A.A) - Pazarteai ak§8nU saat 21 ,30 da birden bire çık.an .... 
yarım aaat devam eden kasırga ıellindo mülhit bir fırtına hükümet konalı da 
dahil olmak üzere bir çok binalann kiremitlerini uçunnut. camlan kumq w 
bazı ağaçlan da devirmiştir. Gece Ego vapuruna verilmek üzere kısmen ma.,.. 
nalarda bulunan iki bin çuval fındıktan liçyiiz çuvalı ısJanmış. 2S çuvalı da 
denize dökülmek suretile hasara uğramışlar. 

Bundan ba~ka fmdık. yüklü bir mavna da parçalanarak batmış, iki mayna 
da hasara uğnunıştır. 

Eabiyeden gelmekte olan iki ve üç tonluk fındık yüklü iki motör bqtan ika. 
ra etmiş ve müşkülatla kurtanlmış iseler de ehemmiyetli hasara uğramışlardır. 
Valimiz fırtına esnasında iskeleye gelerek mavna ve motörler ile bunlara nı'"k .. 
lü fındıkların kurtarılması için icap edenlere zamanında tedbirler aldımuı
lardır. 

Yine fırtına esnasında fener açıklannda içinde dokuz kili bulUMD bir bnldcçı 
kayJb'l devrimJiı ve içinde bulunan dokuz kişiden sekizi kurtarılmıı birisi bo
ğulmuştur. 

Fırtınanın kazalarda, nahiye ve köylerde yapmış olduğu hasar hakkında 
henüz malı1mnt alınmamıştır. 

f ngiliz kralı dün general 
KizımOrbayıkabuletti 

Londra 11 (AA) - Türk askeri heyetinin reisi General Orbay bugiln 
Kral tarafından kabul edilmiştir. 

Rusy anın siyasi f aaliye
ti imanları ürkütüyor 

Paris l l ( ö.R) - Rusyanın diplomatik faaliyeti Almanlan endişeye dü
fÜnnekten geri kalmıyor. cFrankfortcr Zaytung> Moskovada Bulgar sefiri· 
nin Molotofla mülaknbnı kaydediyor. Bu gazeteye göre Bulgaristan ve Ma· 
caristan şimdi Rus ııiynsetine karşı müsait bir vaziyet nlmnğa mütemayildir. 
Rusyanın cenubu ~arki Avrupnda ilerlemesi Rus menfaatlerini Alman ve :ltal· 
yan menfontlerile ihtilaf haline düşürebilecek mahiyette görülmektedir. 

Rusya - lngiltere ara
sında ticaret anlaşması 

Londnı 1 1 ( ö.R) - Londradaki Sovyet ticaret heyetile lngiliz İ&fe neza• 
reti araaında bir anlqma yapılmıştır. Sovyetler lngi.ltereye kereate gönderoc:ck• 
ler, mukabilinde kauçuk ve kalay alacaklardır. 

Alman 
filosu 

tayyareleri 
arasındaki 

ile lngiliz 
muharebe 

Londra 11 (ö.R) - Şimdi sabit olmuştur ki pazartesi günü oimal denizin. 
do Alman bombardıman tayyarelerinin bir lngiliz kruvazör filosuna kalJI 
yaptıklan hücum beş saat ııürrnültiir. Amirallık dün hadiseyi kısaca zikretmif
tir. Buna göre 1 00 den fazla bomba atılmqhr. Bunlardan birisi b~ kruvazö
rün oldukça )akinino diiltüğünden parçAlan kruvazöre ilabet et:miştir. Di
ierleri hedefe isabet etmemit. ba.zılan bir mil kadar uzaia dütmİlltÜr. 

Filo kumandanının raporuna nazaran hücum uzun sürmeeiııe rağmen ta

mamile tesirsiz katmıştır. Hiç bir harp gemisi hasara uğramanut ve biç bir ~ 
:yiat kaydedilmemiştir. 

lngilterenin 
progran11 

yeni hava tcslihat 
ve Dominyolar -*- idare binasının temelleri kazılırken mey- zcdilmiştir. 1500 LİRA ICAZANANLAR 

A YVA L 1 K TA dana çıkan ve milattan sonra dördüncü fil-- R 17756 16482 3804 27471 23882 Londrn 11 (ö.R) - Hava nazın Sir Kings)cy Vod tarafından ilan edilen 
asra ait olduğu tahmin olunan bir Bi- S O V Y E T L E 1000 LİRA KAZANANLAR To!unun yaptığı wns mezan aynen yerinden kaldırıla- UJıran"ada •--• .... j 3359 27086 1790 30319 29576 20910 hava teslihat programı bütün dominyonlnr tarafından tcvkle kargılanml§tır • 

.. --w...-·b • rak Ça lorıka hnfr" }ı d "' -••• ... •• 29917 25806 9320 20494 Bu prO<TT"m du·· .,,..,..nn taarruzlarınd"n tamamı'le masıın mıntakalarda kuvvetli 
ıuuu-1 a~ 1.1 •• pı ıyat g..'l7asm a ~s- intiha ... -' u~- ettiler .. --- ..-- .. Ayvalık, 

11 
(A.A) _ Dün gece sağ- tore edilmiştir. Bu mezar bilhassa ınşa ~ "" . 200 LİRA KAZANANLAR tayyare istihsal merkezleri tesisine matuftur. Bu fabrikalar bilhusa Avustu-

oakla elen Uthiş bir tolu Muradeli tarzı ve <luvarlarındaki renkli freskleri- . ~~ma, 11 (O.R~ - . MoSkov~dan bıl- 87233 1184111587 20561 8918 34960 ralya, Kanada, Yeni Zclandadadrr. 
k""~: ~ O k"" ün kadar le orijinal ve kıymetli bir eserdir Ala- dırilıyor: Sovyet ışgali allına gıren gar- 26951 26618 26749 25432 6451 28154 Taymis .,....,.etesi •unlan yazıyor: Düşman pdt iyi anla~tır ki bize karp 

0 en . cı .sınan ~~ bil- cahöylik luıfriyntı bu sene de geç~ yıl- b1 Ukranyada umumt intihabat ilan 32736 28216 14811 20447 23717 7161 c.- " ~h~~ zeytın mmç k be~ tli lnrda oldut'U gibi arkeoloji ve tarih il- edilmişti~. 22 teşrinlevvelde yapıla~k 31900 31412 15828 24864 12241 28619 yapacağı her hava hücumunu dalına müt.hit zayiatla ödemeğe mahkumdur. 

gu 
.. el la ymahsulapmıştırb. ot l ti e . mine yepyeni orijinal ve bilhas.sa maddi olan bu ıntihabatta her 5000 nUfus içm 28592 28425 12134 19853 1479 23176 Biz ne kadar zayiata uğrasak kaynaklanma tükenmez. Bilakis ihtiyatlanmıa 

ve z o an u o u ne cesı . . _ bi b il k . 13349 h bb~ il d ah&la d vaktinden evvel ağaçtan dilşmü.ş ha- ve manevi kıymetine paha bıçılmcz bir r me us seç ece tır. 10921 34511 8445 16946 33542 mütemadiyen artacakbr. Çünkü düımanın er teıe us n en masun s r • 
rap olmustur. Bir çok yerlerde ~:yiat çok eserler vermiştir .. Bu eserler milat- K A N A D A 19284 18300 24781 4730 18655 l1179 imalatımız inkiıaf etmektedir. 
yiizde elliyi bulmaktadır. tan önce üçtlncü bin yıla tekabül eden Tayyare talim 

2187
10 ~A ;,:-:ti:

09
ANLAR

3903 29466 
Londra 11 ( ö.R) _ lngiliz hava malzemesi iıtihsalitırun harpten beri iki 

R 
·Rı 1 ve arkeoloğlann bakir devri dedikleri m lı i ı misil oldugwu hakkında hava nazınnın beyanatını tefsir eden Deyli Telgrafın 

asyanın genı~emes devre ait olup dokuz metre derinlikten er ez o uyor- 35118 9284 6359 1513 13759 9552 
karşısında çılonaktadır. Bu derinlikte me;dana çı- .. ottov~ •. ;11 <.':-·":> ~Kana~ bundan 2049 21058 12980 1748 14626 19913 bava münekkidi şu izahatı veriyorı 
Brüksel, l1 (Ö.R) _ aBelgaı ajansı- kan ve bir hükümdar ailesine mensup böyle bütun Buy~ ~rıtan~a ımparnt?r- 13163 32846 38898 12554 26000 13097 Harpten evvel tayyare motörü imalatı ayda 1000 motörden fazla idi H 

nın Londra mUhabiri Baltık memleket- olması çok muhtemel bulunan bir kadın luğunu? tayyarecılerıne talım ve terbıl-'.e 16596 2808 38482 27572 19013 33565 Alman imalatını geçmişti. Şimdi süratle artarak 2000 adedi geçmiştir. Fransız 
1 . d R . 1 . .. ve bir erkek mezarında yeai altın kap merkezı olacak ve yeniden kunılan bır 36204 6027 38469 37929 35531 36469 tavvare ı"malaAtının da aynı" ,.ekilde artmasile birilkte bu i!tihsal müttefiklerin 
erın e usyanın genış emesı munase- k ı ... ~ 1 d . . 1 334 JJ v 

bctl"yle İng"ıliz mahfellerının" · fikrı'n"ı nak- iki altın diadcm altın ı..~~Iarı iki altın ço me ~ı.cP er e muhtelif domınyon ar- 76 24542 8109 29277 29324 26675 · . 1 k . ekt d" ~ d le k al b __ 1..... 181 hava h&kimiyetini kati o ara temın etm c ır. 

lediyor. Bazılarının fikrince Baltık sa- bilezik altın saplı taş topuz gümüş saplı nn~;ge;;ce;;t~e~el~e;r;;ka;ib;ul;o;l;;un;a~CöAf;;~ ...... ~=;5~!)~2~0~043~2;0:1:6~1=2~99;9;8;1~4=53~7~i.ii;;:;;;;::~;;:;;;~~-UİİB··············İ8~ 
bilinde Rus nüfuzunun böylece artması nltın topuz gayet sanatkarane işlepmiş tmr....t'ZL:ı!ID.;;>.:ZZ•«nru camı~"' .. 
yakında Almanya ve Rusya arasında re- altın iğneler, akik tanelerle karışık altın KARŞİYAKA r 
kabcte meydan açacaktır. kolye, fındık cesametinde tanelerle ya- YALI CADDESİNDE Bugüne Jıadar memJeJıetfmizde yapılan TIJRKÇE fillmlerln en güzeli 
~~hlılıabinesinin e11~iğ1!° hı::::;, ~~~~a~:r;~:~ :ı:; VE DVlfY A SİNEMACJLIGINIH ŞAHESERİ 
uır• ar~rı kaplamalıgümü.şkaşık,albadetmuhtc- Melek Sineması MARı• ANTUANET 
Paric;, 11 (Ö.R) - Leh kabinesi ma- lif şekillerde gümüş kaplar, elektron Gördüğü büyük rawgbete L .. -.tık 

reşal Pilsudskinin bilkUmet darbesini kakma motifli diğer kurslar, üzeri yılan _....,.A 
müteakip Lehistanda hapse atılmış olan kabartma tezyinatlı bir büyük gümüş olarak yine bu hafta 
bazı kimselerin siyast şeref ve namusu- 1 kap, muhtelif kesici silahlar, berekE,:t 
nu iade etmiştir. 1 llAhesini temsil eden iki figürin bulun-

1 

11 a~~~a9!e':.. 

Dünyanın her memleketinde alkışlar tophyan ... Her gösterildiği yenle zevk, 
heyecan, ihtiras knsirgalan koparnn 

FİLİM PIRLANTALARJ BVGVN 

LALETANDA 
1 - AŞK ŞARKISI 
2 - CANAVARLAR CIITl~SI 
3-KOIUİK.. 
4 -JURNAL 

LALEDE 
- CAN AV AR~ .. AB Çh'TESİ 
2 - MASKELi HATI>UTL~R 
3 - AŞK ŞARKISI 
4-KOMİK .. 
5-JURNAL. 

iki büyük filim takdim ediyor" 

1 ··TARZANIN 
·İNTİKAMI (rVRKÇE) 

Sözlü büyük macera film1 
Z - KADIN KALBİ 

Hissi, ahlaki heyecanlı dram 
OYNIYANLAR : 

BARBARA STANVİK 
E ..VCE MAC CREA 

SEANSLAR : Her gün 2.30 - 6 - 9 
N Cumartesi, pnzar 1 ve 2.30 da 

ilave seansı 

TÜRKÇE SÔZLÜ 
YARATANLAR: 

NORMA SHEARER - TYRONE POVER 
1Kt DEVRE 17 BÜYÜK KISIM TAI\IAl\11 BfnDEN ... Güzellikte - ihtişamda - har.ikuliıdclikte eşl ve emsali görUl-

mcmiş olan bu sanat harikasını 

ELHAMRA İdaresinde l\lİl..tl h.""ÜT()pHANE SİNEMASI 
BU AKŞAl\f SAAT 9.15 TE 

SAYIN İZMİRLİLERE İFTİHARLA SUNAR 
DİICKAT: Akşam Gişe önünde izdihama m=ı.ruz kalmamak için biletlerin gündüzden nldmlnıası rica olunur .. 
Cmna gününden itibaren her gün SEANSLAR : 1.30 - 3.45 - 6.30 - 9.15 TE BASLAR-
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Atatürkiin ~ 
~Son günleri 

to.~~h~l!J&~~i 
Nezle mevsimi 

-*-YAZANı Dr. G. A. 

Havada rütubet çoğalınca insanların 
burun nezlesine ve göğüs nezlesine da
ha çabuk tutulmalarının en büyük se
bebi mikroplarının etrafında toplanan 
su buharından dolayı onların zararlı tc

Bir harp tehlikesi daha [ a o R SA.1 
Sovyet Rusya ile Finlandiya arasında 

müzakereler çok nazik safhada •. 

ÜZÜM 
1287 Üzüm tarım 

778 K. Taner 
737 jiro ve şü. 
521 M. j. Taranto 
469 Hakkı V eral 
305 İnhisar idaresi 
198 Y. İ. Talat 

7 
6 
650 1025 
8 14 
5 75 10 50 
5 50 e 75 
8 875 10 50 
6 75 8 '1ll 
7 75 ll 
750 ll~ 
8 25 8 25 
6 625 8 

İlıdamdan nalılen : YAZAN : Rahmi Yağız 
2-

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

meselelerin münakaşası için Moskovaya 
hareket eden Finlandiya heyeti bu sabah 
mezkG.r şehre vasıl olmuştur. Heyete ri
yaset eden Finlandiyanın Stokholm sefiri 
ve sabık başvekil Paikivi bugün Krem
linde Molotofla ilk temasını yapmıştır. 
Bu ak,am vukubulacak olan daha geniş 
bir görüşmede Stalin de hazır buluna
caktır. 

müzakereler devam etmektedir. Finlan
diya karşılıklı olmak üzere bazı tavizab 
kabule hazır olmakla beraber silah ba
şında müzakere azminde olduğunu gös
termektedir. 

166 A. R. Üzümcü 
138 Ş. Riza Ha. 
119 N. Üzümcü 
119 M. Kayhan Şubat ve mart 938 ayları böyle geçti. 

Atatürk Dolmabahçedc istirahat günleri 
geçirmesine rağmen çalışmaktan geri 
durmıyor, deniz işleri, dil. tarih mesele
l("ri, imar hususları üzerinde devamlı 
meş~uliyetlerde bulunuyordu. Denizhan· 
kı teşkil ederek Türk deniz ticaret fHo· 
eunun inkişaf imki.nlarını bir elden ko
layca idare ıuretile azami hadde çıkar
roa~ı tasarlıyan Atatürk bir taraftan de: 
deniz harp kuvvetlerinin yeni vahidler
le techizini ihmal etmiyor, her gün muh
telif firmalann yaptıkları teklifleri bizzat 
ve alaka ile tetkik ediyordu. 

işte bu sıralarda donanma için elzem 
görülen (ay) ıınıfı dört tahtelbahirin 
Krup tezgahlarına aiparişi yapılmış, ge
ne Denizbankın lktıoat vekaleti elile yap
tırdıjiı teıebbüılerle Almanyadaki bloke 
paralara mukabil Denizyollan için Suo, 
Trak, Marakaz ve Etrüsk ııemileri ayni 
tezgahlara ısmarlanmıştı. 

Riyaıeticümhur makamının deniz va
sıtalarından mükemmel bir yata da ihti· 
yacı vardı. Atatürk bunu da düşünmü~ 
ve böyle bir yat yapılması için evvelden 
verdiği bir emirle inpiye mütehasaısla
rından modern konforun tele.mil vasıta
larile mücehhez bir de yat projesi hazu
lamalannı istemişti. 

Dolmabahçede bunları da tetkik et
mekten geri dunnıyan Atatürk her gün 
bir çok meııelelerle uğraşıyor, istirahat 
tam manaaile olmıyor, bir taraftan da 
müdavi hekimlerin aylarca evvel tuttur
dultları tedavi ıisteml aürüp gidiyordu. 
9 38 nisanile beraber lstanbulun erken 
yazı da bqlam11b. Kışın son aylarını 
Dolmabahçede geçiren Atatürk ilk aıcak
larla beraber Floryadaki deniz köşküne 
indi. Gene aündelik mesai.sine devam 
etmek f8rtile burada bir müddet kaldı. 
Burada bilhas.sa dil ve tarih kurumları
nın çalı~malannı tetkik. Profesör Afetin 
hazırladığı tarih tezini de mütalla etti. 
Gene bu ay içinde, Heyeti Vekile Deniz 
köşkünde toplanarak Atatürk.ün riyase
tinde bazı mühim meseleleri görüştü. 
Bunların inkişafı daha sonra, Şefin has
talığı ııırasında cereyan eden h8.diselerle 
alakadardır. 

Atatürk Deniz kö,küne gidip bir kaç 
gün kaldıktan sonra dönüşü ve bunun 
tekrarlanması nisan uzayışınca ve mayıs 
hafta•ma kadar devam etti. Mayısın haf-

mekten vazgeçti. Dolmabahçeye avdet- sirlerini arttırmalarıdır. 
le burada meşgul oldu. Fakat, bundan başka, rütubet insan-

Riyaseticümhur yatının projeleri tet
kik edilmi~. bunun da Krop fabrikala
rının deniz tezgi.hlarına siparişi karar
la~brılmak üzeTe idi. 

1<.rın burunlarında ve teneffüs yolların
daki ince zarları da şişirerek adeta sün
ger gibi bir hale getirir. Bundan dolayı 
o ince zar mikroplan daha kolay çeker. 
Kurak havada teneffüs yollarımızdaki 

Sipariş günlecinden bir kaç gün evvel ince zar düz ve sıkı olduğu için mikrop
projeler •on def~ gözd~n g~çirildikten Jar bu yolların içine girseler bile orada 
s~ı:ıra bunun 7 mıl~on Turk hrası muka- güçlükle ycrle.şirler. 
bılınde Krop tezgahlarına ısmarlanması Burundan ve daha içerd ki t {f" 
kararlaşhrılırken Beri in elçisi Haydar yollarından geçen mikrop! ı e ~e ~ 
Apaktan hariciyeye bir haber geldi. le ve göğüs hastalıkları ~ ları n~~-

Haber hülasa itibarile Atatürkün o saydı, rütubetin bize zararı g~ne hafif 
günlerde tetkik ettiği bir mevzua tema< olurdu. Halbuki bulaşık olduklannı bil
ediyordu. Telgraf ıundan ibaretti: diğimiz hastalıkların hemen hepsi o 

•Amerikalı bir milyarderin karısı ta- yoldan girerler. Grip hastalığının burun
rafından 931 senesinde yaptırılan dünya- aan, boğazdan ve teneffüs yollarından 
nın en şöhretli gemilerinden birini teşkil bulaştığını her bilir. Grip salgınlarının 
eden Savarona yatı Hamburgda satılığa daima rütubetli mevsimlerde çoğaldığı, 
çıkarılmıştır. Elde edilen ve gönderilen her tarafta tutulan istatistiklerle sabit
kataloğlardan da tetkik edileceği veçbile tir. 
yat bütün modern konfur vasıtalariyle Kızıl hastalığı, vaktiyle hastaların so
mücebhez ve en yeni deniz aletlerini lh- yulan derileriyle bulaşbğı zannedilirken 
tiva eden mükemmeliyette inşa edil- onun mikroplarının burundan ve boğaz
mlştir. Bir milyon liraya sablacağını dan girdiği anlaşılmıştır.. Zaten boğaz 
duydum .. Krop fabrikalarına ısmarlana- ve burun hastalığı olan difterinin de ge
cak gemiden evvel ne şekilde hareket ne o yoldan girdiği şüphesizdir. 
ede~eğimin i.şarını rica ederim.• Pek kuvvetli bir rivayete göre, kara 

Rıyaııeticümhur makamı için 7 mil- humma bile ilkin burundan ve boğazdan 
yon Türk lirasına Krop deniz müessese- girerek bademciklerde marifetini yaptık
lerine siparişi verilmek üzere bulunan tan sonra kana kar!§arak bütün vücutta 
yat işi bu haberle durdu. Kataloğ tetkik umumi bir hastalık çıkarır. Yurdumuz
edildi. Savaronanın cihanşümul şöhreti da, :ı:"~pılan a~ılarla bu hastalık azalma
esasen Ankaraca da malfun bulundu- dan once en zıyade rütubetli mevsimler
ğundan Berlin sefaretine hariciyeden d~ artm:ısı o rivayetin kuvvetlerinden 
emir gönderildi : hır ~~yeli • 

D hal tali 1 l Rutubette çogalan bir fena hastalık 
Berıl: f ~ 0 ~~ ümh . b ta bul"§ık menenjit hastalığıdır. Bere-

se are • ye c urıye ket versin ki bu hastalığın mikropları 
namına sablık Savarona yatına talip ol- rütubetten başka yüks k b. akl k 
du Yat sahih" b lst •. . 1 e çe ır sıc ı 

·· ı u egı memnunıyet e aradıklarından havalar soğudukça rü-
karşıladı .. Türklere olan sempatisi bil- tubet çoğalsa bile bu hastalık ııa' 
h t Ş f At tür. k tahs" . yay maz. 
a~a ya ın _e a e ısı mese• Havada rütubetin fazla olması - bir 

l~sı kadını ~at hus":"u~da da makili taraftan mikroplan kuvvetlendirdiğin
oavranmağa ımale etmişti. den, bir taraftan da teneffüs yollarından 

Hamdi Apak yabn satış işini tamam- şüphesiz zararlı olmakla berber havanın 
!arken ortaya beklenntlyen bir mahzur bü~bütün kurak olması da eyi bir şey 
çıktı. Bazı Alman deniz firmaları, yata degıldır. 
ilk müşteri sıfatiyle kendilerinin talip Bunun sebebi, teneffüs ettiğimiz hava 
clduklanru iddia ederek sablmasına ma- pek kuru olunca burnumuzda ve tenef
ni oluyorlar, kendilerine satılmasını tc- füs yollannın her tarafında o ince zaT
min için de yata haciz vazettiriyorlardL dan çıkan sulu maddelerin azalmasıdır. 

•• BİTMEDİ •• Bilhassa burnumuzun havadaki mikrop-
ları tutarak daha içeriye bırakmaması, 

Pario 11 (ö.R) - Finlandiya h""kü
meti hudutlaTda mukavemet tedbirleri 
almaktadır. Hudut şehirleri sivil ahali
de'l. bo11alt•lm•strr. 

RUS TAHSJDATI: 
Paris 1 1 ( ö.R) - Finlandiya ruıker! 

tahsidah devam etmektedir Bir çok 
Sovyet kıtalan Lenin~ftdda toplanmış
tır. Finlandiya sivasi mahfilleri vaziyet 
çok kan~tığı takdird~ lsveçin müzahaTe
tinden timidvardırlar. Amerikanın da 
Finlandiya lehinde manevi milzaharetini 
bah--etmcsl muhtemeldir. 

Bud~peıte 11 (A.A) - Macar gaze
teleri Finlandiyanın kendi latikli.Hne veya 
haklanna vukubulacak her türlli tecavü
zü Azami mukavemetle kartılayacaiını 
tebarüz ettiriyorlar. 

Azest gazetesinin Helsinki muhabiri, 
Finlandiyanm icabında oiliıhla mukave
met edeceğini bildirmeğe resmen mezun 
olduğunu yazmaktadır. 

Roma 11 ( ö.R) - Finlandiya ile 

Almanya 
* Endişe içinde 

Londra 11 (ö.R) - Finlandiya de
legasyonu Moskovada müzakerelere ha~ 
zırlanırken Helsinki ve diğer finlandiya 
şehirlerinden. hava bombardımanı kar
şısında, sivil ahali yuvalarını terk edi
yorlar. Bu tahliye ahaliyi hayrete dü,ür
müşse de hiç bir panik olmamıştır. Hel
sinkl eehrinden şimdiye kadar 250 bin 
kisi çıkarılmışhr. 

Finlandiyada, Rusya ile müzakerattan 
dolayı hissedilen endiseye lsveç ve Nor
veçte gittikc:e daha fazla İştirak etmekte
dir. Finlandiya ordusu başkumandan• 
mareşal Malahaym Isveç umumi efkin
nın sempati tezahürleri karşısında min
nettarlığını bildirmiı ve lskandinavya 
devletleri blokunun tesanüdüne bir delil 
teşkil eden bu tezahürlerin manasını ta
mamile takdir ettiğini söyliyerek Finlan
diyanın sakin ve birleşik olduğunu i18ve 
eylemiştir. 

Londra 11 ( ö.R) - Litvanya, Rus
ya ile akdettiği askeri ittifak mucibince 
bu memlekete Litvanyanın bazı noktala
rında garnizonlar bulundurmak. hakkın1 

vermekte. buna mukabil Vilno ıehrini 
ve etrafını ele geçirmektedir. Yeni mua
hedeye göre Litvanya ve Almanya ara
sındaki hudutlar tahkim edilecektir. 

Hitler 
-*-

Garba gidiyor 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE -
imkan yoktur. Asgart şart Alman ikuv- Post gazetesinin askeri muharriri 
vetlerinin Lehistanı tahliye temeleridir. Fransız Alman ordularının vazi

88 Cemal R. 
80 Mehmet Nebi 
12 Öztürk şirketi 
69 Ahmet Tabak 
60 Albayrak 
58 M. H. Nazlı 
43 Akseki bankası 
34 D. Arditi 
29 İstiklfil elbirliği 
12 Hayim Kor! 
5 Akşehir T. evi 

5783 Yektln 
165755 t Dünkü yekftn 
171538 i Umumi yekftn 

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

İNCİR 

8 75 9 
6 75 9 50 

10 50 ll llO 
9 9 

12 50 13 50 
14 50 14 ıro 

8 10 so 
10 10 

9 75 9 75 
14 l4 

7 25 
7 T5 
8 '15 

10 75 
14 

809 T. Sabş kooperatifi 8 8 
614 M. j. Taranto 3 50 l3 
513 Şerif Remzi 8 l2 ~ 
497 Şerif Riza ha. 7 50 9 
332 M. H. Nazlı 6 50 19 
247 j. Taranto mah. 8 50 10 
203 Esnaf bankası 7 25 8 
190 H. Şeşbeş 7 25 8 5 
60 Muhtar Ataman 7 25 7 2. 

3465 Yekı'.in 
110432 Dünkü yekı'.in 
113897 Umumi yekfuı 

ZAHİRE 
136 i ton Buğday 5 25 
142 ton Pamuk çekirdeği 2 25 
225 balya Pamuk 36 39 5G 

Para Borsası 
cilMBURİYET MERKEZ BANKASI 

KLEARİNG KURLARI Almanlar Polonyada kaldıkça sulh mli
zakerelerine imkfuı olamaz. Müttefikle- yeti hakkındaki yazısında Alman· Sterliıııten rayrisi bir Türk liruıruı 
rin son kararı budur. larm Ruayadan gördükleri müza· mukabilidir .• 

lngiliz gazetelerinin fikrince B. Çem- herete rag" men dun bir vaziyette 
1 d F b ki 

Alış Sabş 
berlayn da bu mese e e ransız aşve ·- olduklarını göstermektedir. Sterlin 
li kadar sarih vaziyet alacaktır. cTay- M h lı 521. 524. 
mis> gazetesinin diplomaük muharriri- u arrir diyor i: Dolar 77.07 77.52 
şunu kaydediyor: B. Çemberlaynın ya- «Polonyanın zaptı Almanya Belga 4.59 4.e3 
rınki beyanatı hiç bir noktada eksik kal- için bir bela olmu,ıur. Zira mer- ~ansız frangı 33.63 33.83 
mı acakt lı • Av bugun·· L" v · t ezetas 7.6577 7.699:· y ır. ezı rupanm RU azıye • Fi . 

ATL1'N1N NUTKU le farlı cephesini hamilen bofal- İs:eçrın frangı l.4
49 1

·
458 

Londra 11 (ö.R) - Muhalefet li<leri k S d l h lı l 3.429 3.50 
binbıl§ı Atlee bugün radyoda mühim bir tara ovyet or u armı are et e- İsveç kronu 3.2314 3.250~ 

tasından itibaren Floryada kalmaiia ka- Rl-~ACA : 
rar veren Ebedi Şefin bu maksadı gene • • • • • • • • 

onların zararlı olmalarına meydan ver
memesi sulu maddel~r sayesindedir. Ma
denlerden yapılan filitreler bile üzerleri 
yağlı olmazsa toz.lan tutamazar. Burun
dan ve teneffüs yolarından çıkan ifrazlar 
da o filitrelerin üzerinde yağların işini 
görürler. Jfraz olmayınca mikroplar ti 
akciğerlere kadar giderler. 

nutuk söylemi§tir. Nutkun başlıca kı- rinde serbest bıralımağa cesaret Norveç kronu 3.387 3.407 
sımları şunlardır: edememektedirler. Bu yüzden Çekoslovak kronu 23.09 23.20 

cHitler sulh istiyorsa bu arzusunu bl- garp cepheainde Alman orduaıı ~ar 35.22 35.40 
doktor Nihad Reşadın bir tesadüf neti
cesinde Siroz teşhisi katileştiren ifadesile 
yerine getirilemedi ... Atatürk Floryada 
bulunduğu zaman sık sık ıandala biniyor, 
kürek çekerek spor yapıyor ve eğleni
yordu. 

Sez.on 
YAZAN: Ecz= K. K<imil Aktaş 

Yine böyle bir sandal gezintisi sonun- Sezon, Türkçemizc giren ve girmesi ile 
da Ebedi Şefin sol elinde. baş parmağın beraber de yabancılığını kaybeden ya
elle birleştiği noktada Üç tane kırmızıms• hancı kelimelerin en eskilerindendir. 
;yuvarlak leke gören doktor Nihad Re- Sezon, Fransızcada (Mevsim) demek
.,.d bunlan dikkatle muayene etmiş. tir. Bize de ayni mana ile göç eden bu 
Atatürke: kelime terzilerin, m1'.nifaturacılaTın, tu-

- Paıa,m... Bunlar benim evvelce hafiyecilerin, ve sinemacıların ağızların
k.oyduğum teşhiste yanılmadığımı teyit da söylene gevelene hakiki manası olan 
ediyorlar. Sizde Siroz var. Bu hastalıkla hakiki mevsimi bile ortadan kaldırdı. 
deniz banyosu yapılmaz. Deniz banyosl' Dilimize girmesi ile yerleşmesi biT olan 
almakla hastalığın ilerlemesine yardım bu (Sezon) kelimesi gibi son cEnternas
ediyoraunuz. Size yalvarınm. Denize gir- vonal I> hadiseler yüzünden yeni bir ya
meyiniz. Demiıti... hancı kelimenin daha vaftizine veya ihti-

Bu hadise, hekimler arruıında bazı dasına .,.hid olduk. 
münakaşalara sebebiyet vermiş, o aırad~ Bu kelime cSansasyonel> kelimesidir. 
tayyare ile lstanbula gelen ecnebi bir da- Ve etrafında bir çok da laf edilmiştir. 
hiliye mütahauısı da deniz köşkünde ya- Sansasyonel haber, sansasyonel ültima
pılan doktorlar toplantısına iştirak etmiş tom, sansasyonel nutuk..... Sansasyonel 
IE:endi muayene neticesini de şöylece ra- film .... 
porla bildirmişti: Bu gidişle sansasyonel iskarpin. san-

- Kat'i olarak Siroz teı,hiai konulma- 'JB..Syonel mendil, kravat ve hatta sansas
malda beraber Atatürkün dahili bir gud· yonel kokularda yer bulacak ... 
denin iltihabından rahatsız bulundu~· Dostlarımdan biri her yeni bir ıey öğ-
muhakkaktar. Bu guddenin hangisi ol- reni~de. eskilerin usulile: 
duğu böyle bir muayene ile kestirilemez - Bir yaşıma daha girdim .. 
Müdavi hekimin aylar süren mü~ahede- Demesini &det edinmişti. Eğer bu laf 
ferinin neticesinde hastalığın kat'i teşhi!'' pelesengi doğru olsaydı bu aon günlerde 
konulabilir. Vücutta vazifesini göremi- öğrendiğimiz çok kelimelerle aramızda 
yen mültehip bir gudde ifraz ettiği tok· çok kimselerin günde beş on yaşa birden 
einleri kana kanştırıyor. Bunu süratl<" ~irdiklerine inanmak lazım gelirdi. Var
keşf ve tayin etmek, tedaviye başlamalp sın öyle olsun ... Yine eski tô.hir: ne ka
zaruridirl dar ihtiyar olsam da gönlüm tazedir. di-

Artık bu teşhisten ve rapordan sonrr yor. Bu da her kes için. her sezon için 
Ebedi Sef deniz köşkünde istirahat et- sansasyonel bir teselli deiiil mi) 

rzz/7./ ././ZT/T/Zr,LZT'-L:T.,cr~z:r ./Z/J../.:ZZZ--/L./.JZ//l.r:LJ"_H-:0'7./.// L.//J/J'J; 

DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve macera romanı 
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l~le bu sırnda içeri bir uşak girdi. 
- Mon,enyör .. Dedi, sizi derhal gör· 

mek İstiyen biri ~eldi. 
Mare~al, yemek saatlerinde taciz edil

meii sevmediği için kızdı. 
- Kim olursa olsun, defet gitsin ... 

Dedi. Adını söyledi mi bari? 

- Evet, Monsenyör, ıöyledi. ismi 
Möıyö dö Sen Mars' mış ... 

Mare,al sıçrıyarak yerinden kalkb. 
- Nruııl .. Ne dedin .. Sen Mars mı).. 

Seuem herif ... daha hala duruyor mu-
ıun ... Çabık bu zatı muhteremi buraya 
getir .. . 

Bir dakika ıonra Monsenyör Luinin 
eahık zındancısı Mareşal Montrevcli se~ 
lamlıyordu ..• 

Odada bulunan di/:eT üc kisivc d• Sen 
----,~--~ 

Mars takdim edildikten sonra hep bera
ber sofra başına oturuldu. 

Sen Mars sordu: 
- Birdenbire meydana çıkan ve gün

de yirmi defa adı tekrarlanan Jan Ka
valye kimdir~ 

Mareıal. istihfafkar dudak burarak ce
vap verdi: 

- Eski bir ekmekçi. bir fınncı .. Pro
testanlar, daha doğrusu gömlekli çete
leri onu kendilerine ~f yapmışlar. 

- Fakat bu adam. işittiğime göre bi
zim kuvvetlerimize karşı büyük bir za
fer kazanmış: ... 

Mareşal, sesini hafifleterek cevap ver
di: 

- Orası doğru. HattA aramızda konuş
tu('ll11lUZ icln sövlivorum. bu övle ufak 

ze fiilen ispat etmelidir. Son sekiz sene- adeden dahi dun vaziyettedir. Al- Leyva 64.86 65.22 
deki vaziyette devam sulhu elde etmek l ah h b · · · k 82. 83. 
değil, muharebeye hazırlıkta bulunmak- man ar s ra ar 1 sıstemını a- Rayşınark 1.97 1.98 
tan ibaret olmuştur. Biz imparatorluk bale mecburdurlar. Halbuki Fran- Liret 15.23 15.33 
tahakkümünü kuvvetlendirmek; veya sız öncüleri o kadar mükemmel Drahmi 103.97 104.50 

Bundan dolayıdır ki, hayvanın çok rü
tubetli olması istenilecek bir şey olma
makla beraber, kqın içerisinde oturdu
ğumuz odaları sobalann sıcaklığıyla pek 
ziyade kurutmak ta İyi bir şey değildir. 
Kalorifer radyotörlerinin, kömür soba
larının Üzerine bir kap içerisinde su konu
lursa, ondan çıkacak buhar havanın büs
bütün kurumasına mani olur. Odun. ate
şi.nin iyiliklerinden hiri de hem isıtması, 
hem de teneffüs yollarına lüzumlu olan 
hafif rütubeti temin etmesidir. 

imparatorluğun müttefiklerine muvaffa- harp ediyorlar ki Almanlara böy- Zloti 4.2159 4.2371 
kıyetler kazandırmak için değil, bir sulh le bir fırsat vermiyorlar. Pengo 3.6807 3.6984 
dünyası vücuda getirmek için çalışıyo- ANKARA BORSASI 
ruz. Bütün milletlere ve Alman milleti- Londra - Sterlin 1 5.2375 

129.9625 
2.9675 
6.5875 

29.21875 

ne emniyet imk8.nları vermek için harp Çinliler bir şehir Nevyork - Dolar 100 
ediyoruz. Işçi partisi bunun için Hitlere Paris - Fransız fran. 100 
karşı açılan bu muharebede hissesine d • ı Milllno - Liret 100 
düşen vazifeyi yapıyor. zapt et 1 er Cenevre - İsviçre fran. 100 

Hitler nutkunda istikbal lçin mühim Amsterdam - Florin 100 
vaadlerde bulunmamıştır. Ingiliz milleti Şanghay Sovyet Brüksel - Belga 100 

69.28 
31.80 

Hitlerden tecavüz metodlarını terkettl- kOftSOIOShaneSİ Atina - Drahmi 100 
ğinl gösteren samimt bir hareket yap- Sofya - Leva 100 

0.97 
1.5875 

13.17625 
23.2775 

0.9525 

masını istiyor. Bu, sulhun birinci şartı- kapatıldı... Madrid • Peçeta 100 

Ç k d 
dır. Brüksel, 11 (Ö.R) - Çin milli kuv- Budapeşte - Pengli 100 

U ll f 0 Va a Ingiltere devamlı ve hak.ild bir sulha vetleri geçen gece müstahkem Şiyu • Şi- Bükreş - Ley 100 
vasıl olmak için her fırsattan lstüade et- yu şehrini zaptetmişlerdir. Belgrad - Dinar 100 3.49' 

30.57625 
31.175 

----&-- mek ister. Avrupa milletleri arasında Brüksel, 11 (Ö.R) - Moskova bükü- Yokohama - Yen 100 
Satı/an pamuk 9 ekonomik iş birliğine ve silahsızlanma- metinin emriyle Şanghay Sovyet kon- Stokholm-İsveç kronu 100 

ya müstenid sıkı bir birlik tesis edil- soloshanesi muvakkaten seddedilıniştir.. ESHAM VE TAHVİLAT ı 
milyon kilo meksizin devamlı bir sulh lmkanı yoktur. F-ekin ve Tiençin konsoloshaneleri ev- 1933 ikramiyeli Ergani 

<Hürriyetimiz bizim kuvvetimizdir. velce kapablmışb. Şimdi yalnız Mançu- Yüzde 5 1934 hazine tahvili 
Adana (Husus!) - Harp vaziyeti do- Ingiltere de hürriyetimizi muhafaza et- ridekl Harbin konsoloshanesi kalmıştır .. 

19.55 
28 U..a 

layısiyle dış piyasalardan Çukuruva pa- meli ve onu imparatorluğa da teşmil et- Bazı mahfellerin fikrince, Sovyet hükü
mukları için talep vuku bulmıyacağı en- meliyiz. Sulh saati çaldığı zaman Adilılne 
d~esi müstahsili üzüyordu. Hükümeti- bir sulh teessüs ettiğine inanmış olmalı- mhıneti Japonya ile münasebetlerinin ısla-
ınizin Ziraat bankası vasıtasiyle çütçi yız.~ a mukaddeme olmak üzere Çine yar-
elindeki pamukları mübayaaya başladı- dımdan feragat etmek teklifini kar! 
ğını evvelce bildirmiştim. milyon kiloyu bulmuştur. etmediği cihetle Sovyet - Japon münııse-
Bankanın 36 - 37 kuruş gibi normal Bu yılki pamuk rekoltesi aşağı yuka- betleri tekrar vehamet kesbetıniştir. 

bir fiatle mübayaaya başlaması çiftçi- rı 32.000.000 kilodur. Beher balya 200 ---. 
mizi çok sevindirmiş ve bu hareket di- kilo hesabiyle 16.000 balya pamuk elde İngiliz ticaret filosu •• 
ğer tüccarlara da mübayaa cesareti ver- edilmiş demektir. Şu hale göre elde da- Londra, 11 (Ö.R) - Avam kamara
miştir.. Yalnız Adana borsasında değil ha satılmamış 23.000.000 kilo pamuk sında bahriye nazın B. Çurçil yeni inşa
bütiin Çukurova kazalarında hararetli vardır. at sayesinde İngiliz ticaret filosunun 

Portekiz elçiliğimizi 
Madrid elcimiz • 

yapacak 
Ankara - Madrid orta elçimiz B. Hu

liis! Fuat Tugayın hükümetimizi Porte
kiz hükümeti nezdinde de temsil etmesi 
Icra vekilleri heyetince kabul ve yUlrsek 
tasdika iktiran et:ıni§tir. 

bir alını satını başlamıştır.. Şimdiye Pamuk alını satımının teşrlnlsanlye harbin iptidasından beri 58 bin ton art- ---------------
kadar satılan pamuğun mikdarı dokuz kadar devam edeceği tahmin ediliyor.. bJiını Avam kamarasında ifşa etmiştir. 

~--"":-~'""""'""""''.,;;,,,""""'""""~ .............. ~;;.;;,;;;~;;;;;;,;;;;~~~~ 
tefek bir mağ!Ubiyet te değildir. Yalnız olacak ve galip protestan kuvvetleri ile bura&, Nimde de umumi efklr oldukça 
hayretimi mucip olan bir nokta daha Parise yürüyecektir. Onun bu hareke- galeyanda imiş ... 
var. Daha on beş gün evveline kadar tine mani olmak için ise.. - Evet .. Katoliklerle protestanlar bir
işi gücü hamur yuğurmak olan bir de- Senmars sustu. Mareşal ve üç general birlerine karşı müthiş surette diş bili-
likanlı bu kadar meharetli bir kuman- heyecanla sordular... yorlar ve her ilci taraf ta harekete geç-
dan olabilsin ve bu derece muvaffakı- - Evet .. mani olmak için ne !Azım? mek için en ktiçük bir fırsat kollıyorlar. 
yetli tabiyeler yapsın.. - Mani olmak için de asilerin bu ha- - Şu halde azizim Mareşal, eğer böy-

- Mareşal cenapları .. Asileri sevk ve kiki şeflerini benim ele geçinnekliğim, le bir fırsat zuhur edecek olursa bunun 
idare edenin yalnız bu delikanlı oldu- onu yakalamaklığım lllzım.. protestanlar için bir kltal isyanı olması-
ğuna emin misiniz? Acaba onun yanın- Mareşal derin bir düşünceye daldı. nın teminine çalışınız. 
da harp i§lerini çok eyi bilen ve kendi Sonra ağır ağır Senmarsa hitaben: • Böyle söyledikten sonra Senmars Ma
perde arkasında kalmak suretiyle direk- - Ben, dedi. Harbiye nazırından emir reşalin ve arkadaşlarının yanlarından 
lifler veren başka biri ve mesela bir asil- aldım... ayrıldı. 
zade yok mudur? Size, arzu ettiğiniz miktardan fazla Ertesi sabah saat dokuz ile on arasın-
Mareşal: kuvvet vermeğe funadeyim ve bunun için da kapalı bir arabaya binmi§ olan Sen-
- Hiç zannetmiyorum... ~imdiden emrinize yüz süvari bile hazır- mars, kendisini muhafaza eden yüz sü-
Dedikten sonra yanındaki üç davetli- !attım.. var! ile beraber Nimden çıkml§tır. 

sine dönerek sordu: Senmars bu sözlere karşı soğukkanlı-
- Efendiler .. Bu hususta sizin de fik- !ıkla şu mukabelede bulundu: Dk günün akşamı Servas kasabasına 

riniz ne merkezdedir? - Evet .. Harbiye nazırından böyle bir geldi. Burada geceyi geçirmek için yarı 

Mektep kitapları · 
1939 • 1940 tedris senesi için m&- ' 

arif vekaletince baııtınlan bi!Umum 
ilk, orta, liselerin ders kitaplan.. 

EGE 
Ki'J' AP EVİNDE 

Toptan ve perakende satılmaktadır
Mekteplere ait bütün kırtasiye le
vazımatını da ·EGE KİTAP EVİN
de• bula bilirsiniz .. 
Ayni klitüphanede çeşitli kartpos.. 

tallar, resimler, zarif bayram tebrik 
kartları sablmaktadır. Atatürkün t-\ 
meşhur tarihi nutkunu ihtiva eden 
kıymettar eser de (50) kuruşa ııa
tılmaktadır .. üç general de cevaplarında aynı şeyi emir aldığınızı biliyorum. Ve yine aynı han ve yarı otel olan (Akkısrak) otelin-

söylediler! emir icabı siz, benim size gönderece- den h"§ka bir yer yoktu. ~t•••nma:ı:ııı•Iİİ 
- Biz de sizin fikrinizdeyiz Mareşal... ğim emirleri bir saniye bile tehir etme- Senmarsın arabası bu hanın avlu ka- ----------------
Senmarsın soluk dudakları üzerinde den bila tereddüd üa edeceksiniz. Bun- pısından ginnek üzere idi ki gözleri yaş--

müstehzi bir tebessüm dolaştı. dan da mal(lmattarım. lı bir dilencinin sadaka lstiyen yalvarışı 
- Efendiler .. dedi. Hepiniz de aldanı- Mareşal, elinde bu kadar büyük bir yükseldi. 

yorsunuz. Asiler öyle bir kimse tarafın- sallllıiyet tutan adama karşı yan gözle Senmars bu adamı görünce kendi ken-
dan idare ediliyorlar ki, bu kimse bizzat bakarak cevap verdi: dine şöyle düşündli: 
Jan Kavalyeye bile emir vermektedir. - Evt .. doğru... - Köyler arasında dolaşan serseri bir 
Bu adam Fransa kralının düşmanıdır. - Şimdi Jan Kavalye nerede bulun- dilenci pek çok şeyler görmüş olabilir. 
öyle bir düşman ki ondan daha kuvvetli makadır? Bu dilenciden istüade etmem pek muh-
bir düşman tasavvur edilemez! Ve bu - Vakyer ormanları civarında. temeldir .• 
adam dün olduğu gibi, bugün olduğu gi- - Peklllll ..• Yarın sabah bu civarda 
bi v.srın da k.atoliklPrP k1t~1 mu7Aff..,.,. k,.c:f,,. r1k:ır:ıihm H:<ıh.ırro nlrl151mı:ı .,.n1"flı -- Rt'l'UJ:<nt --

1ZM1R S1C1Ll TtCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Bünyamin Nahum tlcaret unvanile lz
mirde Şükrü Saraçoğlu bulvarında 16 
nolu binanın üst kabnda yaprak tütlhı 
ticaret ve ihracatı ve her nevi toprak 
mahsulleri ticaretile uğr"§an Bünyarnhı 
Nahumun işbu ticaret unvanı ticaret Jm.. 
nunu hükümlerine göre sicilin 2581 nu
marasına kayt ve tescil edildiği ilan olu-
""'" ?Ost7' 



U '1ktesriD Perşembe 1939 YENIASIR .. 
A k R d IZMIR BELEDiYESiNDEN: W.F.HenryVanderZee SPERCO VAPVR 

D ara a yOSU - Garai santral ateıyesi binası inşaa- Ve şüreldlsı ACENTASl 
~ tının ikmali için yapılacak imalilt baş- --~' __ •f:r 

--- mühendislikteki keşif ve şartnamesi AMERiCAN EXPORT LİNES INS. ·---
DALGA VZVfllLVCV vcçhile açık eksiltmeye konulmuştur. NE V _ y 0 R K İÇİN: ADRIATİKA SOSYETA ANONİMA 

BVGVH Muhammen bedeli 2779 lira 47 kuruş- Dİ NAVİGAZYONE 
tur. !halesi 13/10/939 Cuma günü saat EXERMONT vapuru lO illtteşrine doğ- QUİRİNAL 15/10/1939 tarl 

-
_.J...._ -- ık ru bekleru·yor vapuru -u 16 dadır. Iştirak edecekler 209 lira ı · d kl k ı Adiry tik li 

16::9 rn. 183 Kcs./120 Ww teminatı iş bankasına yatırarak mak- EXECUTİVE vapuru 14 llkteşrine hin e he enme U! o up · a · ·-
ı. A. P. JL70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. buzile encümene gelirler. doğru bekleniyor. manian için yük alarak hareket edecek-

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 29, 4, 8, 12 (1993) do~e~f..E!or~apuru 27 ilkteşrine tirCALDEA motörü 25/10/939 tarihin-
12.30 Program ve memleket saat ayarı ARMEMENT DEPPE, ANVERS de beklenmekte olup Cenova ve Marsil-

be l 61 inci adarun 358 metre murabbaın-
1235 Ajans ve meteoroloji ha r eri dalı::i 35 sayılı anasının sat••ı b>< katip- ANVERS İÇİN : . y:ı lim. anlan için yük alamk hareket ede-
12.50 TÜRK müziği : ~ ~ GİRONDE hal !im cektir mal N' likteki §artnamesi veçhile açık artırmaya vapuru en anımız- ·· 

Çalanlar ; Cevdet Çağla, Ke ıya- konulmuştur. Muhammen bedeli 1 790 dadır.. lTALIA S. A. Dİ NA VİGAZİONE 
d Seyhun, Hasan Gür.. lira olup ihalesi 13. 10. 939 cuma günü D. T. R. T. KUMPANYA~l 

OKUYAN : MÜZEYYEN SENAR saat 16 dadır. iştirak edecekler 134 lira TUNA Lİl\'.IANLARI iÇİN VULCANİA motörü 20/10/939 tari-
l - Nihavent peşrevL 2 -Artaki - Ni- 25 kuruglulı:: teminatı iı bankasına yatı- TİS~ vapuru 15 ilkteşrine doğru hinde Triyested~ Nevyork limanı için 
havent şarkı (Koklasam saçlarını) .. 3 - raralı:: malı::buzile encümene gelirler. beklenıyor. hareket edecektir. 
Lemi - Nihavent şarkı (Zevkin ne ise 28, 4• B, 12 ( 19 75) J?UNA va.puru ilkteşrin sonlarına SATURNIA motörü 1/11/939 tarl-
söyle, hicap eyleme .. ) 4 - Lemi - Ni- dogru beklcruyor. hinde Triyesteden Nevyork limaru için 
havent şarkı (Bin gül çıkarırdım .. ) 5 - ,..,..r.v:rrr/7/n'77777'.T7"1'7T'~ SE.RVİCE MAR!'!'tr.m RüUMAİN hareket edecektir. 
Hasan Gür - Kanun taksimi 6 - Rahmi KÖSTE CE GAJ J! S V 
'-· _ Bayatiaraban şarkı (Bana noldu DOKTOR .... - ' ı E TUNA R E X motörü 1/11/1939 tari-~7 L.uvu•NLARI ÇİN . d N k "---· · . 
değişti şimdi halim) 7 - Sadettin Kay- Is m a •· ı Hak iL 1 ARDEAL vapuru 11 ilkteşrine doğ- hh.indek Triedyestekten evyor U1ll<Ull ıçın 
ııak _ Bayatiaraban şarkı (Omrümün .~ beki · are et ece l!'. 

ıu eruyor. . .. 
neşesiz geçti bahı,ırı) .. Ak DUROSTOR vapuru 28 ilkteşrine OCEANIAd moctöriıblı6(J-~9rika~9 ~~~ı:-
OKUY AN: RADiFE ERTEN arça Y doğru bekleniyor. de Trıyeste en enu ".""'e -
1 - İsfahan şarkı (Kim demiş aklım soc!ETJ;; COMMERCİALE BULGARE !arı için hareket edecektir. 
alan .. 2 - Lemi - Karcığar şarkı (Hüs- DalıiJi Ue tenasüJi has•' DE NAVİGATİON tı.. VAPEUR NEPTUNTA motörü 19/11/939 tari
nüne etvan nazik) 3 - Refik Fersan taJılıfar mütahasSW llAtFA - İSKE1''DERİYE VE PORT hinde Trlyesteden cenubt Amerika ll-
.11.uhayyer şarkı (Her güzel bağından .. ) Cümhuriyct caddesi (2 inci Kordon SAIT fÇİN manlan için hareket edecektir. 
' - Muhayyer saz semaisi .. 13.30 - 14.00 Alman konsoloshanesi arkasında) BALKA."i vapuru 15 ilkteşrine doğru 
~ (K.anşılı: program - pL) 18·00 %06 numaralı muayenehanesinde her bekleniyor. N O T : 
Program.. 18.05 Memleket saat ayarı, gün saJ!.t 13 ten itibaren hıı51alannı. Vapurlann isim ve tıırilıleri hakkında nandaki hareket tarihleri ile navlun-
aiaru! ve meteoroloji haberleri.. 18.25 kabul eder- ' hk bir taahhüt almmaz. !ardaki değişikliklerden dolayı acenta-
Müzlk (Radyo caz orkestrası .. ) 19.00 TELEFON : 3458 , Vapurlann hareket tarihleriyle nav- uı·yet itabul etmez. Daha fazla 
Konuşma (Ziraat saati).- 19.15 TÜRK r. un-~ ı ı d k. d -· 'klil<l d ımz rres 

1 

miiziği . Çalanlar : Cevdet Çağla, Kemal un. ar 8 ı egışı er en acenta me- tı;fsilAt için İKİNCİ KORDONDA FRA-
Niyazi Seyhun, Hasan Gür, Eşref Kadri. ÇEŞME SULH HUKUK MAHKE.. suhyet kabul etn:e~. TELLİ SPEF.CO vapur acentasına mQ-
OKUYAN: Mustafa Çağlar • _ MEStNDEN: • DahA fazla tafsilSt için ATATURK nıcaat edilmesi rica olunur. 
1 - Bayati Peşrevi.. 2 - SaWıettin ~- 9'şmede vefat. :den Celfil ~Y~ caddesi 148 Na.da W. F. Henry Van Der TELEFON - ZOM/2lDOS 
~~~~~~~~~~~~~ -
lim)-3 _Rahmi bey- Muhııyyer şarkı özbay tarafından muhakememize müra- e ~e Şs'. . ~apur acentalığına müracR· --------------
(Serapa bilsnil ansın) .. 4 _Hafız Yu- caat edilerek medeni kanunun 559 ncu at edılrnesı rıca olunur. T. BOWEN REES VE 
suf _ ffilıe7nl şarkı (Saçın bükümleri) maddesi mucibince ölü kardeşi Celfil TELEFON : 2007 /2008 şure·· kA-
5 - Gülizar şarkı (Gülşen bahçesinde) özbayın terekesinin defterinin tutulma- ------------- -• 
6 _Muhayyer türkü (Bugün ayın on sı istenilmiş ve 5-8-939 tarihinde müte- UMDAL --~--
dllrdü) veffayı mumaileyh Ceıal özbaya alt FERN LlNE (FEABNLEY AND 
OKUYAN : Mefharet Sağoalı: olan. Çeşmed<;ki ~Y".i ~enkul mallan UMUMi DENİZ ACENTALI(iJ LTD. EGER OF OSLO) 
l- Hasan Gür_ Kamm taksimi tesbıt ve tahrır edilmiştir. . HE.LLENİC LtNEs LTD. FERNLANE motörü l ci teşrin bidaye-
2 - Medeni Aziz - Hicazkar şarkı (Vaz Mez1dl.r hnun~ 516 ncı maddesı PATRAI vapuru eylfil nihayeti veya . de beklenilm kte l N -L 

h'"km"" b" y içinde:ılacaklı ve borç t . . . . d . . ün e o up evyo,.. ve 
geçip nazil edadan) .. 3 - IDcaz.kar şar- u unce ır a . .. tla k - eşrınıevvel ıptidasın a neklenılrnekte Amerika sahilleri Jimanlan için yük ala-
la (Akşam olur güneş gider şimdi bu- l~ar~. mahkem.emıze ?'~caa en- olup Rotterdam ve Anversa limanları calı::br 
radan) .. .f. _Lemi_ Uşşak şarkı (Siyah dilermı kayt ettirmeler• ilan olunur. için yük alacakbr. · . 
ebru1erin duruben çatma)_ 5 _ Lemi 3746 (2086) BALKANLAR ARASI HATn . Gere~ vapurlann muvasal!t tarihleri, 
Karcığar şarkı (Çeşmanı 0 mehveşin elil- --- •LOVCEN• isimlen ve navlunlan baklı::ında acenta 
dır .. 6 - Oyun havalan o K r o R Lüks vapuru 8 teşrinievvel 939 pazar bir teahhüt altına giremez. Daha fazla 
20.15 Konuşma (Dokwnm saati) .. 20.30 D günü Köstenceden avdet edip 9 teşrini- taisilM almak için T. Boven Rees ve Şr. 
Türk müziği (Fasıl heyeti) .. 2L15 Mü- Kem at Osman evvel 939 pa7.artesi glinü saat 12 de : run 23S3 telefon numaruına mllrııcaııt 
ziiı: (Küçük orkestra_ Şef : Necip Aşkın Pire - Arnavutluk limanlan - Kotar- edilmesi rica olunur. 
1 - Adolf Eckstein : Mayıs ayında Dubrovnik - Split ve Triyesteye hareket 
(Muhtelif parçalardan potpuri) 2 - Zi- Bozkurt edecektir. 
ehrer: Gece (Vals) .. 3 - Giulio de Mi- GOULANDRİS BROTHERS LTD. ···········································: 
cbıell : Memleket hasreti .. 4 - Rio Geb- f ZMİR MEMLEKET PİRF. OLİVİER VE ştrn.EKA.<ı! LTD. : 

~ : Romans (Viyo~onsel ve o:~estra HA.ST AN/ESİ •NEA HELLAS .. 
VAPUR ACENTASI : 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası : 
lçm)- 5 - Leopold : Çıgan fantazisı 6 - ı . Lüks transatlantik vapuru ile Pire 
Reinold Becker, tıkbahar (Melodi)... Asabiye mütahas.sısıı 1 N k h ttı TELEFON: 2443 : • • 7 - Paul Lincke : Olimpiyatlarda :marş MUAYENEHANE . ikinci Beyler '.'v:;or " ··· 
22.00 Ajans, Ziraat, Esham, Tahvil.at, sokak No. 79 da basWarını her gün Pıre - Nevyork seyahat müddeti 12 gürı Londra ve Liverpol hatları için E 

piyasanın ihtiyacına göre vapurla- E 
rımız sefer yapacaklardır. : kambiyo, nukut borsası (Fiat) 22.20 Mü- kabul eder. Nevyork - fuan için hususi fiatler .. 

z.ik (Küçük orkestra - Yukardaki prog- u.ı; CNQMS Pireden hareket t..rihi 
ramın devamı)_ 22.35 Müzik (Cazband 13/10/9311 18//11/939 

• 
ı•••••••••••••••••••••••••~•••••••••.-.••••~ 

pL) .. 23.25 - 23.30 Y annki program ve Gerek \'Bpurlnnn muvasalAt tarihleri, 
kapanış.. OP.ERArOR gerek vapur isimleri ve navlunları hak- Messageries Maritimes 

-~-
KUMPANYASI :•••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı1••:. o o K T o R kında acenta bir teahhilt alb.na giremez. 

:. Muhasip aranıyor ~- Daha ra~ıa tafsilllt almak için Birinci THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Her türlü izahat ve mahlmat için Bi

rinci Korılonda 156 numarada LAU
RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen
tasma müracaat edilmesi rica olunur. 

Cevdet Mustafa Kordoncla 152 numarada ·UMDAL· 
S Ticarethanelerde ve tercihan in-: umum! deniz ACO'tıtahğı Ltd. müracaat 
:§Baı işlerinde bulunmuş tecrübeli: Go·· 0 enden edilmesi rica oıunur. 
: bir muhasip alınacaktır. S l: Fotoğraflarmı, gösterebilecekleri: Memleket hastanesi Baş Tabibi Telefon : 4072 Müdüriyet 
: kefalet mikdarını, kendi el yazılari-: İkinci beyler sokak fırın karşısı • Telefon : 3171 Acenta TELEFON : 2 3 7 5 

ii le yazılan tercemei hal ve ellerinde-E No. 25 .•. tler gün öğleden sonra saat "' 
:ki ~er---1--- ---~•--'-' muhasip: = ~ • .,,.,,....,..,,,. . üçten itibaren hasta kabul eder. 
lirümuziyle gazetemiz idarehanesine: TELEFON No. : 3125 
5göndermeleri.. : 7L/LA/./-L/:ZL;LY.A~~ 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A.salllye mütahas.sısı 
Doktor 

lsmail Ziya 
M-ıleket ha.ıanesi eski mütahassısı 
Der gün sabah 9 dan itibaren akşam 
• J'a kadar İkinci Beyler IOkağı No. 
%5... TELEFON Evi : %505 

Muay...,,lıane : .f.178 

lZMlR sıcn.ı ncARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Refael Bonfil ticaret unvanile Izmirde 
odun pazarında 17 numaralı mağazada 
maııifa1u!2 ticaretini yapn Refael Bon
filin işbu ticaret unvanı ticaret kanunu 
lıi1kiimlerlne göre sicilin 2582 numara
sına byt ve tescil edildiği illn olunur. 

3757 (2084) 

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

i Kiralık Ev ~ 
• • : Gfize1yak Nuri bey sokaiı (54 iincü: 
ii.-U) 1 numarada bütün am kon-: 
:..,. hliıı havadar ve ı:üze1 ınanza-: 
i rab beş odalı eY kiraldrtır. i 
S Her güa öğleden eYRI ayni eve E 
:.....__L : 
i (1 ....:. •> ZMl : 
• • .................................... ~····· 

BRONZ 
ELYAFI IMPERMEAB1L1ZE OLDU -
CUNDAN SERTL1G1Nt MUHAFAZA 

ED":N YEGANE D!Ş FffiÇASIDffi 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

Z AY 1 
Y enifoça ilk okulundan 927 - 928 ders 

yılında aldığım diplomamı zayi ettim. 
Yenisini alacağuudan eskisin in hükmü 
olmadığı nan olunur. 

Yeni foçada Osman oğlu 181 numaralı 
Salih Bağır 

3749 (2088) 

OPERATÖR 

Dr. Asil Mukbil 
Ata kam 

MEML.EKE7 HASTA· 
NESİ OPERATORV 

Hastalarını her gün üçten sonra 
Birinci Kordon 312 numarah J a
kinyon apartmanında kabul eder. 

TELEFON : 3537 
emı3 

AsaJri>1e Mütaluu.sısı 
Doktor Cahit Tuoer 

Her gün saat 3 ten 90llnl Şamh 
sokak {fiçüncü &,-ler) No. 19 da 
h....ta kaimi ve ıe.lırvi eder. Elektrik 
tedavileri tatbik eder_ 

DIŞTABiB1 J 
Azra Demirelli 

Her gün hı..talanm İkinci Kordon . 
Cümhuriyet caddesi Merkez Banka
sı arkasındaki 88 numaralı muayene
hanesinde kabul eder. 
Mesai saatleri : 10 dan 1% kadar .. 
3 ten albya kadar ... 

TELEFON : 3287 
-fr'LLT.LZ/7ZLfL/JZZ/LL.LZ".La 

Doğanspor kulübünden: 
Heyeti umumiyenin fevkalade toplantısına ihtiyaç has.ıJ olduğun

dan kulübümüze mensup azanın 14. 1 O. 939 cumartesi günü saat 20 
de kulübe gelmeleri ilan olunur. 

BiOGENiNE 
BİOGENİNE: Terkibinde bulunan demir, kinin, arsenik gibi mubvviyat 
ile kola, koka, kinkina gibi mii.~te!ıi hülisalann gayet itinah bir surette 
birleştirilmesinden husule gelen bir miistahzardır. 
BİOGENiNE : Gıdası kan olan sivrisineklerin iğneleriyle kanımıza aşıla
dıkları sıtma parazitlerini öldürür. Sıtma parazitleri, kanımızda hesap ka
idelerinin haricinde kalan büyük ve şayanı ha)Tet bir derttede ç"ğalırlar .. 
Bu korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvnrla
cıkları ınahv ve harap olur, sıtma meydana gelir .. 
BİOGENİNE : Kam temizleyip çoğaltır. Kll'tnlZJ kilrrecil<leri arttın. Ade
le ve sinirleri kuvvetlendirir .. ~ayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma 
parazitlerini öldürmek suretiyle şifa temin eden ve sıtmadan koruyan 
yüksek tesirli bir ilaçtır. Tali olar3k bel gevşekliği ve ademi iktidarda 
büyük faideler temin eder. 
Sıhhat vekaletinin Resmi müsaadesini hfüzdir., Her eczanede bulunur •• 

"r , : .. ; '<),, ·'", ':"J.I • ,~.,. .. . . ... . . .. . .~ ı . ..• , ,_ ,; 

Memur alınacak 
P. T. T. Umumi müdürlüğün

den: 
1 idaremiz münlıallerine alınacak memur ve müvezzi lçhı mü-

sabaka imtihaw yapılacaktır. 
2 isteklilerin (hüviyet cüzdanı, mektep fahadetnamesi sıhhat 

raporu, aşı kağıdı, zabıta ve adli~ed~n musaddak iyi hal kağı.h, asker
lik Tesiltaııı dört fotoğrafı) ve hır dilekçe ile (halen memur olanların 
sicil cüzdanlarile dilekçeleri) 21 birinci le§rin 939 cumartesi tadile lca
dar vilayet P.T.T. Müdürlüklerine müracaat eylemderi ve bunlann 
788 sayılı memurin kanununun dördüncü maddesindeki §Mtlan haiz 
olmakla beraber devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 yaşını 
geçmiş bulunmamaları. 

3 Memurluğa alınacakların en az orta (Lise mezunları tercih 
edilir.) Müvezzilerin de ilk mektep mezunu olmaları lazımdır. 

4 Müsabaka vilayet P.T.T. Müdürlüklerine 23 birinci teşrin 939 
pazartesi günü saat 14 de yapılacakhr. 

5 Müsabakada muvaffak olan Lise mezunlarına 20, Orta mektep 
mezunlarına P.T.T. memurin kanunu hükmüne göre şimdilik on lira 
ve müvezzilere de 7 den on liraya kadar aııli maaş verilir. 

6 Süvari müvezziliğini istiyenler dilekçelerinde bunu tasrih et• 
mekle beraber bir hayvan tedarikini taahhüt edeceklerdir. Bunlara beş 
lira yem bedeli verilecektir. 

7 - Başka dairelerden naklen gelecek olanlar müsabakaya tabi ol
makla beraber kendilerine umumi hükümler dairesinde maa§ verilir. 

6 - Müsabakada muvaffak olanların idarece teklif olunacak her 

... 
BIÇAGI 

fn serf .sa~alları 
.,yener 

u-e c..i1.dA. 
umu~afır 

Beyoğlunda 

SA.RIJ'E S 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu ha iki oteJiı:ı miideciri 45 ııenelik otelcilik mütehauısı bay ömer . -·-ı- Beogü'dir. 
Briato1 oteli elli odalı h« odada aoğuk ve sıcak akar sulan, bmıy~lan 

:ve lmloriferi Yanhr. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
·uamörü ye hususi lokantası vardır. 

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denlıine 
,ve btanbul cibdW de nezareti fevkalideye maliktir. 

Bütün bu mülıamııeljyetlae ilaveten fiyatlar rekabet kabul elmi
yecek derecede uandıır. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 
bay ömer Lütfü Bengün- idaresindedir. Bir defa ziyaret halribti 
:meydana lıoyar. Bımım için bütün EgeliW, lııendinin tııhb Uticannda 
abulunan otd1enle balu,umr. 

Kiraya verilecek kahvehane 
D. D. Y. 8 ci işletme müdür

lüğünden: 
idaremizin Jncir Ova istasyonunda bulunan kahvehanesi üç sene 

müddetle kiraya verilmek üzere aÇtk arbnnaya çıkarılmıştır. ihalesi 
17. 1 O. 939 tarihinde saat 1 S de Alsancakta işletme binasında komis

yonca yapılacaktır. 
Oç senelik muhammen kirası 240 liradır. isteklilerin 1 8 liradan iba

ret M. Teminat makbuzlarile muayyen vakitte komisyona gelmeleri 
lazımdır. Şartnamesi işletme l<aleminde ve mahalli istasyon şefliğinde 
görülebiliT. 

1,3,7,12 3605 (2006) 

·--=- -
Umumi n:.ıağazalar 
iz ir şubesinden: 

T. A. Ş. 

Şirketimizin lzınir ıubesi ikinci kordonda 84 numaralı binada 
açılmı§tır. 

Her nevi ticaret Ye zirai qyayı timdilik serbest depo suretile ve en 
müsait teraitle uziyelerimize kabul edeceğimizi sayın tüccara bildi
ririz. 

Alakadar müessesatın bu hususta ~ türlü tafsilitı mesai saatleri 
dahilinde §ubemİz muamelat servisinden alabileeelderini ıın:ederiz. 

5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 3669 (2038) 

Devlet Demiryolları umum 
müdürlüğünden: 

Meınur alınacak 
Merkez işletmeler ve atelyeler teşkilatında istihdam edilmek üzere 

müsabaka ile memur aluıacaktır. Müsabakaya iştirak edeceklerin aşa
ğıdaki evsafı haiz olmalan şarttır. 

A - Türk olmak ve Türkiye cümhuriyeti tabiiyetini haiz bulun· 

mak, 
B - Orta mektep veya liııe tahsilini bitirmiş olmak, 
C-Az.anıl 35 yaşında bulunmak 35 ya§ dahil, 
D - Hüsnühal eshabından bulunduğuna dair polisden musaddak 

veııailı: ibraz etmek. 
E - idare hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenede devlet 

demir yollarında istihdama mani bir hastalığı bulunmamak, 
1 - Müaabakada kazanan orta mdttep mezunlarına 60, lisan bilen

lere 67, Lise mezunlarına 74 lira. lisan bilenlere 63 lira ücret verile

cektir. 
2 - Müsabaka 16 Birinci teşrin 939 pazartesi günil saat 10 da 

Ankarada cer dairesinde lstanbulda sirkeci Haydarpaşa ve lzmirde 
i§letme müdürlüklerinde yapılacaktu. 

3 - Müsababya gireceklerin aranılan ,resıkalarla 14 birinci teşrin 
939 cumartesi gününe bdar 2 inci maddede yazılı işletme müdürl''' 

!erine müracaatları lazımdır. 
6, 8, 10, 12 3654 (2040) 

~··· -- ' .. . . ~. :, . :: . . . : . ' . . . . . : - ' ' -. . ;. ,, ~ .; 

/ZMIR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbq, Değirmen, Geyik 

Ye Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avnıpanm ayni tip mensucatına faiktir ... 

Telefon No. 2211 ve 3079 
1'elgraf adresi ı Bayrak 



SAHiFE li YENi AS'JR 

Daladeynin t1utkuvedünya matbuatı 
Daladye, mesuliyeti müdrik bir hükümet reisi sıfatiyle Fransanın sesini 
duyurmuştur. Bu ses bütün insanlığın sesi ile birleşmektedir ze~!:,ı:::n~öLozanga. 

Uç büyük haya sukutu Amerika harp dışı kalacak 
Belçika gazeteleri, sulh şantajı artık 

·suya düşmüştür diyorlar 
Londra, 11 (Ö.R) - Fransız başveki

linin nutku Londrada iki müttefik mil
letin müşterek hattı hareketinin tam bir 
ifadesi olarak kabul edilmiştir. aEve
ning SLandard» şunları yazıyor : Yük
sek ve müheyyiç ifadeli enfes bir nutuk, 
müttefiklerin sulh ma..'i{satlarını bildir
meleri talebine tamamen cevap vel'rniş
tir : Bu maksat Avrupanın daiınl ola
rak bir endişe havası içinde yaşamasına 
ve altı ayda bir bu havanın yeni taar
ruzlarla ağırlaşmasına nihayet vermek
tir.• 

·Deyli Telgraf• tan : Nutka ilave 
edilecek tek söz yoktur. Fransarun da
vası adalet davasına bağlıdır ve bu bü
tün sulh istiyen milletlerin davasıdır .. 
cHarbi, yapmağa mecbur edildiğimiz 
için yapıyoruz .. • Bu sözleri Daladiye 
harbin iptidasında söylemişti. 

O vakitten beri bunun kıymetini azal
tacak bir şey olmadı. Hitler teklifleri 
reddedilirse meseleyi kuvvetin hallede
ceğini söylemişti.. Öyle olsun!» 
Fransız gazeteleri de başvekilin nut-

kunu umumi tasviple kar11ılamışlardır... Fransız başve1.ili B. Daladiye 
nMatenn diyor ki : Artık Fransanın İngiltere, müdafaası daha ziyade güçleş- tap etti. Onun sözleri milli bir cevap sa
mevkii sarihtir. Biz taarruza karşı si- tiği cihetle müttefiklerini terketmeği as- yılabilir. 
lfilıa sarıldık ve ancak emniyetimiz ga- la akıllarına bile getirmemişlerdir. Rumen gazetelerinin neşriyatı, Hitle
ranti edildikten ve kuvvet istimaliyle İkinci sukutu hayal 18 eylUlde Rus rin müddeiyatını reddeden sözlerin Ru
yapılan haksızlıklar tamir edildikten kuvvetlerinin Lehistanı istila eylemele- men efkarı umumiyesinde kuvvetli akis-
sonra silahı terkedeceğiz.. ridir. Hitlerin fikrince İngiltere ve Fran- ler yapmıştır. 
Am~~ikad~. inti~al3;:ı da ~evyork sa derhal Rusyaya harp ilanına mecbur Cenevre 11 (ö.R) - Isviçre matbuatı 

Tayını.sın ~u cumlesı ~ula~a ediy~r : .B: kalacaklardı. Rusya böylece, kendiliğin- Daladiyenin nutkunu çok müsaid karşı
Daladiyenın nutku Hıtlerın .teklifler~ den, Alınanyanın müttefiki olacaktı. Fa- lam~lar·dır. Bilhassa Fransız başvekili
red~etmekten daha f~l~ b_ır .şeydır.. kat garp demokrasileri Rusyarun res- nin kullandığı lisandaki ağırbaşlılığı, sa
Kat i. ola:~ ~~y~n e~ştır kı Alm~ny~- men teyit ettiği bitaraflığı kabul etmiş- mimiyeti ve kiyaseti sitayişle kaydet
nın .şım~ hüh.-wnı:tin_den ge~en hıç hır lerdir. Almanya Rusya ile paktını aske- mektedirler. 
teklif asla kabul edılmıyecektır. ri ittifak şekline sokamamıştır. 

Paris, 11 (Ö.R) - cTan• gazetesi ya- Üçüncü sukutu hayal da Ribbentro
uyor : Daladiyenin nutku memleketin pun ikinci Moskova seyahati neticesin
tam hararet derecesini \'ermiştir .. Fran- de Rusyanın Alman taarruzunu tasvip 
sa harbi şevksiz, fakat ayni zamanda za- etmesidir. Bitler o vakit söylediği nu
afsız karştlamıştır. Ba.şvekilin nutku tukla, Alman teklifleı-i kabul edilmediği 
azimperveranedir, fakat patlrtılı değil- fakdirde Rusya ve Almanyanın müşte
dir .. Bitlerin nutku ile tam bir tezat teş- reken hareket edeceklerini beyan etmiş
kil ediyor. Daladiye Fransaya vaiz et- ti.. Bu da olmadı.. Daladiyenin dünkü 
memiş, Fransanm ne düsündüğünü ifa- nutku .şu bir kaç kelime ile hülasa edi-
de etmiştir. lebilir : 

Brüksel, 11 (Ö.R) - Alman resmi aHitler her defasında sözünün hilafı-
mahfelleri Daladiyenin nutkuna karşı na hareket ettiği cihetle Fransa artık 
henüz vaziyet alma~tır. •Belgan ajan- Bitlerin sözlerini ve vaitlerini nazarı iti
smın Berlinden istihbarına "Öre !"alfıhi- lıara alamaz .. n 

yetli Alman mahfelleri bu n~tukta yeni Brüksel 11 (Ö.R) - Daladiyeni~ n~t
hiç bir unsur mevcut olmadığını kaydet- ku hakkında tefsirler çok müsaittir. Bel
mckle iktifa etmişlerdir. çi!<a gazetelerinin umumiyetle mütulaa-
Roma 11 (Ö.R) - Sabahki İtalyan ga- l~ı·.u:ıı şu cümle içi:ıde ~ülasa etmek ka

zeteleri Fransız başvekilinin nulku hak- b.ıldir. (Sulh şantaJı akım k""al.dı). Maca-

k d t f . · , bı·v 1 b' rıstanda Daladiyenin nutku bilhas"'a li-
ın a e anı a3ruısınca .e ıg o unan ı- d k' · mk" 1 k · ., · 1 k 

f b. h""l" . 1 dir sanın n ı az: arı ıtıoarıy e co sa-
tara anc ır u asa neşretm~ er .. d'kk t ·· ··ı .. t" y -: t "d 

.popoıo Dl. Roma ruıı Parı's muha yanı ı a goru muş ur. unanıs an a 
n -b k 'l k · · 

b
. · D 1 eli . b tını . ~ u nut u umumıyet e co takdır etmış-
ırı a a yenın eyana n sıyası 1 ]' D 1 d' · .71 . F 
l'ı · f · ml k t' b" 1 t ere ır. a a ıyenın soz erı ransanın 

e emıy: ını ve. me e e 1 . ~y .e ıs ı- kararını meydana koymustur, diyorlaı·. 
raplı bır .. anda ıdare mesulıyetını oı::ıuz- Bükreşte (üniversül) gazetesi diyor 
~r~na .. Y.~enen devl~t ada:nını:ı so~~e- ki: Daladiye, diplomatik bir lisan kul
rını butun Fransızların derın hır hur- !anmaktan ziyade milletinin kalbine hi
metle dinlediklerini kaydediyor. 

Paris 11 (ö.R) - Amsterdamda çıkan 
cTelgrafl) gazetesi yazıyor: Daladiye 
kendisinden beklenen sözleri söylemiş
tir. Alman ve Fransı::: ı>ıskerlerin'n his
siyatı hakkında söyledikleri çok yerin
dedir. Daladiye sulhu seven Fransanm 
neden sulh yolu yerine harp yolunu ih
tiyar ettiğini izah etmiştir. 

Fransız gazeteleri bitarafların tefsir
lerini memnuniyetle kaydediyorlar. Hit
ler sulh .şampiyonu olarak göri.inmek 
istemiştir. Fakat onun istediği sulh Al
man sulhudur. Ancak istediklerini al
dıktan sonra, yeni taarruzlara hazırlan
mak için kendisine lazım olan sulhtur. 
Şimdi kendisine fazla olarak bazı müs
temlekeler verilirse Hitler sulha hazır
dır. Fakat bizim sulhumuz sarts•z sulh
tur. Herkes icin sulhtur. Milletlerin is
tiklal ve hükÜmraniydine müstenid bir 
su]htur. H!ç hegemonya ve fütulıat ga
yesi takip ctm:yen sulhtur. Fransamn 
zaferi herkesin zaferi olacaktır. Alman
yanın zaferi ise ancak Hitlerin zaferi 
olur. istiklallerinin Almanya tarafından 
tecavüze maruz kalrnıyacağına hiç te 
kani olınıyan bitarafların Hitler ve Da
ladiyenin nutukları arasında yaptıkları 
tercihin sebepleri bundan ibarettir. 

Ve harbin asli Amerika sahillerine 
intikaline rr1Üsaade etmiyecektir 

Vaşington 11 (Ö.R) - Cümhurreisi 
Ruzvelt gazeteciler konuşmasında beya
natında Avrupa ihtilafında her türlü ta
vassut :fikrini reddetmiştir. B. Ruzvelt, 
Avrupa ·harp hak.kında hiç bir sulh te
~ebbüsü veya istimzacı yapılmamış ol-
duğunu söylemiştir. 

Nevyork 11 (A.A) - Dün toplanan 
.~erika harici ticaret kongresinde söy
lediği nutukta hariciye nazırı, Hull, ge
rek birleşik Amerika devletlerinin, ge
rek bütün Amerikan cümhuriyetlerinin 
asla harbın Amerika sahillerine intikali
ne müsaade etmiyeceklerini kaydetmiş 
ve demiştir ki: 

Buna muvaffak olacağımızı ve Ame
rikanın harbe sürüklenmiyeceğine kani
im. Muhariplerin peşin para ile müba
yaatta bulunması hükmü bizim için bir 
fedakarlıktır. Ve ticaretimize dokuna
caktır. Fakat kendi emniyetimizi ve 
Amerikanın sulhunu temin eyliyecektir. 

Vaşington 11 (Ö.R) - B. Daladiyenin 
nutku Amerikada çok eyi bir tesir uyan
dırmıştır. 

Daladiye nutkunu söylerken Ruzvelt 
ve Amerika hükümeti senatoda ilk za
feri kazanmışlardır. Infiratçıların peşin 
para ile satış ve silah ambargosunun ref'l 
kanunlarında tadil takı-irleri birincisin
de 13, ikincisinde 20 rey ekseriyetle red
dedilrni§tir. 

Amerikadaki kanaate göre, Daladiye-

nin nutku, bazı ayan azasının farkına 
varmadan Alman siyasetine fılet olarak 
reisicümhur Ruzvelte Avrupa harbını 
nihayete erdirecek bir tavassutta bulun
ması için yaptıkları telkinlere nihayet 
verecektir. Am<>rikan siyasi mehafHi re
isicümhur Ruzveltin lngiltcre ve Fransa
ca kabul edileceği önceden muhakkak 
olmadıkça, hiç bir tavassutta bulunmı
yacağını tasrih etmiş olduğunu hatırla
tıyorlar. 

San Fransisko 11 (A.A) - Iki milyon 
ameleyi temsil ettiği söylenen endüstri 
kongresi reisi John Levis işçilerin sene
lik toplantısında Ruzveltin bitaraflık 
programına müzaheret edeceğini ve 
kongre ile halkın da kendisine yardnn 
etmesi liizungeleceğini söylemiş ve şun
ları ilave etmiştir: 

Kongre bitaraflık kanunu metninde 
bir kaç kelime değiştirdiği için harbe 
girecek değiliz. Fakat Amerika halkı 
harpten başka çıkar yol olmadığını an
lıyaC'ak şekilde ahvalde değişiklik olacak 
olursa o zaman harbe gireceğiz. 
Vaşington 11 (A.A) - Harbiye neza

retinden bildirildiğine göre şimdi ordu
da kullanılınakta olan yarı otomatik 
Garlant modelinde 65,000 tüfenk sipariş 
edilmiş olduğunu bildirm~tir. 1941 se
nesine kadar bütün Amerika ordusu bu 
tüfenlderle techiz edilmiş olacaktır. 
Bundan başka ordu için yedi milyon do
lar kıymetinde tayyare ve motör de si-

pariş edilmiştir. 
Brüksel 11 (Ö.R) - Vaşingtondan 

bildiriliyor: B. Ruzveltin hiç bir tavassut 
fikrinde olmadığını beyan etmesi Alman 
propaganda nezaretinin gayri mcsul bir 
şahsiyeti tarafından radyoda vaki tavas
sut davetine bir red cevabı teşkil etmek
tedJ.r. Amerikan mehafilinde beyan edil
diğine göre reisicümhur Ruzvelt ne res
mi nasyonal sosyalist gazetesinin şahsı 
aleyhindeki tahkirlerini, "Qe de Avrupa 
vaziyetindeki güçltikleri sulh yolunda 
müzakerelerle halletmeğe matuf alice
nahane teklifler karşsında Hitlerin · sü
kıl tunu untmamıştır. Amerika hükümeti 
tavassut fikrinde olmadığını yakında res
men ilan edecektir. 

Amerikan umumi efkarının ekseriye
tinin fikrince Hitler memleketini soktu
ğu tehlikeli vaziyetten tek .başına mesul
dur ve Daladiyenin dünkü nutkunda sa
rih olarak ifade ettiği Ingiliz - Fransız 
azminin hazırladığı akıbetten kurtUl
ması için kendisine yardım etmek Ame
rikaya terettüp etmez. 
Diğer taraftan Amerika ayan meclisi 

bitaraflık kanunu biri bitaraflığa, diğeri 
silah ambargosuna ait olmak üzere ikiye 
ayırmağa matuf olan teklifi 16 ya karşı 
305 reyle reddetmiştir. Bu suretle meclis 
ambargonun ref'i lehinde kısmen vazi
yet almış bulunmaktadır. Ayanın ekse
risi bu reyden bu neticeyi çıkarmakta
dır. 

Litvanya da paktı imzaladı 
Sovyet Rusya, Lehistandan aldığı 

Vilno şehrini Litvanyaya terketti 
Estonya kabinesi istifa etti. Başvekilin oğlu katledildi 

Riga 11 (A.A) - Moskovadan veri
len bir resmi tebliğde bildirildiğine göre 
Sovyetlex birliği hariciye komiseri Molo
tof ib Litvanya hariciye nazırı Urbsys 
arasında yapılan müzakereler neticesin
de dün akşam bir pakt imza edilmiştir. 
Bu pakt mucibince !)20 senesinde Polon
ya tarafından Litvanyadan alınan Vilno 
şehri ve mıntakası Litvanyaya iade edil
mektedir. IIer hangi bir Avrupa devleti 
tarafından Litvanya arazisinden Sovyet
ler birliğine bir tecavüz veya tehdit ya
pıldığı takdirde askeri yardım dahil ol
ma!t üzere mütekabil bir yardımı da 
derpiş eylemektedir. Bilahara tanzim 
edilecek hususi bir itilaf ile Litvanyada-

ki Sovyet kıtalarının miktarı ile işgal 
edilecek mahalleri tesbit edilecektir. 

Tallin 11 (A.A) - Kabine istifa et
miştir. Yeni kabine başvekfıleti deruhte 
edecek olan profesör Yeuri Ulmots tara
fından teşkil edileceği söylenmektedir. 
Ulmots parlamento reisidir. Mwnaileyh 
Moskovada yapılan Estonya - Sovyet 
görüşmelerine iştirak etmiştir. 

Eski başvekilin oğlu Ilmar Teanmisen 
katledilmiştir. 

Riga 11 (A.A) - Sovyetler birliğinin 
Letonya hududunda bulunan kuvvetle
rinden bir kısmını bilhassa motörlü kı
talarla topçu ve hava kuvv~tlerini geri 
çekmekte olduğu bildirilmektedir. 

... 1 

Fransanın lıarp gayelerinin tarifi, 
müstakbel faaliJ etini tehlikeye düşürmi
yecek şekilde yapılmıştır. Fransa son 
seneler zarfında Alrnanyanın hareketle
rinden alınan dersi unutmıyarak istik
bale ait garantileri istihsal kaydiy]e bir 
sulh istemektedir. 

•Kuryera Della eraıı Fransanın eski 
vatanperverlik çehresini yeniden buldu
ğunu ''e komünistler aleyhindeki kanun
ların d,, bundan ileri geldiğini yazmak
tadır. 

lngiliz Ha.rbiye nazırının 
A~ Kanlarasında beyanatı 

Tallin 11 (A.A) - Estonya ordusu 
başkumandanı general Laydoner, Mos
kovayı ziyaret etmesi için Voroşilof ta
rafından vukubulan daveti kabul etmiş-
tir. • 

Tallin 11 (A.A) - Dün akşam Sov
yet - Estonya heyeti murahhasaları kar
şılıklı yardım paktının tatbikatına ai, 
bir anlaşmaya varmışlardır. Kara ve de
niz kuvvetleri hakkındaki anlaşma im
zalanmıştı. Deniz anlaşması da bugün 
imzalanacak ve dört Sovyet harp gem.is: 

•Jurnal dö Jenevıı Hitlerin umumi va
ziyeti hiç değiştirmiyen nutku ile Fran
sada bütün fikirleri galvanize eden ve 
Fransa ile İngilterenin hak ve istiklalle
rinin muhafazasını istiyen milletleri 
müştereken müdafaa edeceklerini bildi-

Harp baş'adığından beri Fransaya 158 bin asker ve 
ağı r tanklar da dahil 25 bin nakil vasıtası gönderilmiştir 

ren Daladiyenin nutku arasındaki iezadı Londra 11 (ö.R) - Avam kamarasın-
kaydediyor. da harbiye nazırı B. Hor Belişa şu iza-

Katolik •Kurye dö Jenev• gazetesi hatı vermiştiı': 
Daladiyenin ilan ettiği hakikati bütün Çok tesirli, rnotörlü Ingiliz sefer ordu
Fransızların mantık kuvvetiyle kabul su şimdi Fransada yerleşmi§tir. Ve cep
ettiklerini yazıyor : Avusturya, Çekos- he hattında tuttuğu mevkileri tahkim 
lovakya ve Lehistan, Alman taarruzuna etmektedir. Meclise bildirebilirim ki In
sed çekilmediği takdirde, Fransanın ve giltere harp halinde muayyen bir müd
bütün dünyanın esaretiyle neticelene- det zarfında muayyen ehemmiyette bir 
cek bir yolun ancak ilk merhaleleridir. sefer ordususunu Fransaya göndermek 

ııTribün dö Lozan» diyor ki : Daladi- taahhüdünü fazlasiyle yerine getirmiş
ye Alınan tezini siddet ibraz etmeden tir. Ve Manş denizini aşan müfrezelerin 
redetmiş ve Fran~ızların gözüne tuz at- sonu gelmiş değildir. 
mamıştır. Mesuliyetini müdrik hakikl «Harbın ilanındanberi geçen beş hafta 
bir hükümet reisi sıfatiy]e Fransanın se- zarfında Fransaya 158 bin asker ve en 
sini duyurmuştur ve bu ses bülün in- muazzam. tanklar da dahil olduğu halde 
sanlığın sesiyle birleşmektedir. 25 bin nakil vasıtası nakledilrnistir. Bu 

tankların en hafifi 15 tondw-. • 
Alman sulh taarruzu, yani Lehistanın d914 senesinde Fransaya 140 bin as-

z<:ıptını müteakip muhasamatın kesilme- ker ve ancak bazıları 2 tonu tecavüz 
si teklifi akamete uğramıştır. 15 Ağus- eden tanklar da dahil olmak üzere 800 
tostan beri Almanların uğradıkları motörlü nakil vasıtası geçirilmişti. 1914-
ücüncü sukutu hayaldir. Birincisi, en te ordunun yüzde 60 şı piyade idi. Bu
büyük gizlilik içinde hazırlanarak apan- gün ise ancak yüzde 20 piyade vardır ve 
sız ilan edilen talin - Ribbentrop anlaş- her piyade taburu 50 Leveltopile, 20 
masıdır. Hitler bunun yıldırım gibi bir tanktopile ve diğer otomatik silfilılarla 
nıhl tesiri olacağını tahmin etmişti. İh· mücehhezdir. Bu da sefer ordusunun 

_ ____ ,.;·ca.,,....__n..-l<'~n..c UO<Lİ.u<>*"l"" ... Jn,.ı..' ...-ı.:ı..ı:ıcı_,ı,ıilim ınnıet.inin-1.ill.4 ine nis etle 

müttefiklerimizle münasebetlerimiz de
ğişmemiştir. 1914 senesinde olduğu gibi 
aynı neşe, aynı şakalı sözler bu müna
sebetlerin esasını teşkil ediyor. Almanlar 
Lehistanda ilerlerken, haksızlığa göğüs 
germeğe azmeden Ingiliz askerleri Manş 
denizini geçtiler. Gariptir ki, bir nesilde 
ikinci defa olarak bu seyahati yapıyor
lar ve aynı şakalarla, hatta mazinin aksi 
sadasına benziyen aynı şerefle karşılanı
yorlar. Eminiz ki o vakıtki ağabeylerinin 
gösterdiği cesaretin aynını gösterecek
lerdir. 

«Mücadele ne kadar uzun ve imtihan 
ne kadar çetin olursa olsun, geçen harp
te olduğu gibi, hürriyet silahlarının za
feri namına herşeyi yapacaklardır.> 

Harbiye nazırı Fransadaki Ingiliz or
dusunun Fransız başkumandanı general 
Gamlenin emri altına vazolunduğunu 
haber verdiği zaman hararetle alkışlan
m1ştır. Sonra şu izahatı ilave etmiştir: 

«Her gece, vasati olarak, üç kafile 
Manş denizini geçmiştir ve sefer ordusu
mın nakli hadisesiz olmuştur. Bu da In
giliz bahri kudretinin tam olarak baki 
olduğunun delilidir. Ingiliz <lonanması 
sırnnı muhafaza etmek te ve hava ku-

«Son beş hafta zarfında Ingiltere Fran
sada üsler tesis etmiş ve kuvvetleri için 
lazımgelen iaı:;e maddelerini ve mühim
matı göndem~tir. Mevcut kuvvetlere 
mütemadiyen yeni malzemler temin edil
mektedir. 

<Şimdi lngilterede silah altında bir 
milyondan fazla asker vardır. Ordu sü
ratle büyümektedir. Geçen Nisanda 19 
fırka tesisi düşünülüyordu, mühim kuv
vetlerin toplanması için, yeni askerlik 
davetleri yapılacaktır. 

cDaha harbe girmeden harp endüst
rimiz muazzam mikyasta inkişaf etmişti. 
Sefer ordumuzu gören Amerikalı müte
hassıslar bunların silah kuvvetini geç
mek imkanı olmadığını söylediler. Biz
zat ben de o fikirdeyim ki Ingiliz ordusu 
diğer her hangi ordu derecesinde ve bel
ki daha mükemmel t~slih ve techiz edil
miştir.> 

- :.tr
Brezilyanın yeni Leh 
llülıümeti elçisi 
Londı-a, 11 (A.A) - Brezilya haricl

ye nezareti V arşovadaki orta elçisinin 
Pariste bulunan P olonya hükümeti nez-

Tallini resmen ziyaret edecektir. 
Moskova 11 (A.A) - 3 Ilkteşrinde 

başlıjan Rus - Litvanya müzakereler~ 
dün gece bitmiş ve karşılıklı yardnn 
paktı imzalanmıştır. Rusya, Litvanyaya 
Vilno şehri ile Vilno arazisini iade et
mekte ve Lltvanya topraklarında asker 
ve tayyarE::er bulundurmak hakkını ka
zanmaktadır. 

Riga 11 (A.A) - Letonya hükümeti 
5 Ilkteşrinde Moskovada imzalanan kar
şılıklı yardım paktını tasdik etmiştir. 

Brüksel 11 ( ö.R ) - Havas ajansı 
istihbar ediyor: Rusya ve Litvanya ara
sında imza ediJen pakt mucibince Rusya 
Litvanyanın eski hükümet merkezi olan 
Vilno şehrile mücavir mıntakayı Litvan
yaya iade edecektir. iki memleket müte
kabil yardım hususunda anlaşmışlardır. 
Kuvvetli bir Sovyet ordusu Litvanya ara
zisinde yerleşecektir. Estonya ile aktedi
len anlaşma da ayni esasa müsteniddir. 

Anlaşmanın imza edildiğine itbla kes· 
bettikten sonra Estonya kabinesi istifa 

Moskovada Kızıl meydan 
etmiştir. 

Finlandiya dahiliye nazırı dün akşam 
Helsinki radyosile ahaliye, bugün ve ya• 
nn mümkün olduğu kadar süra tle şehri 
tahliyeye davet etmiştir. Nazır siyasi va• 
ziyetin endişe verecek şek.ilde vahamet 
kesbettiğini kaydetmiştir. 

Paris 11 (ö.R) - Estonya, Rusya ile 
karşılıklı yardım pakb imza etmekle b e· 
raher Estonya kabinesi istifa etmiştir. 

Mareşal Voroşilof Estonya baş ku
mandanı general Ayvanofu Moskovaya 
davet etmiştir. Bu davet kabul edilmiş
tir. 

Taymis gazetesi dört Sovyet torpido
sunun T alline vasıl o!duğunu bildiriyor. 
Rigada Leton parlamentosu 5 ilk teşrin· 
de imza edilen Letonya - Sovyet Rusya 
karşılıklı yardım paktını tasdik etmiştir. 

A lman zabitleri bazı Nazi şefleri hak
kında tahkikat açılmasını istiyorlar 

Londra 11 ( ö .R) - A1manyanın cenubunda bir çok zab itler hükümetiıı 

bazı Nasyonal Sosyalist ııefleri hakkında ecnebi memleketlere servet ve ser• 
maye kaçırdıklarına dair yapılan ithamlar dolayısile tahkikat açılmasını talep 
etmiııler ve askerlerden canlannı feda etmeleri talep edilirken bazı kimselerin 
.ilk. fellli avası h · de abancı memleketlere ka ma" a hazırlanmııı olma-


