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imtiyaz ıahibi: ŞEV KET BILCJN 

Bapuharrlr ve umumı neşriyat modllril: 11 Arnavutluk karlı bir 
HAKKI OCAKOcLU iş olmamış! 

A B O N E Ş E R A. l T l Roma 12 ( ö.R) - Arnavutluk Müatetarının 
OEV AJıl MODDETl TU.rkiJe için Hariç içUı bu memleltet vaziyeti hakkında Düçeye verdiği 

S.,..._••••••••••• 1400 2900 izahat münasebetile ltalyan gazeteleri Arnavut-
Alls O.WC ••••••••••••••• 750 1650 luk zapbnın karlı bir iş olmadığını, fakat tariht 
Günü geçmq nüshalar (25) kunqtur. bağlar eebebile yapıldığını yazıyorlar! 

t:ı: T E L E F O N : 2697 •-------------' 
ilin münderecahndan gazetemiz meıuliyet kabul etmez. 

- ... , . . . 

• ec a ver 1 
·····················································································································~··························································· 

Sulh yolunu kapayan a ı Ü •• -
metiveyalnız Alman h .. kümet.dir .. 

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

Hakiki garantilerle beraber olmadıkça 
Şimdiki A man hükümetinin sözlerine inanmak imkanı yoktur. Bizim 
lstediğirrıiz zafer değildir. Zaferden daha ilerisidir. öyle beynelmilel 
--------------------..... ------------------~--------------------------------------~--------------------------~ bir sistem kurmaktır ki her nesil için harp zaruretinin önüne geçHsin .. 

Londra, 12 (Ö.R) - B. Çemberlaynm 
:Avam kamarasında Hitlcrin nutkuna 
cevap olarak söylediği nutkun metni 
aşağıdadır : 

----------------------------------------------------------------------lınkikntcıı böyle ise bunları Fransız Jıii- halırl"malnrmı rica ederim. ri üzerinde nüfuzunu istimal ettiği tak-
kiimctiyJc ve Dominyonlarla istişare ha- A~USTOS SOSUNDA dirde gerginliği gevşetebilecek ve ınüza-
lind.c tetkik ~dcceğinıUi sö.~lem!ştiııı .. o Ağustos sonunda majeste hüktiıneti kerelerin açılmasına imkan verici sakin 
\'akitten ben Alman ~ansolyesı nutku- Alman .1 h .. .. k h 1. d bir hava ~arntabilecekti. 

-1\IAJESTE HÜKÜl\IETİNİN 
llAlTI HAREKETİ 

.. 1 eli bal t •W• • • ya ı e cnuz muza ere a ın e t İN VAI' L . 
ııu soy c ve ıse tıgım ıstışarelcr ol- idi. Vaziyet tehlikeli olmakla beraber H TLER T ERi 
du. Şimdi majeste hüküıneünin hattı Almanya ankasden taarruz hareketine Hatırlardndır ki bu müzakereler esna-
hnrcketini izah edeceğim. l<'akat hunu girişmedikçc sulh yoliyle bir sureti tcs- sında şan.söl~·e Le~ meselesi halledilir 
bildirmczden evvel mebusların fikren viyenin mümkün olacağını ümit ediyor- edilmez, Ingiltcre ile Almanya arasındu-

- aGeçen hafta Alman - Rus beyan
namesinden bahsederken bunda sulh 
tekliflerinin ima edildiğini bildirmiş ve bu tekliflere telmddüm eden vaziyeti duk. Alman hükümeti Danzig mcselcle- - SONU 6 iNCi SAniFEDE -

Fenlandiya tazyik altında 
Sovyet Rusya bir askeri paktın· ak
dında israr etmek niyetindedir 

Almanya 
-- ~---
Harp taııını denemelı 
için bü~ülı llir taarruz 
yapmağa mecburdur 

-+-
HAKKI OCAJCoc.LU 

Bazılanna lt'Öre sulh taarruzu ve bazı
larma göre de sulh tantajı adını alan 
Hitlerin barış teklifi tamamen akim 
kal~tır. 

Bunun böyle olması da gayet tabiidir. 
Çünkü hnrbı doğuran sebepler ortadan 
kalkmadıkc;-a banfm iadesine imkan ta
savvur edilemez. 

Almanya, fütuhatının tasdikini, lngil. 
tere ve Fransa da milletlerin hürriyet ve 
istiklallerine aay~ gösterilmesini ister
lerken yeşil masanın etrafında toplan
mağı ümid etmek ancak hayali kuvvetli 
insanlann karı olabilir. 

Fenlandiya hükümeti merkezini Hel
senkiden nakle karar veriyor 

Daha açık tabirle bugiinkü şartlar nl
tında bir sulh, devamh bir baM$ olmak-
tan ziyade bir mütareke saydabilir. .. Sovyel erl:anı1ıarbiyesi 

Sulh için her •eyden evvel çarp~an Helsinki, 12 (0.R) - Bir askeri taz- Finlandiyanııı istiklal ve bitarailığıylc 
iki zihniyetten birinin galebe çalmasına, Y.~k ihtimaline karşı hudutlarda ve bil- uyuşmıyan teklifler karşısınd~ ~iması 
ltirnad teessüsüne ihtiyaç vardır. Bunun- tun memleket dahilinde fevkalade ted- ihtimali Sknndin:.n:ya devletlenm hcye-
la beraber harbın bltfladığı henüz bir bu- lıirlcr alııımaktadır. Helsinkide mektep- canlandırmıştır. . . 
(;tik ayı doldurmadığı halde iki defa sulh lcr kapablmış, kndınlar ve çocuklar şc- Londra, 12 (A.A) - lngiliz ~alı~ı-
teşebbüsü yapılmı,tır. hirdcn çıkarılmıştır. !inde Sovy~tlcrin F.inlandiyadan ıstedık-

Bunlardan biri henüz harbın başladığı Finlandiya ciimhurrcisi Sovyet Rusya !eri şeyler hakkında bir gfına malılm:ıt 
güıl)erde Mussolini tarafından ileri aü- ile göriişmclerdc Finlandiyanın noktai yoktur. Londrada bulunan. ~inlnndıya
rülmiiştür. Berlin • Roma mihverinin, nazarını izah eden bir nutuk söyliy«ck- lılar m:ıhafili ı;ıeml!:ketlen?ın Sovyct 
çelik paktın bir rüknü tarafmdan yapı- tir.. - SONU 4 ÜNCU SAHlFEDE -
lan bu teklif elbette Hitlerin teşviki ve 
en az onun tasvibi ile ortaya atılmıştır. 

Harba tekaddüm eden aiinlerde ltal
ya ve Almanya arasındaki münasebetler 
böyle bir tahminde bulunmağa çok mü
saittir. 

ikinci teklif Polonyanın istilasından 
ıonra bizzat Hitler tarafından yapıl-
IDJ.fhr. 

fimdil:k muzaffer bulunan, ve kuv
vetlerinin yenilmezliğini ileri süren Al
manyanın böyle sık sık sulh teklifleri ile 
meşgul bulunmasının bir manası olmak 
gerektir. 

Eğer Almanya knt'i darbeyi indirebi
leceğine ve nihai zaferi istihsale muvaf
fak olacağına kani bulunsa her halde 
hart$ yollan anyacak değildir. 

Dah8 Hitlerin isteWeri de tamamen 
sona crm ~tir. Nihai zafer 'bütün istelc
lerle birlikte sulhu getinneğe muktedir 
dir. 

Bize öyle geliyor ki Hitler emrivakiler 
serisinin devam edebileceğine ve yine 
hnrbın önleneceğine kani bulunarak 
Danzİp ve Koridor üzerine yiirümüştür. 
Hadiseler tahminlerin hilafına olarak 
bqka bir istikamet takip eyleyince artık 
bu badireden frurtulmak için her çareye 
bat vurmağı da mubah telakki eylemek 
yolana aapıJmqtır. 

O kadar ki Naayonal Soayali%Dl ldeo
lojıainden fedakarlık ebneğe mecbur 
kalmııtır. 

- SONU Z İNCİ SAHIF'EDE -

HAKKI OC:AKOOLU 

o 
As • 

erı har 
Bir Alnıan taarruzuna 
mukavenıete azmetmiş 

v:_~re ı 
e hazır 
karşı şiddetle 
bulunuyorlar 

CENEVRE, 12 (A.A) _ Javiçre hükümeti, Alman kuvvetlerinin lsviçre 
hudutlanna muhtemel bir hücumuna karfı icap eden tedbirlerini almış bu
lunuyor. 

lsviçre ord~u b~ bütün kuv'vetlerini silah altmda bulundurmaktadır. 
Bu hususta bilyük bir ketcmiyet gö.,terilmckle beraber bu kuvvetlerin altı yüz 
biri kişiye vardığı ve bunlru-.n günlük maaraflnnnır;ı b~ milyon fnmga mal ol
duğu l:iildi:ilnıektcdir. · 1 

Sınai tedbirler de alınmlf bulunuyor. 
Ordu için çalqan AJm311 faviçresindeki bütün fabrikalar Fransız lsviçresinc 

nakleınteleri için emir rurnıılardır. 
lsviçre efkirı umumiyesi muhtemel bir Alman hücumuna kaqı memleketi 

müdafaa hususunda müttebiddir. Halkm İafesİ meselesi de muntazam seyrini 
takip etmektedir. Yiyecek ve içecek maddelerinin her kese ayni miktarda ve 
muntazaman aatılmaaı için hazırlanan ııda kartları bu ay içinde halka tevzi 
edilecek ve gelecek aydan itibaren bu kartlarda teabit edilen miktai dahilin-

de her kes ihtiyacını temin edecektir. . . 
Şimdiye kadar yiyecek ve içecek maddelerinden bir lfıpnmm aabft aerbeat 

bırakılpılfbr. 

Piyango lzmi H Ikına 
----tr---

10123 Numara Valinin beyannamesi 40,000 lira kazandı 
---fll-----

İstanbul, 12 (Yeni Asır) - Bugün D"' kk t 
keşidesine devam olunan Tayyare pi- l a : Pazartesi günü Hava ko

yapılacaktır 
yangosu num!11'alarını bildiriyorum: 

40000 LiRA 10123 No. ya 
Son ils rakkamiyle nihayetlenen nu-

runma tatbikatı 
maralar 100 lira kazanmışlardır. .. 

150CO LİRA 29463 No ya OnüınUzdeki pazartesi günü, bizce he- tanlan gazetelerle ilan edilen talimatna-

$ ~ _...:,_"J.. __ ~! ı~•t:-~ tl • nüz meçhul bir saatte şehrimizde, Bor- mcdc gösterilmiştir. 
on uç ı~nıy e ıwwye enen nu- K nk d ·· dil l B" .. dd l --'-d 1 · .. marnlar 100 Jira kazanmışlnrdır. novn .''!e nrşıy -a a gece ve .gun z o - utun y_ur ~.nnn :wı. e erme mu-
3000 l.İllA J'4JS NO ya mak uze,ro Hava koruma tatbıkntı yapıl- ıcttcp vazıfelerını cksiksız. yapmalarını 

ı b 
•~~ • nuısı mukarrerdir. Tatbikat hazırlıkları etiler, talimata aylorı hareket edenle.:-

sa et curn;'itfr.. alakalı makamlar tarafından ikmal edil- haklnnnda kanuni hükümJerin tatbik 
. " 1500 LiRA KAZANANI.AR miş1ir. edileceğini bildiririm .. • 
342\>5 38649 23338 22365 29818 Bütün .şehirc şamil olan bu tatbikn- VALl 

lOOO .LİRA KAZi\NANLAlı tm Karşıyahn vapur iskelesi önünde ve E1.'JIEM AYKUT 
39613 14 14186 21081 36237 28750 konak meydanında yapılacak ameli kıs- lIALKA TALİMAT 
513·! 7108 3548!1 28483 mı çok büyük bir ehemmiuet taşımak- Pasif k ru t tb'k t d h d 20() LİRA KAZANANLAR . .T o rna a ı a m a şc ır c 

. . , tadıı.. oturan her vatandaşa ayrı ayrı va:ıiie-
- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİF!!DE - Vilayet makamı bu münasebetle İz- ler terettüp etmektedir. 
21127 26525 25093 35546 31917 10750 mir halkına aşağıdaki beyanname ile hi- Yarınki tehlikeyi önlemek maksadıv-
13669 7088 5416 2493 12963 39362 tap ediyor : le yapılacak tatbikatın ehemmiyetle k · ._ 
14731 33370 30775 11282 17162 38788 BEYANNAME şılanması !Uzumu için hazırlruım:ık :r.aoı~-

7455 25990 11.38~ 8538 26818 34974 •İzmir ve Bornovada hava korunma tir, sanıyoruz. 
29940 11105 3249:> 15826 15970 30746 tntbikatı yapılacaktır. Bu tatbikat esna- Hava kuvvetlcrinm taarruzu, tayJaı • 
27237 24187 .. . sındn hal°l{ın, nakil vasıtalarının, daire !erimiz. tnrafından temsili sckildc vapı-

- SONU l UNCÜ SAHİFEDE - \ 'C mücsscscler1e fabrikaların hareket - SOSU 2 iNCİ SAHiFEDE _: 

iman ar Garp cephesinde 
faa iyetlerini arttırdılar 

Fr.rnsdann A 1 man topra{jıncl<ı i§gal ett:kleri yerle. V-'1 C§llrdikleri toplar 
Paris 12 ( lJ.R ) - Sabahki Pavernal çıkıntısında kendini gös- olmu,tur. Almanlar inkar edıle

Fran•ız tebliği hakkında Hava. termiflir. Pirmazenıin farkında miyecek bir harp kudreti göster. 
ajansı pı tel&i_ri nefTediyor: . ıimalde lükıemburg hududuna miflerdir. Fakat bütün tefebbüı-

Alman keııl lıoUannın laalıye- kadar bütiin mıntaluı Al - ler tardedilmiıtir. Muharebe bil-
ti bilha#a SaT mıntaluılııida o• mcın lc•ıil loaliyetiM ıahne - SONlJ , ONcO SAIJİ{EDE _ 
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.SAHiFE 2 rElflA.llB 

Musanın Haf atı 1 Almanya 
---1A---

H arp talllnl denenıelı 

--··-···········-······-••.c••········ Jçfn IJüyii.Jı biP ıaa....uz 
PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN ~ oı· ı·ı· ~:: yardım istememek şartile yapmag_·a_r:ec_llurd ... 
............................................................................ - BAŞTARAFI 1 İNCİ A.lrtFmE -

: --+·--- : A t b 'C b t Dilnyayı hayretler iı;inde bırakaa Sov· 
; Hareketzedeleri ~ na va ana azı ser es ~~.Alman anla$111ası bu lddianm de-

71-
tam Beni lsrailden dört bin yedi 

taundan kırılmıştı 
• ; l : Nasyonal Sosyalizm V ersaydan evvel, 

kişi 
.. 

yuz 
Bu sözleri Musa bitirmişti ki yer tit

redi Kuralım adamlarının, -çadırlarının 
bulunduğu zemin açıldı ve hepsini de 
,ruttu. 
Beni Israil halkı da onlarm ve oplarla 
lıeraber olıınla.rm feryailarındm çil yav
rusu gibi dağıldılar, kaçtılıır. 
Musanın üzerler.ine peygamber gön

derllıliği bu kavim, bunca bel§lardan, 
:tan.nlaa -- .cezalardaa ımıra hfili 

a1rJllaırmamışlatdı. 

Bu Sl!fer de Musayı ve Harımıı •ihir· 
k.!ıkb lamdileriııden oW. hir çok ia
mm ölümüne sebebiyet wınne'lde it.
._,,ettiler. 

- s... .bWm :ııhılarmıızı: ı>ldü.rdila.. 
DiyeJ.ücımı ... ttiler. Tannoalarm üzer.. 

terine ti.un illetini taslit etti. Kavminin 
-ıa.aarc:ah.il olduğunu bilen Musa, on-
1.oır hıklrmda tekrar münacatta bulundu. 
'l'evratın ilı:aydına göre Rab, bu müna
z:atı --.ak Beni lııraild.en on dört birı ye
oii. ·:rflz lcifl taundan kırıldıktan .sonra is
ıf eyle.ılL 

Gittikçe azarı, ;azdıkça isyan eden hu 
hıilka, böyle ve ceste ceslıe mahvolmak 
muladderdi. Mahvolanlar laep yirmi ya
pndaa yukarı olanlardı. Yani bu çölde 
-d.oğrnuı o1anlardı. Binaenaleyh onlar 
'l'ımrın:ın -gazap ettiği ve bu berriyeden 
sağ çılı:mıyacalclar dediği hsma dahil 
ieğillerdi. 

.Böylece otuz yıl geçti. 
Otuz yıl isyan eden Besıi Israi1 halkı 

ljıln. -daima ıStırap ve ö1ilm içinde ve yi
lle -da.imi jsyanlar halinde J>'l:ıız yıl. 

'l'ih sahrası Beni 1sn.il i>1illeri lçiıı lde
.ta geniş bir mezarlık oldu ve bu mezar
lığın üzerinde de yeni Ben11srail nesli, 
gazabı i!Ahlden kendile:ciııi kurtarmış 
nesil ye~ti. 

** Ravti anbar şöyle rivayet eder kim: 
cBir gün Musa peygambere gökten 

bir nida geldi: 
- Ya Musa.. Kard~in Hannın al 

Onu halk içinden dışarı çıkar. Zira onun 
vadesi tamam olmuştur. Dünyadan se
fer edeceği an gelmiştir. 

Musa, bu nidayı il§hiyi işitince karde
§İnin eceli geldiğini anladı. Ondan ayrı
la.cağına müteessir oldu. Esasen bunu 
biliyordu. Zira Tanrı, Tih sahrasında bu. 
lunanlardan kimsenin sağ çıkmıyacağını 
ve ancak onlarm nesillerinin buradan çı
kabileceklerini söylemişti. Musa, yalnız 
Harumm değil, kendisinin de ecelin in 
burada olduğunu biliyordu. 

Mecidiye ocağı 
-1A

Parti lıongresinde 
Belediyeye 
teşelılıİİ1' ediyor 

: : müni&ın aleybtarlıklannı ele almq, yd-• iane İste&i : go•• çmenler,, gelecektı•r en biiyük düşman olarak Yahudi ve Ko-

: İsıniai venaek · aiyen bir E larca buna bqıı yçtıiı lllliicad ' '•den 
Tanrının sefer buyruğuna itaatle Ha- : hayır sMıibi 18 ! gurur duyın...,.. 

nmu yanma çağınl.ı. :Birinci erkek lisesi muallim : Türk:iyede yerleşmek ma.ksadiyle ve 1 Doktor, eczacı, avukat, mühendis gibi Bis hiç bir ttıilletin dalaili İf)eri.ıe ve 
- Ya Harun .. dedi, hazırlan .. halk : ve talebeleri 31 53: hükümetten isk§n yardımı istememek serbest meslek erbabiyle her hangi bir rejimlerine kanımak İatemeyiz. Hatta 

arasından taşraya .. Tanrıya kurban ve purşıyaka Tiiı:k birliği şartiyle dış memleketlerden ana vatana ı sanat erbabından olanlar Türkiyeye ser- bu mevzu etrafında mütalaa ııerclini bile 
ada.k takdim etüğimlE saı..ya doğru. se- : taleltelcri 12 19: serbest göçmen olarak gelmek istiyeı>- • \,estçe gelebilirler. lüzunuu• ft yersiz bıthmız. 
n.inle bir dolaşacağız.. : Izn>ir ~vi 1abcikasl 50 lere .scrlıest göçmen vizesi verilmesı 1 Akdeniz, Ege denizindeki adıılıır halkı Fakat hadiseleri tahlil ederken Moıılı:o-

lj:arun: : Kır öğretmen okntu muallim konsolosluldarnı:ııza bildiri~. 1'!e Yunan ue Bulgar garbi Tra]cyası .aha- va ft Bertin raoılyohumcla lıa iki memle-
- Ya Musa .. dedi, bu dolaşmayı yarın : ve bılebeleri 74 lO Serbest göçmen vesikası verilecek llsınden maada Türkiye sınırlan dışın- ketin biıiııirlerile yd)arca devam eden en 

yapsak olmaz mı? : Sila!ı fabrikası müdürlüğü 67 45 kimseler Türk soyundan olınası, ana di- daki mpınleketler halkı hakkında tatbik ağır ,ekildeki bücumlannı batu1ayıibi-
1ı!usa, aldığı ilahi emrin müstaoel.iyet : Örnek kı;yü okula talebeleri 3 40 linin Türkçe bulwıması, Türkiyede ha- ol.ı.ınacak muamele hakkında vilayete liriz. 

ve ebemmiyetini düşünerek: : 11111 ••n••-••••••••-..ı•••••w•••••••- yatını kendi emeğiyle temin edecek ma- aşağıdaki tamim gelmiştir: Hit1erin kit u-. Nasyonal SoıYlil.z .. 
- Olmaz.. hemen çılmıakhğımu ge- li kııdrette bulumnas~ bulundukları A) Yunan VP Bulgar hudutlan dışın- min Almaa KomiiaiııtJerıi CHftlı: iktıdar 

rektir. K 
1 
z ı la y yerlerde her tiirlii mail, .madili ve ailevi da kalan prbi fra'lcya ile yukanda ta... mevkiine .... cliiini ıröziin•e metiıwbi-

Dedi.. alil.kasını kesmiş bulunması şarttır. rilı edilen adalann Türk halkından olup liriz. 
Ham tekrar .ııordu.: Tiirlciye:!"' gimıe&i 1h€1hml <ıhıı:ı eşlaııs ta~ yıuı:lumıwı yeııleşmiş ve Dl~ Alıwı.-. v~ .... - lıeh· 
- 'l'aŞZ2 ~ ta ne p.paıcağı&! arasında meskün ve gayri mesk.Luı bil- tahsil vaziyete geçmiş, maddi alaka pey- likeli ....,.JD11Yan Koııaiinizm. buırün N .. 
- SenJnle m!vette ve başbap ibadet U11lum çingaı.ele.-, katil, §ekavei, dolan- da eylemiş bıiluııan aile rci.slerinin gar- yl>llal Sos)'9fum ıila lrucaldatmıt bulu· 

edeceği%. Dilıili feliilıelzedelerl dıncılık, hırsızlık gım ciirümlede malı- b! Trakya Yo aıialaırla lı:ahru§ olanların .._r. 
Kusa... Kardeşi.ne yalan ~ti. için JOO bin lira kfim ve melo.f olan eşhasla ağır hapis ce- serbest ~öçme~ olarak . -nemleketimize Sovyet Rusya hadiselerin doğurduğu 

Fakat ona T.anrıdan öleceğini kardeşine faL-:•-• .__.__. e~ zasına mahktlın olanlar, Tilrkiye cüm- gelmelerıne musaade edilmiştır. vaziyetlerden de çok ıreniş mikyasda ;.. 
haber ver diye bir tebliğ vaki olmamış- n......-. HUMtu .. u 11Uriyeti rejimine karşı menfi ruh taşı- Bundan evvel garl:ıt Tralcya ve aı!alar- tifade -.;m ._,_,..,__ 
tı. O, Harunun sualini cevapsız bırakma- Kmla:v aeıniY"ti wıı1 merl<tt.i, İz. ı;...nlac, ı;a.ba=.ı rejimlerle alakası olan- dan askeri ve yüksek mekteplere girmek Baıt.k dmi•ind:'-;;;:..,. ı-iqrad ı;. 
mak lçiıı böyle bir zartın!Üe hrplaşmış- m;,, - Dikili harekctiarzırula evleri, mes- !ar ve durumu şüpheli olanlar, şeyhlik, niyetiyle memleketimize gelip hükümet- manına saiıip btıhman So etler b ·· 
ti. kenleri w dükkanları yı.kı.lan halka ge- beylik, aşiret reisi, seyyidlik, ağalık gibi çe açslan müsabaka imtiluınlarında mu- Baltık deaİPİıııe bımamea ?_,,._,_' im~ 

Raruıı haı:ırlıındı ve Jılı.ısa i],, beraber niş~ ~ -~ karar '1'e<miş .,I,;ıtl,arlıı l>.ic a.i.imrey.i .temsil edenler. hıı- vaffak olanların yurda serbest muhacir -..a-. - ·,ı dir.. ._.., 
0 

.. 

yola çı\1ilar. ve bu .işe 200 bin l.ir.a tahsis e.tın41.ir. Bu dut harici edilenler vardır. <>larak ginneleri muvaük görülmüştür. Bwıa ilaveten Almanlar Letonya "" 
Bir hayli yol .aldıktan soma karşıları- paranın sarfı iıı;in bir .kanun layihası ha- .EıA_,adaki ~ ...... tana ~· 

n.a büyük bir ağaç rastgddi. zırlarm-alc "l'fte<:lliıe sevkedilmiştir .. M.,.,. lznı •. r B Ikına i• . 1 1 ı!. i . 
Barwı hayret.e düştü. listen .,..kınca, hemen tatı:rikata geçile- >.ım.n,a, .S...,.et doıilllue-m ı.etki dt 
- Ya Musa .. dedi, burada, bu badiye- cek, yıkılan evler yeniden inş.a ve tamir :vlllmz ~ Ba!t.ldae .._ amtıb• 

de otuz yıldanberi bekleriz, hiç bir ağaç olunacaktır. ~i Awupadaa ..ı;,.; qeL-mek ı..ıı..mı 
ve yeşillik görmedik. Bu ne hikmettir Hükümetin ve K:ızılay cemiyetinin ld d b • 

ki şimdi öulnümüzde etralına giilge salmış gösterdiği yüksek alaka bütün hzııze.. Valı·nı·n beyannamesı· :c.:.c t:..t:: ... ~:=. ~::ı~ 
bir Şç b uyornz. acleriıı silh:aılDI mucip olmı:ıflılr. . 

Musa, bu ağ;lcm zuhıınındaki hikmeti !Evvellı:i l!f"l'C saat 18.30 da Dikilide maz.Jİe.. Aıalde .iiı; ~ evıvel Almanya, ı.a. 
bildi ve .sesini Ç'ka:ımadı. Ağaca yaklaş- lıe$ saDiye devam edeıı bir susıntı .ol- diJeleriıı bu ,,..ıw..ı.e D1ütaf tıd.ec~ tab-
~ va.kıt al.tında yüksekçe bir sedir muştur. Hasarı4yoktur. K=layın ye- Dı. kkat·. p t . .. .. Havr.ıı kn • .mir ..,.lemit ~+ınsvdı belki 1 cliıini 
gordüler. .ınelı: veı:mek suretiyle yardmıları devam azar esı gunu ~ v bu kanlı badireye atmamak için daba 
Harım: ediyor. kani-'-'-'-
- Bu gölgelik altında bu sedir ne ol- b' k 1 k soğuk UU<Ja hareket eylemek zaru. 

sa gerek? -*- runma tat ı atı yapı aca iır retini hissederdi. 
Diye sordu. Musa: T k L d Flllaıt ı..İİll .. yay...lan çıılımq bn· 
- Hoşça bir i.stirahatg§htır. a as t lınmJw, AJ..uya renibmsi pıoiı: kolay 
Decll. Harun: e - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE - ın merak saikaslyle ta.lıribat ve hasarat olmıyan zorluklada """' """1ıyadır. Bu 
_ Çok yoruldum, müsaade ederseniz lacaktır. mahallerindd t<>pl•nmak memnudur ... vaziyetten nasd kurtulabileceğini tahmin 

o sedir fuerinde hir nebze oturup din- İZMİK •VBESJ Tatbikata ait talimat ıudur : Sokaklarda lperitlenmiş yerler, yıkılma- eylemek le bayli zor bir qtir. 
leneyiın.. On gline lıa ar a~;yor ALARM ı ğa yüz tutmu,ş biruılar, bir çok hendek itte u .,rluklar~ır ki Almaııırayı ıık 

Dedi. T k Li ··-~ ş· k . . I · b . Tayyare hücumunu ilil.n için şehirde çukurlar ve enkaz yığınları bulunabile- silı: au1la t-lılolo\orini Jll>nuıia mecbur 
a as mı<=> • ır etının zmır şu esı d"d"kl · fınd •· d · hlli< ln1ıyo 

- Git ve dinlen annemin oğlu... on güne kadar lzmirde açılarak faaliyete mevcut c:ınavarifü. u u e00r_ı tara an cegın en bbyle te eli yerlerden uzak. B lkr.. d"" daha , dab 
Dedi. Bu <annemin oğlıı> tabiri dm ekti c·_L_t· 1zm· b üd" •• kuvvetl.eşıp zay yen ve ylece tiç da- !aşmak ve bilhassa şüpheli ıslak yerle- e ı yarın unya yenı ve a 
ih'- . d k •- k il l "eç= r -=u: ın ır ıu e m ur- k"k d ed fasılalı 1 b''-..::ı. .. ._, bil --L"d l bil ek tari .,,nn e • ar=~• yerine u am , .1üğ·· f.mlak b nka.ııı bık ub .. _ ı a evam en ses er verile- re ve pailamıımış bombalara asla yaklaş- y,_ surprıaere e ...,ı o a ec • 

mıştır. düı'.J:indcıı B. ~rif c::...ı ıts~"':k cektü;. ~. lıal_!<a duyurmak için Ç~ mamak J.hımdır . .Bom\ıardımandan .ınü- tır. M~vctıt şartlar alımda Almany.~ te: 
Harun, ağacın altına ııeldi. , . edil . Eml•k b-- ,_ ti t ve dudük gıbı dıger vasıtalarla yıne uç tevellit hasar ve zararları gidermeğe ve bammül barbına da katlanamaz. Suratlı 
Sedirin üzerine uzandı. ,ayın = ve a an.11.asının s dakik d - k .. h d.. . hir bir neW:e ietihseljpe ınuvaffak olmak katı. şirket mnası olanık isticar olunmuş- . a evaın c~e uzere . er ört sa- ta~ uğraşaıı şe teşkilatının faali-
üstüne bir ağırlık geldi. Bu ağırlık, tur. ı:ıyede kısa sesler verilecektir. yetine engel olınamak ve icabında poli- emelile lngiliz ve Fransızlara kıor$ı barı> 

~-~l~~di.cMdik.ilınevb in hu- E.ntcrşaojable ~emleketlcde yapılan HALKIN HAREKE'f TARZI sin daveti Uzerine bu işlerde itirazsız 1ııı:-:... d-~=:ü7'ik bir t-..z yap-
-.;~ ..,... ._ .__ _ ld · aıt" ~osya1 .md. 1 - Cadde ve sokaklarda bulunan yardıma. koşmak yurd müdafaası bor- =--· --·-. 

Harun. .. Gözlerini kapadı. <aJUU1 maa.me erme u ar ıı ıye h Ilan h k t tar d Ancak böyle bir taarruzun neticesi bi-
k d Istanbula ·· d il k 1 . a are e zı : cu ur. •• BİTMEDf - a ar gon er ere muame esı Al . . . . . . dışar da b . • ....._ .._~ ze hadiselerin L--' istikamette :_ı..: •• < 

d t " ··ı tti' il" d I . arın sesini ışıtir ışıtmez ı u- BiNA DftlllLll'luE HAREKET TARZI •'""K' u........., ora a eKeınmu e r ıyor u. zmır şu· l her k . akın . h edebilmek iatid.dırıda bulımııluiıan göa-

ihracat Birliği 

Heyeti ıırnıımiyesi 
asgari fiatleri 
tesbit etti.. 

besi faaliyete geçince bu gibi muamele- unan "" evı Y ıse eyecanaız, 1 - Evlerde, daire ve müesseselerde 
ler de İzmirde karara bag'lanacak ve telôşsız v~ ko~~. ve fakat acele gündüz is<: ~:mn1 müteakip bina ko- terecektiı:-._ (; 
muhteviyatları tesviye olunacaktır. o!arak ~:vıne ve ~e gıder. Evi uzak runma Bmirının vereceği emırlere göre HAKKI OCAKO LV 

T -'-- Lim"t.ed" .. k d 1 elanlar oteye beriye kc>şm•ksmn ya po- hareket olunur.. Tecessüs ve merak M""CHVI. A'Ot.K""R 
ıuuıı ı ın on gııne a ar z- lis. .. t •. b" ruuığ ah ki 1 ka c. ta c. 

mirde faaliyete geçmesi muhakkak sa- ~~ ere~_e~t kapır sıalı a ve.y utO .. en sel vd ye penk _çere, hapı ve diğer aralık- AYl .. Hİ YAPILMIYACAK 
yılmaktadn. Y . ır mu.saı ye.re gırer_ Y· ar. an so ııga ve vaya bakmak tehli

le bır yer bulamıyanlar hır duvar ar- keli ve yasaktır. Binalann tist katlarm
kasına, bir çatı altına veya bir ağaç da bulunan halk alt kaUara ve bodrum.--*-O r o B il s gölgesine sığınırlar. Büsbütün açıkta !ara inmek suretiyle gazdan, bomba ve 

C. H. P. Mecidiye ocağının yıllık kong- İhracat birliği umum1 heyeti, asgar! BEKLEME YERLERi bulıınanlar münasip bir çukura yatar- enkaz parçalarımn tesirinden kurtulmuş 
resi dün gece Bn. Belkisin riyasetinde fiat mevzuunu görüşmek timre dtin öğ- Güzel alı t b.. ef 

1 
. . b 

1 
!ar ve hareketsiz beklerler. Bu esnada olurlar. Bu suretle sokakta bulunmaya 

Londra 12 (A.A) - Kral her sene 
mütareke müıw;ebetiyle meçhul asker 
abidesi önünde yapılması ınııtad olan 
ayinin bu sene yapılmamasına karar ver
miştir. 

toplanı:ruıı ve Parti adına müşahit sı- leden sonra ticaret odası salonunda top- .. Y ;ı,.~· 0
1 

usıı!tt er er~.,uf'ş İa- bir gaz bulutu göriiltir veya gözlerde ve ve ti.st kaUarda oturmaya nazaran veri-
fatiyle B. Ekrem Oran hazır bulunmuş- lanmıştır. Toplantıda vali ve ticaret ::O:f:':ı:Wy~c: otob':s bekleme Y~e~ burunda bir taharrüş hissedilirse hemen ~ecek zayiat ehemmiyetli surette azalır .. se•enin hazırlamış olduğu sığınak veya 
tur. mıntaka mtidürü de hazır bulunmuşlar- !eri yaptırılacaktır. Bunlardan ilki ko- maskebır· mentakılır. ~~~ olmıy~ ıslak Iltica edilecek olan alt kaUarın ve bod- siperlere iltica ederler. 

Partililerin kendi aralarında yaptık- dır. nak karşısında kışlanın önünde olacak- dille yuzunU örter . .Bır gaz bu- rumların g~ ve bomba parçalarına (NAKİL VASITALAKININ 
lan samimi hasbihallerdeı:. sonra dört Görüşmeler, mulıtclif mevzularda ga- tır ' h::tu içinde kalınmıı ise ağız ve burun kar~ı em.in biı.' ha1e getirilmiş olınası HAREKET. TARZI) 
aza ayn ayn takrirler vererek belediye- yet hararetli g~ ve -dış memleketle- · ıslak bir mendille veya elbi.senin eteği- şarttır. 1 - BEYGiRLİ NAKİL V ASITALA· 
nin muhtelli şehir hizmetlerini takip ve re ihracatta tatbik olunacak asgari fiat- :•••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••• le örtülü olarak .rUzgarın geldiği istika- Bahçe ve arsalarında siper hazırlamış RI : Alarm işaretini müteakip beygirlı 
intaç suretiyle gösterdiği gayret ve mu· !er tesbit ve heyeti uınumiyece tasvip : A k mete doğru koşmaksızın gaz bulutundan olanlar buralara iltica ederler. Bilhassa nakil vasıtaları sokak b~larını, devaiı 
vafiakıyetten dolayı reis Dr. Behçet olunmuştur. Bu fiatler vekiiletçe tasdik : s ere çıkmağa çalışmalıdır. Gazdan müteessir ahşap evler için müsait bahçe ve arsa- ve müessesat .kapı önlerini kapamamak 
Uza teşekkür dileğinde bulunmuşlardır. edildikten sonra mer'i olacaktır. : olanlar veya bomba, enkaz parçalariyle lan bulunduğu takdirde buralarda si- şartiyle ve tercihan yan sokaklarda du-
Bu dilekler alkışlar arasında kabul edil- -*- • vesair suretle yaralananlar en yakın sıh- per yaparak bu siperlere _girmek bod- rarak beygirlerini arabadan çözer, kalın 
miştir. E : hl yardım merkezine veya polis karako- rum katlarına girmeğe tercih edilir bir ağaca vey.a elektrik direğine veya 

Mecidiye ocağı eski idare heyeti ay- rzu ru m : DaA vet !una müracaat ederler. Sığınağa ve sipere girnıi,ş olanlar arabanın tekerleğine bağlar, hayvanın 
nen ı·pka olunınuştur. • Alarm esnasında ve bombardıman al- (Tayyare hUcumu bitti) işareti verilin- yem -torbasını haş.ına takar. . 

-•- Dağlarına ilk kar düştü ~ tında bağırıp çağırmak ve öteye beriye ceye kadar buradan çıkmazlar. Sığınak- 2 - T&AMVAYLAB VE MOTÖBLtl 
Ankara, 12 (Hususi) _ Erzurumun : k?şınak, heyecan ve te!Bşs kapılmak fa. l.arda ve siperlerde sığara içmek ve gü- VASITALAR : Alarmı müteakip bütün 

BİR YARALANMA Palan döken dağlarına ilk kar yağmış· : İZMİR ASKERLİK ŞUBESİNDEN:: ıaesiz ve zararlıdır. Böyle =anlarda rültü etmek nıemnudur. Umumi sığı- tramvaylar ve motiirlii vasıta.lardarı ni· 
Anafartalar caddesinde bir hadise ol- br. Sahalı uyanan halk, dağları bem : İzmir yabancı askerlik şubesinden: toplu bulunmamak, dağılıp kendini ko- naklıırda lik.;unundan fazla insan top- hayet beş dakika içinde gidecekleri ye

m~tur. Mehmet oğlu Hüsnü adında bir beyaz görünce kışın erken gelişini bay- : evvelki ilılnın tavzihi· 316 dahil 334 : rumağa çalışmak, şarttır. Polisin emrine lanmasıruı ve izdihama meydan verilmi- re mll'. asalatları miimkiin olanlar D yer
şahu, fazlaca sarhoş olan Kadir oğlu Re- ı·etle karşılamıştır. :dahil doğumlulardan •939 teşrin cel-: itaat kat'ı surette mecburidir. yecektir. Her '3ığmakta sığınak fımiri !ere giderler, yerleri uzak olanlar yol 
f~'e elle rn:kıntılık etmiş ve suçlu hfı. ERZURUM DEMİRYOLU hinde muvazzaf hizmetini yapmak: 2 - Açık pazarlarda satış yapmakta olarak bir po~s bulunur. ağızlarını ve itfaiye ı:nuoılııklarını .kapa· 
mı! bulundugu bıçakla yaralamıştır. *•'etmeğe a.,•'•yor .·.· ın. cc.buriyetinde bulunan ve halen; olan kimseler mevcut maddelerini bir 2 - Geceleyin biltlınum ışıldar sön- ma.makiı;artiyle dağınık bir şekilde du· 

ap ~ . örtü ile muhafa•a altına aldıktan sonra dürülür. Işık yakına zaruretinde olan- rurlar. çindeki ha.lk 'Ve müretııebat po-
:-••••••••••••••••••••••••-••_. .... ._•••••:, Ankara, 12 {Hususi) _ Erzurum de- : :;:e oturmakta olan yabancı şu-: kendileri bir duvar dibine çekilerek eş- lar ışıkların p::.n..~.e, .kapı ve diğer men .. hl.in ~ös.ter~~ en y.ak:m .!llğıuaaa, iltica : Mu·· ı"dc : ınir}'<llımıın işletmeğe açılması. ıniiııage- Ek d.il--~asılera~,~~d e seulv·: yalarını göz önünde bulundurabilir. fezlerden harice sızmaması için burala- ederler. 
• • . . .. . : e eceıuen şu~ensar -: 3 "'-'-" 1 d bul ~"'u'"'uV"'VAPURrau : : ~Y".' ~ .yırmısınde yapılacak bü- :ınak üzere bu gibilerin l6/lO/l939 : - ı"UUUJ. vasıta an için e unan rını kalın siyah perdeler, battaniye ve .. ...,.,......,... ... ....,... 
: Şehir ı:azi:.noswıwı kıp.ık saı-ıan: yük toren ıçın hazırlıklar tamam-dır. !tarilrindm 2l/l0/939 gününe kadar: hallı: alarmı müteakip hu vasıtalann du- saire gibi örtülerle örterek karartmayı 1 - Alarm esnasında yolcularını bin-
: y.epyeni kmıfıml ve İstaabuldaa su-: . : nüfus cüzdanlariyle birlikte İzmir; racakları yerlerde stiküneUe inerek yu- temin ederler. Lfu:nbalann üzerlerine ko- d.irmi.t ve har~ ~ hulUll.all tren-
._,, L _ •• :....... .. _ ··'bedii L.~-. u ... -..-ı Gö-a • • karık! maddede tarif olunduğu şekilde yu mavi veya ılyah Jd'-ttan abajtir ler hemen hareketle şehir har.lı:ıine çı-

• 
• ..,.. _..11.-,~ = enor&a0..-. ~ ·- :ya.bancışubebackanlıgı"namüraca.at~ ı _,_ ed ler 5' ,_ __ , __ -"-'~'-- "--•..ı. ile +--'-'--' • ' ıar.,,..et er . koynuılr: .'!tl!'etwle de karartmak lftzun.. """"""' v" ....;.;._Wı.e bir t..W.:.U.. bekler-
$ U. -..-:~·:;-- eumarWsi cfuıü5 garp cep.ilesinde :etmeleri lAnmcbr .. Gelıniyenler hak-: 4 - {Alarm bitti) işareti verildikten dır. ler. Açıkta b&ıhınan trenler mühim köp-
:akşaım - ~ ~· : Laııdra, 12 (Ö.R) - Mareşal Göırin· :kında askerJilr k.anunun.un buna da·: sonra ancak sığınak ?mirinin rniisaade- .S - FAbrika, imalathane ve diğer iş rü civarlarından uzakta yarına ve yolun 
: Bıor akşoııa :miizik klMik '"' au... : gin Garp cephesttıdr bazı. tetkikler yap- $ir olan maddesi tatbik edileceği ilin: siyle sığınak ve siperler terkedilerek her müesseselerinde •· '-··ında bulunması ağaçlı .Yfil'.lerinde-dururlar . 
.......... •-•••••••••••-•••••••••••••,.••• makta ld: .. habıer ... 1 ..... - • ....+..- •olunur : kes '-··-- ... ....,.. Şehr lrl 

o ugu ıa.w.u.uı~. ~··-···"·······-·················........ işi~ döner .. Dı.tarıya.çık.aıa.haJ.. zaruri olanlardan gayri kimseler mües- e ya 8ŞZ'X' 1j olan trenlec sara gir--

---------------------------------------==--=---=-----------=---=-=o=:-=-=-=-=-----=------=-=-=o=:-=-=·=-------------------~~------~~ melair.in yııkarıda izah olundu4u veçbi· o,,.. hir yuv. L •• ___ ,~,..ı._,~, dıaş" ün- 1 rd le hareket ederler. 

A.nneınin 
SevdiCi Adaın 

Yazan: Üç Yıldız 
-8-

- Seni seviyorum .. 
Demek bana Adeta ayıp geliyordu. O 

benim kendisini sevmeğe başladığımı 
anlamıştı. Ben de onun beni sevdiğine 
süphe etmiyordum. Fakat i.kiıniı de bu 
' lorimizi izhardan çekiniyorduk. Böy-
1, söylenmemiş hislerin heyecanı içinde 
yoşamakta da başka bir tad vardı .. . 

gördüm. 
llk önce biraz lwl<anıruıdun ve bu ite 

ııa'1>1adun değil... Çünkü annem daima 
{sevda) denilen ııeyin ancak genı;lere 
yıuaqmı ve yirmi yafUlda bir delih.nlı 
annesi olan kendisinin böyle §eyJere ka
pılmak t'Öyle dursun, yanaşmasırun bile 

imk.insız olduğunu daima söylerdi. 
Kı•kançlık hislerimi çabık yendim. 
Anneme~ 

.&.1.1.1:...--. m.tu..Ull&W mz.s~ı ya varıyo .. um. • o~.urmu? .iple boncuk diziyorduk. Sa.kın Alarm e:;nasında henüz yolcn p1mamlf, 
meoİ ile te!kinlerde Wl11nan bendmı. Aoı! Suleymanın hızım eve ırelmelen artık güir_neyımz .. Veyahut yanl.q anladığınıu nlan tııenı...· ;<>lcu almazlar. G.arda bultı< 
m~~ Süleymarun. ~emi ve a~nemin adam akıU. ıiklqmı:ıtı . • zahıp olmayınız .. Evet .. ipe boncuk dj. naıı. halk garuı aığınl!\tına V<>)'S ci'm!" 11• 
de Süleymanı samımı ol.aralı: oeTip s"1f· Amıemle buaher ...laıga da çdtıy.,rlar ziyou!uk dedim. O gün oinemeya gitmek g"ınak el 1 ilti , __ ,__ 

...ı·ı.ı · ---• · di E" Sü" • .d. 1 d v., m ce ere ca euı==. m 1 en JDC:9CJ_cm.y . ı:;er annem ~ sıne~a~a gı ıyor ar ı. istememiştik. Annem de terziye gitmiı~ 2 _ Alarm 1!snasında hareket halinde 
leymanla yuva kunnalc iaterSe... Buna Bir ,maru denemdt ve anlamak lçbı ti. Müjc§n bize uğradıiı .zaman ben ev· bul körfez hın :altın · k 
heT balde itiraz edecek ben olanyacak- !Azım olan makul za.man çoktan geçmi}- de yalnızdım. 1 w::'d ek lvalapur ~n iV ı ıs ."" 

M afih .!!_ .......... LL_t bab hak · A h hald . eye_.... er y.oc arını çı_anr_ar ve ıs-
bm. um m~ <. am> • · ~.L .noem er ; ıntihabını Süleyman - Bugün b~~a~a oturalım. keleye bai:1ı olaı:.ak beklerler.. Hentiz 
kında d.a •.""'elden hır fikrim olması a- u•ennde durdurduguna nazaran bana' Teklifime Mi!Jgan tereddütsüz muva· yol u alrn•m•• ol 1 olcu al· 

d di M ff S ··h· b' h b f k b · c -·~ an vapur ar Y z.ım g ~r . . - uza er.. ana mu ım ır a er a at ceva ı vermıttf. Nedense kapalı malanz.ın bekle!'ler. 
Kendı kendıme, vereceğim... bir muhitte, kem eöıderden .ırak bir ı;atı 3 _ G 1 · hll!ln:uun nakil 

b 
-.. ~-er_halde, diyordd;ım.E~':11I dah

1
a Oiyo evlenme kararını bildi~ altında ikimizin .d.. ,yalnız vo beraber ol· ları >ş~ı~diirürler ve ~~: 

enuz. ~arını verme ı. ger oy e o - bekliyordum. m~z a~~mızda bir dureunluk hasıl etti. valde ancak .kamufle edilmek şoırtiyl• 
saydı"' muhak.k.alı: bana açardı. Müiııil.nla .aramızdaki müauebet de, Bır ı:nuddet, süt tenceresini devlrmiı .ıııık yakılabilir. 

Çünkü annemle ben. eöylediğim gibi sanki tıpkı annemle Süleyman arasındaki suçlu gıbi susup kaldık. Bu sırada Müj- ALARM SONU 
bir arb.dat ııibi idile ve birbirlerimize münasebet gibi gittikçe kuvvetleşiyordu. gan masanın üzerinde annemin giderken Tayyare hilcıımu bittikten. sonra bti
karşı gizli kapaklı bir şeyimiz yoktu. Derler ki aşk ve sevdanm mektebi ol- toplııınaiı unuttuğu küçük boncuklan cwmm tekerrür e.tmiyeuğine .kanaat 
Onu Süleymanla beraber konuşurk.,.. maz .. Bu çok <loğ,-u.. Yanımda. lcarşun- ıı:öidü. geldiği takdirde (Tayyare tehlikesi bit-
otuz yedı y~,~~D hı<: olma~sa on y~ da miitema.d.iyen Müjgaru ııöre göre, - <;:el ıeninle h~~cuk d!_-zeliın . ti) işareti ve.ı:ilir. Bıı işaret Cıuıavar dü-
daha g~n~~~·~ıgını .ve. ~deta bır mektep! onun.sesını duya duya .. O artık benim D.~~L.. Bakın, soylemege un•ttwn ... di.iklerinde tiç dakibı de\'am .eden. uzun C özüm ve kalbi.m aevd.aya hu suretle 

açılınca annemle Siileymanın doat:lukları .. 
nı da ayni gözlükle tetkike başlaclım ... 
Süleym.anın annemi sevdiğini v..e anne .. 

- Sen ne diye hu 
konu,,..yonun) 

kız ~e~ıkl~gı ~le evın ..;.nd.,_ zıplaytp _hop- benlıgıme o derece ııirmişti k~.. Tabı ı ~u ~~d~r ıılkı fıkı. arbdaJ~ılc ara: seslerdir. Diğer vasıtalar da böyle ÜQ 
adamla oıltı fıb lad~ı gordiiltçe Y"lan değil. v.allal-. çok Evvelce yapmaktan utandıgım jestler sında bırbınmızl<! meraumli degıl, senlı dakika devamlı ses verilir. Bunun Uze.. 

•eYJDJYor ve Allahtan awıeınin bu oevİlıç bile simdi arlık kendiliğinden oluyordu. benli konu,uyorduk. rine tabii hal avdet eder. 
v saadetten bir hayal sukutuna uğrama· Bir gün, lüzim evde ve masa başında •• BfrMEDf - Vali : ETHF.M AYKUT 
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Amcrikada sempati nümayişle 

Rusyadan Finlandiyanın sulh hava- "Polonya ölmen.iştir 
sını bozmaması ümidi izhar edildi ihya edilecektir'' 

Vilnoyu Litwaoyaya terkeden Rusya bu şehrin cmoiyetihi garanti ediyor 
Vqiftgtou •l ( ö.R) - Amerika tOT Romana gazetesi yazıyor: Rusyanın de büyüle.tür. So-yyetlerin Finlandiyaya diye kadar 124 bin kiti tabliTe edilmit 

F'llllaad'7a ile So.yet Raya arasmdaki Finlandiya üzerinde ne :rrkl. ne siyasi, taanuzları halinde niyetlerinin nln1z fAT• ve 60 bini 8erbesq;e ~ terke karar 
ınüzakereleri dikkatle takip etmektedir. ne diplomatik hiç bir sıfatı yoktur. Irk lci Baibğa değil. aYDi zamanda lakaodi- vermişlerdir. Tahliye edilenlerin yüzde 
Y .. ington ftükümeti Scnyet Rusya hü- bakımından Fin milleti ls1!Vlardan ta· navya memleketlerine hakim olmak ol- kırkı kendi man-allarile .eyalıat etrniş-
ldimeti ne:Uiinde bir ~ehbliste buluna- mamile ayndır. Siyasi bakımdan şimal duğu anla_şılacaktır. lerdir. Fakirlere yardım ıedilmiftir. 
ralc Sovyet Rua,-a ve Finlandiya arasın- devletleri grubuna mensuptur. Diploma- Brüksel 12 (ö.R) - Sovyet Rusya-
daki sulh münuebetleri üzerinde muziı- tik bakımdım ise Rusyt'. müteaddit mu- nm Litvnnya ile as'keri ittifakı 15 sene Roma 3 2 (ö.R) <Nasyonal Tıidende> 
tesiri olacak hiç bir şeyin yapı1mıyacağı ahedeierle finlandiyanın 1stilda.line Tia- müddetle, Letonya ve Estonya ile ise •O Danimarka gazeteain!n bildirdiğine göre 
&midini izhar etmiştir. Bu te§ebbüs bir yet etmeği sarih olarak taahhücl etmiş- sene müddetle aktedilmi,,tir. Litvanya ile Finlandiyadak.i Danimarka teha&lan 
taraftı ibİt' mahiyettedir. Amerikanın bu tir. yapdan paktta Litvanya arazisinden Rua- memleketlerine dönmek üzere bir vapur 
meeajı. Finlandiya ile münkerClerin in- yaya kaqı yapılabiler...ek bir taarruz kar- gönderilmesini talep c~crdir. 
lataı halinde So~et kuvvetlerinin der- Paris 12 (ö.H) -·Irk bağlarile Fin- ~ısında müşterek müdafaa kaydı vardır. Roma 12 (ö.R) - «Pravda> gaze.te-
lıal Fmlandivada müdahalede buluna- landiyaya bağlı olan Macaristan Sovyet- Bu kayıt A1manyayı İstihdaf ediyor. Zi- sinin bildirdiğine göre Vilno §Chrini Lit
addan hllkkındaki Avnıpadan alınan Finlandiya müzakerelerini endi!!e ile ta- r~ hu devletten bn§k:ası Litvanya araz.i.. vanyaya terk eden Rusy.a bu memldc.e-
habctler üzerine yapılm~r. kil> etmektedir. . . . sındcn. geçerek Rusyaya hücum edemez. tin emniyetini de, Letonya ve &tonya 

Roma f 2 { ö.R} - Papnnm Observa- Iskandinavya memleketlerındekı tesır Parıs 12 ( ö.R) - Helsinkiden şim· gıôi tekeffül etmi§t,ir. 

Çemberlaynı 
~-~~-~~~~-~~~~~ 

Bu ıiutuk lngiltere ve F ransanın ar be 
devam kararını teyit etmiştir 

Tebliğler 
FRANSIZ TEBLiCi : 
Faris, 12 .(A.A) - 12 teşriniC'\'VCl sa

bah tebliği : 
Dk hatlar unsw·lamun faaliyeti bu 

gece Mozcl ile Ren arasında hududun 
muhtelif kısımlarına sirayet ctmişllr. 
ALMAN 'l.'EBLl(;I : 
Roma, 12 (Ö.R) - Alman teOligi : 

Şark cephesinde orta Lehistanda Alman 
kuvvclleri bir ç0k lloktalarda Bug nch-

Roma, 12 (Ö.R) - İn,giliz gazeteleri Buna lüzum goriilmesinin sebebi, Al- n kten uzaktır. Büyük hnrbten beri ri ınccrnsına vasıl olmu.şlardır. 
B. ÇenıherlaJD tarahndan bugün Avam man şansölyesinin nutkunda hiç bir mU- an siya eti daim:ı feyizli bir sulh Garp cephesinde : M.ahdut mikyasta 
bmarasmda söylenen nutkun Demin- .zakere esası mevcut olmamasıydı. • · nin tahakkukuna matuf bulun- topçu fnnliyeli ve ileri müfrezelerinın 
~ve .Fransa ile tam bir görü~ mu- Hitlcrin Rnyştag meclisindeki_ nuth.-un- ı uştur. Almanya İngiltere ve Fransaya e ta}')'arelerin harekı:~- ş~_cleniz.i.n
tabakati dahı1inde hanrlandığmı ve bü- dan beri Ber1in ne doğrudan dogruya, ne l:arnı ıileri sürülecek hiç bir müddeiyatı de de hafif. tayyare faaliyeti .. ~~~ 
tün bu memleketlerin Hitler tarafından de bilvnsıta diğer hiç bir teklifte bu- olmadığını bin defa tekrar ctınL.c;tir Eğer üzerinde hır Franc:ız tayyare ı düşüri.il-

pılan 1h. ldib-'l dd tm kte üt lunınadığından Çeınberlaynın nutku A ·.. . müştür. 
ya su te 1111 re e e m - ' vrupada bazı yangın ocakları sondil- GARP CEPHESİ?\'DE 
tefık olduklarını yazıyor. • Alkman nfisSub1!1 =uzutl• klarşbilir~ndi~af n~- ı i.ı.lmü c, bebi Alman milletinin ya- Brüksel 12 (Ö.R) - Ha\•as ajansı 

F hl n · d · ıA dildi -· ca me ı ır ye c o a ngı- , 
r:n5'!_~:. ~ .. ~~ ave t~ ~~ liz b~ekili böylece İngı1tere \'C Fran- ·nak haki ı _tchdikt etmelerinde adıra- gnrp ccphesinddc ~~ ~US:ği~ hall 

ne gore .uJt;UlZ ~ n nu u, ı ı sanın harbe devam kararım teyit etmiş- ı. lnml dır. F.mnıyct .ar.şılıklı olmalı r. bın iptidasın ~ tA:l"I la ıp ~ pas 
garp demokrasisinin fikrince Avrupa kı- tir. Almanya ı aziyi gömmeğe hazırdı .. Bu- vaziyetten çıktı 'Lnt kaycL"<iiy?1" .. Fran-
tasmda sulh :teşkilatının ne mah~cttc E lind bild n..:ı~;-,: .... . ün de bir laşınaya samimi olarak ha- ız kumand iılığı düşmana csır almak 

• er en ır ...u.ouı.c gorc l' arı ı-cs- • .. . . • . . ı · t eld tmck f t erme-olması icap ettiği hakkında, bay Daladi- mi uSiyasi "\C diplomatil· müstnhberah zırdır. F.kat c er hudıseler dıger bır ıs- vem~ ~mn .. ~ c . ıra ılmmaklav il-
.. --L-dan ihm 1 -..2·lm· l b · . " 1 ı~ 1 Al b ..ı- nıck ıçın tedafuı ·va.zıyettc kn "-ye =num a euı ı~ o an nu gazctcsı Daladıyenin nutkuna tahsis et- am t a P.Cn oıursa, manya unn u<.ı . M elden ,c-__ k da ·n: 

_,....._, « .. --~'- ~-..:,_ ti 1 .....___ ,.;~ b. tada lan Al 1 el b - tıfa etmiştir.. oz ~-a n r .J.N 
DWi.uuan ......:uıu el.UK:A sure y c. & :nuı- -&& ır no şun yazmıştır : " - czım g en ccva ı venncge ayni suret- kil t el"k bir ih d Alman keşif 
sız bafvekillnin nutkunu tamamlam.Şır. UUUU'• her kimi olursa olsun tehdit et- le hazırdır. • • ome 

1
r ı __ _:ı_~P_ e e tm~.,..;. 

taarruz an ~ ucvanı e ~. 

Osmanlı 
Na:urlarındanMehmet 

Ali lstanbulda 
Lrtanbul, 12 (Hususi) - 1919 yilında 

Osmanlı hilkUmetinin dahiliye n~ğı
ru yapan Mehmet AU bugünki.i ekspres
le geldi. On seki~ seneden beri mem\ı!
ket dışında bulunan Mehmet Ali beya
natta bUlu.narak vatana kavuşmaktan 
mtite\•cllit sevincini izhar eyledikten 
sonra Paıiste ilmi mesnide 'bulunduğu
nu gazetelere tuttıığumın yolun ne ka
dar isabetli o~dujunu, 1wa bir zamanda 
nasıl ilerledi~ izah eden makaleler 
yamıjıru ve milli milcadeleye elinden 
plen yardmu )'aptlimı söyledi .. 

Hitlerle ~iizakere 
"Ancak iki sene zarfında işgal 

ettiği yerleri bırakırsa mümkündür,, 
Londra t 2 ( ö.R) - Avam kamarasında Liberal partisi Uderi Sir Arpbald 

Sinkler demqtir ki: Hitlerle müzakere, ancak ordulan son iki sene zarfında 
iteal ettikleri memleketleri tahliye ettikleri ~dircle miinlkiindür. Lehistan 
ve Çekoalovakyanm hürriyeti iade edilmeli ve Avusturyanın teminata bağlı 
bir plebisitle mukadderatını serbestçe tayin hakkı kabul edilmelidir. 

lnq. t~re, Vilnanın Litvanvaya 
etmiyccektir terkini kabul 

Sığoaklar 
Yakwd• inşaata 
....... adr ... 
Ankara, 12 (Telefonla) - BilTilk p

hirlerbnizde inşa ohınacak ~ 
ait projeler alakadar malcamlarca tetkik 
edilmektedir. Tesbit edilecek tiplere gö
TC' yakında inşaata baŞlanacaktır. 

Si VA S 
Maarif müdürlüğii 
Ankara, 12 (Telefonla) - Sivas ma

arif müdürlüğüne Ankara Gazi Oklllu,, 
muallimlerinden bay Feyzi tayin edil
mistir. 

-------

SuıVede bulwum eski Osmanlı ku
mandaıılanndan V eh4> paşanın da ya
landa me.nilekctimize döneceği söylem. 

Piyango 
Londra 12 ( ö.R) - Yarı resmi mahfillerde söylendiiinc göre fngiltere, -{z·---

Vilna tchrinin Litvanyaya terkini ka'bw cımiyeccktir. Fa~at Litvanya hükü- 10123 Numara 
metini bundan dolayı takbih etmemektedir. Çünkü Sovyct Rusya ile Litv•nya 

aruandaki müzakereler kuvvet tehdidi ara.anda cereyan etnı'i§tir. Ve istiklali- 40,000 lira kazandı 
nin kwnen fedası mukabilinde L.itvanyanın Vilnayı kabul t-"lmiı olması tabit 

yor. 
---mı---

Atatürk kabirini 

Nevyork 12 ( ö.R) - Buıüa bureL Pa&.tva leıl.iacie -•nem n · 
ıer ,..,,.lmıım. c Polo.aya öLncmiıtir. P~ ilııya edi1ecebir • 
öaı!e Olduiw Wae bin1en:e Polonya)mm i,t:irak ettt1t1eri ınüntayi,:len!e 
CünihurTCİli Hocrn:r bir nutuk aöy1emqtİT. 

LondrA 12 {A.A) - B. Zaleaki dün Lord Halifabla "e mütealab 
B. Çcmberlaynl.a uzwı bir eörii§me ~-

Aqa.m Polonya büyük dçiai !Kont Racz:iıuid bir diue v.ermif ve bu zi,' 
er.cümle Halifab, Con :Saymen, Atdee 'Ye Sinclaire 1'azır bulıınmatta.rd 

B. Zalesld bugün K:ral tarafından kabu1 edilece'ktir. 
Leh mahfıtleri Cuma akıamına kadar devam edecek olan bu ııör .. 

den çok memnun görünmektedirler .. 

Polonya harbının plançosu 

Almanlar polonyad 
91000 maktul vermişi 

Paris 12 (A.A) - Zurich Arbeiter Zeitung, Amanlann Polonyada 
dıkları zayiatın 91,000 maktul ile 6S,OOO >~a baliğ biılunduğunu 
maltta ve bu rakamların AJman müdafaa nezareti tarafmdan tesbit e 
otan eikam olduğunu ilave etmektedir. 

Bu gazete 190 Alman tankının tahrip edilmi.§ ve 361 tankın da ha 
ra.tıl~ oldnğ-unu yazmakta ve netice olarak Almanların 421 tan·ııre ka 
mit olduklannt ilave eylemektedir. 

Bu da bir manevra mıdır? 

lngiltere Lehistana z 
birli gaz satmadı 

Paris 12 (ö.R) - lngiliz harbıye nezareti, fngiltercnin Lehistana z 
gaz ihtiva eden obüsler 1'attığı hakkındaki haberleri tekzip etmi§tir. 

lngiliz hükümeti tarafından Lehistana hiç bir zehirli gaz, hiç bir zama 
n1mcmiştir. Zehirli gaz İsbmalini meneden protoko1un lngiltcre tarafı 
ihlal edildiğini gösterecek hiç bir ,harelcet ,..JU ol~tır. 

Gayri resmi mahfiUe.rde Almaııyanın !bcynelmild ılıa.rp !kaidelerine m 
ftarcketlere bq'latk.en daima önceden hasnn1ıı.nm itham ettiği l\amlatl 
tadu. 

Almanlar oe Sovyetler Galiçyaclaki pe 
membalarını müıtereken iıletecekler. 

Paril U (0.R) -~an bi1din1iyorı Tclegral gazetesi Alın 
ve Sovyetler arumda Şutct G.ligadaki petrol menbalanD1B j,Jetilmesi 
lbir dilif Ll..ı olduiunu. bu menbaların ipetilmcsi hakkının Almanlara 
diğini '3itdiriyor. 

Atman -Bulga~ ticaret anlaşmas 
dün imza edildi 

Sofya 12 (A.A) - Bulpı- a,iansa bildiriyor~ 
So&ada ,.. d• +ha -.. Alma. - Bu1pr ekonomik göriqmCleri diln 

"""'-aait .... ~ acant •• \ ı de.i ak ldirinc mUka~elenameaini i 
eden bazı anl.,....tar ftnaılananfhr. Bu alilatm.ıa .. iki melllieket meNM 
konım&lctadw. 

Sovyetlerle Jngilizler 
bir takas muamelesi 

- HAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
• tClakki edilmektedir. 11 LiaA. KAZANANLA& Londra 12 (A.A) - Resmen bildirildiğine göre Sovyet ticaret hey 

z 1 yare t B R d p l 9613 244-03 32358 33438 8754 8055 levazım nezareti Sovyetlerin inşaatta müstamel kercate1eri ile kaJay ve 

arasınd 

yapıldı 

"··'--- 12 A.A' eyaz USya 0Ym3010 3 0 onv~ • 8367147152899912273 2440 5214 .... .m,nmu-bad -''esı·içinbirtrampaitilafıimzaetmişlerdir_.. . . • . .n.ıı11.UCft, ( ı - Harp vaziyeti 35062 15789 30424 37.563 16514 16106 ·-0 - e.ı hi ::iytir ~";'~:;u:: ::fa!:'l~: Rus m Ü sadem ele ri devam e d iv o r 50~:~\i~L::~ı: OJÜKıiFAT- an:. ;b1llna~ tamamae tieod mah;,.ıte olup h« '"''" ..,. •• m~ ,. 

WrkUn Etnoğrafya müzesindeki muvak- 22024 16182 19670 32285 419 18866 Londra 12 (ö.R) _ Büyük Britaru a ve Sovyet Rusya arannda bi~ m 
kat kabrini zlyarct ederek bir çelerik MoSko~·a 12 (A.A) - Havas ajansından: 35064 l2G52 11031 .32081 1351 25690 dele anlaımuı yapılm11br. Siyasi mahfüler bu anlaımayı Sovyetlerm 
koymuşlar ve Ebedt Şefin manevt hmu- ,..._rb"'ı D-az D---ada Bialovieza ormanında .:SOvyct müfrez.deri ıle ~olon. - 2441 385 25302 38417 19690 1059 de--"~'-"- -ua·· ---L-~'---"- " L·-- L =--edı"öiıae detil addediyorlar. • 
runda thiırile cğilmiŞlerdir. ..,... ~r ~· So derin 30335 26081 18257 24323 39588 29832 vıc:uc::n• .... --=ucuc:nıu ~ ...... ~ _..... • 

H A T A. y yalı zabit \•e neferler ara11nda müsadem.eler devam etmektedir. vye 549 39195 '8122 30100 10200 7!55 Sav yet hıtaları çarşamba giinii yenı 
harekatına tayyarder de müuhuct ediyor. . 11163 9075 28176 2718 21967 6486 

Enudyet miidtirltilti Çok sıktık otan bu onnan pek biiyiktür. Ve baza lusanılanna heoiız 111,.n 19715 12008 2873 35322 13375 26015 Üslerine gir.ecek/erdir 
Ankara. 12 (Telefonla) - Hatay ean- ayağı baıımamlJbr. B. Cöring bir çok d.efalar bu ormana gelerek aYla1ttnlfbt'· 25621 25197 390 35353 1481 38298 Tallin 12 (A.A) - Alman ekaJli7etinin mübadelesi .hakkındak.i Alm 

JJiyet müdürlUğüne Diyarbakır polis 32411 11374 11687 39010 :35381 9620 alonY'• görüpnelerinde ekonomik meseleler üzerinde ciddi güçlükler 
milfettlşlerindcn bay Thrahim asaletıen • ...w.w.ro~ a ·a 18615 38093 24980 37437 35085 17957 At 
tnyin edilmiştir. Amıral Ş~r DO-...n~ n......- 30303 5591 27148 ll675 31502 35813 mııbr. Bu hususta henüz her hansi hir .anlqmaya , .. rdmalDJf ve 

KONFERANSL '33808 11904 5853 21147 5021 27711 götürmek üze~ Tatlin •imanına ~elmiı ohm vapurların hiç biriei Almanyı 
Devlet ŞOrası Alınan cep lıravazörü Londra. 12 (Ö.R) - Avustuıal~~ baş- 39799 14255 28593 27847 ~1440 23869 hareket etmemi,tir. 
milddeiumuınlllği.. -~idd ti tafılp ediJf'9Ap \'ekili B Çemberlayııın davet etügı Do- 11660 27765 9189 27347 25411 27691 Tallin 12 (A.A) _ Oç Sovyet harp gemisi bur•>• gelmİftir. Eatonya uı 
Aıikara J.2 (Telefonla) - Devlet Şil- 'Y e e _,_ . · . k feransına Avusturalya 121674 31952 7230 25221 6226 6443 fından So'Y)'et R..,.aya terkedilmif olan deaiz ve hava u.lerine Sovy~t kıt 

rası müddeiumumiliğine muavinlerin- Roma, 12 (Ö.11) - Londradan bildi- ?11nyonlaı ~nt"rak edeceğini bıldir- 3321 7344 23743 13133 25549 1955 tının yarın sirmeleri mukarTer idi Bu iş bu a.) m 8 ine ibırakalmlf1D'. 
~~~~~~~~ ~~~~iz~~~~m~~~-ı~m~z=u=~=ı=n:ı:ş:ı:;~~~~~~~2~9i47i7~W~0~5~1~~:ll~l0~8~00~~~~~~~~~i ---'"-- vanuslarda .faaliyette bulunan Amiral ~ştir. 

Bir tayin Şer adlı Alman cep kruvazörünti şiddet- lllllP7./7if.%Je'JtitJ41!V;z;IZ -
Ankara, 12 (Telefonla) - Belcdıye- le takip etmektedirler. İngiliz nuıkamla- KABŞIY~ 1-· 

ier bankasw idare meclisi izalığına eski rı kruvazörün bu takipten )akasıru kur- YAl..I CADDESIND' 
Kütahya mebu u bay Mehmet tayin taraınıy~ pek yakında imha edilece-
edilnıiştir. gini muhakkak saymaktadırlar. ,.: ............................................ .._ 

TAYYARE SiNEMASI 
TELEFON: 3546 

BUGGÜN 
Bü>iik Eransız muharriri FBANCİS CARCO'NUN li)emut eseri 

Kadınlar Hapishanesi 
Duu11·larıu sakladığı .gizli bir hayat ırtırabııu, Ccnıi,Yel.İn Utliın tclakkileri· 

nin öldüriicii kurban1annı bu filimde göreceksiniz ... 
OYNIYANLAR 

Viviane Roınance Renee Saint - Gyı· 
A)rtc:a xeogin ııa,eler l\lh'TRO JU ,NALDE SON IIhDİSAT ... 

--~~~~·-~~A ·~-

Melek Sineması 
('~rdüğii bıiyi&k rağbete kaf1ahk 

olnralt yine bu hafta 

iki büyük fililll takdİPl e4i!'or .. 

l··TAR~ ) 
İNTİKAMI (TURKCE 

Sözlü büJ ük ınacera filmi 
2 - KADIN KALBİ 

Hissi. ahliki beJ ecaıılı ~anı 
OYNIYANLAB. . 

BARBARA STANVIK 
VE .JOE MAC CREA 

mıin 2.30 • 6 - 9 SEANSLAR : Ucr to--.. .,n d 
. l ,e~ a 

Cumnrtesı. pazar ~ .... nsı 
.~,e-

Bugüne Jıadar memJeJıetin!lzde yapılan TOR~ÇE ffltmleıein en güze 
YE DllltlrA SiNEMACJUGINllf ŞAHESERİ 

MARi A·NTUANET 
.............................................. 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
YARATANLAR : 

NORMA SHEARER - TYRONE POVER 
İKİ DEVRE 17 BÜYÜK KISIM TAMAl\11 BİRDEN ... Güzellikte· ihtişamd ı - harikulidelikte 

mcıniş olan hu sanat harikasını 

EL HAMRA idaresinde MİLLİ K'ÜTÖPHA iE SİNl~l\IASI 
BUGÜN • IATİNEDEN hiBARE ' 

SAYIN lzMlRLİLlillE İFI'İHARl.A 'UNAR 
il r ,iin SEA SLAR : 1:1 0 - :us - 6.30 -

· 'e emsali görı 
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Atatürkün-
=Son günleri 

YEHiASIR 13 

Finlandiya 
Tazyik altında 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHl:F'EDE -
Rusya ile müzakerede bulunmağa Ama
de olmakla beraber bitaraflık siyasetine 
her hangi bir taarruzda bulunulmasına 
muhalefet ve bu kabilden her türlü te-

B. Çembcrlayn'den sonra 

Muhalefet reisi de lngil
terenin azmini ifade etti 

ıı 1939 

Taarruz hazırlığı 
---*·---

Almanlar Garp cep-
hesinde faaliyetlerini 

arttırdılar -·-- BAŞTARAF1·1 lNCİ SAHİF'EDE -
ilıdamdan nalılen : YAZAN: Rahmi Yağız 

3-
şebbüse mukavemet edeceğini beyan et,. Londra, 12 (Ö.R) - Avam kamara- mahiyeti ne olursa olsun, başvekilden 
m~;udir:~afil ~inlandiya ile Sovyet sında başvekilden sonra söz alan amele başka bir cevap veremezdi. haua Mozel nehTinin faTlıında, 
Rusya arasındaki ticari müzakerelerin parti.si reisi bay Attlee bay Çemberlay- •Eminim ki. bu memlekette her kes Siyen yaylasının fİmalinde fiddet• 

Bu haciz işinde Krop fabrikasının mü- Yatın yola çıktığı telgrafı üzerine Ebedi bir aydan fazla bir müddetten beri Mos- wn .söz1erini tamamiyle tasvip etmiştir. muhasamata nihayet vermek için her ça- li olmu,tuT. Mühim topçu hazırlı· 
hi Olu .. vard 7 ·ı T'" k l. Şef I • · b ı kJ b kl v reyi tetkike hazırdır. Alman hükümeti, v d Al l b. m r ı. mı yon ur ırasına ge mesını sa mız ı a e emege kovada devam etmekte o1duğunu il~ve cSulh teklifleri sözü tamamiyle kıy- ta "dd t t dl t k t ek gın an 11onra man ClT ır veya 
kendisine sipariş edileceğini kestirdiği koyuldu. di ı arruz ve şı e me 0 arını er em b• k b"l"kl h L • 

e yor ar. • metsiz bir adam tarafından yapılınıştır.. ""'...+ı'yle her ~- sulh istihsal edebı'lece- ır aç o u e aTeRete ge.rmıı· 
Riyaseticümhur yatı, Savarona satın alın- 31 Mayıs gecesi yatın Çanakkaleye SOVYETLERİN TALEPLERi' ........_. • wı ::r Vahşiyane taarruza istinat etmesi, emri r.;~ı bilir' . Emnı·yete hakları olmıyan lerıe de Fransız mukavemetini kı-
Öığı takdirde sipariş edilmekten vazge- geldiği telgrafla lstanbula bildirilmisti. p · 12 co·· .R) K nh d kan 6 ....... 

ans, - ope ag a ~1 vaktin kabulünü mütezammin olması, lıükümetler vardır. Sulhun tesisi irin ramamıılardır. Düli:man yaralıla .. çüecek, müessese 7 milyon liralık bir sa- Ertesi sabah 1 Haziran 9 38 salı ( 1 ) Politikcn gazetesi Rusyanın Fiıılandiya- " T 

tışın kazancını kaybedecekti. sabahı saat 6 da Çekmece önüne gelen ya şu teklifleri yapacağını haber veri- bu zihniyet değV;ıınedikçe istikbalin cebir ve şiddet kaidelerinin terki elzem- rını götürerek tek F Tansız eBiri 
Yata haciz konulduğunu yine Berlin Savarona orada demirledi. Yol (2) ha~ yor : ufukta o1amıyacağı hakikati dolayısiyle d.ir .. Biz .amel~ partisi bu esaslı şart is- alamadan geri çekilmiftİr. 

edfaretimiz vasıtasile Ankaraya haber linde bulunan geminin temizliği ve ten- ı _ Finlandiya körfezinde bazı ada- bu teklifler kabul edilemez .. Zira cina- tihs~l edi~edikçe mücad~le~e. de".'am Bütün cephede havalar kötü 
veıildi. Ortada yatın haczini mucip hiç telerinin açılmasile mesırul olundu. Saat l S t R te ki 2ZIDllldeyız .. Bu karar partımızın drurna • k S k J • ·- arın ovye usyaya r .. yetin akdi ve caniye itimat edilmesi ma- müdafaa ettiklerı· prensı·plere mutabık- gıtme te ~~ ar m~nta asın a tn• 
bir sebep yokken bu hareket tarzı Anka- tam yedide deniz yolları müdürü ile Ri- 2 S t • niarmın Finl di - -
rada tuhaf karşılanmakla beraber yat yaseti cümhur umumi katibi Hasan Riza - ovye garnızo an • hiyetindedir. Hiç bir İngiliz htikümeti, tır .. » kıtasız yagmur yagmaktada. 

ya toprakJannda bulunması kaydını ih- MA.JtNONUN FOTOGRAFLARINI 
aahibi de kendi hükümetine müracaat otomobille Çekmeceye gittiler. Gemiye tiva etmiyen bir askeri paktın akdi. ALDILAR 
etti. Yolsuz haczin ref ini istedi. Ameri- çıktılar, süvari ile görüştüler. Gemiye 3 - İki memleket arasında siyasi ve 1 • 1 • • ı • 
ka hariciyesi Berline bu yüzden bir nota Deniz yolları tarafından gönderilen yaş ekonomik iştirak tesisi.. ngı iZ gem er Faris 12 (A.A) - Alman yüksek k:u· 
vermek mecburiyetinde kaldı. Bu notada sebze ve kumanya ambarlara indirildi. 4 _ Finlmdiyadaki Almanlann tahli- ) } manda heyeti Fransızların sevkulceyş 
haczin sebepsiz konulduğu, yolsuz ol- Bir saat sonra katibi umumi saraya av- · bakımından vaziyetleri ile Rhin Mosefüı 
duğu bildirildikten ,onra hemen refedil- detle Atatürke yatın geldiğini haber ver- ye;~ndiyadan Daniınarkaya gelen cephesinde bulunan kuvvetler hakkında 
medi~ takdirde mukabele bil misle geçi- di. Ve gördüğü fevkaladeliği bir saat haberlere göre Finlandiya ordusu her Atla" n t ı" kd e do·· rt Al maltlınat istihsaline karar vermiş görün-
leceği, Amerika limanlarına varacak tek- anlatmakla bitiremedi. ihtimale karşı hazırlanmaktadır. m 3 0 V 3 p Uf U 0 U mektedir. Alman piyadeleri tarafından 
mil Alman ticaret gemilerinin haciz altı- •• Bİ'J'MEDI •• Şimdi seferber halde bulunan 100 bin umumi hiç bir taarruz yapılmamıştır. 
na alınacağı da ihtar ediliyordu. asker vardır. müsadere etmişlerdir =ı:n~~v!:il~t:: ~a: 

Hadise. bu safhaya gelince beynelmi- ( 1) - Nasyonal Tidente gazetesinin istihba-
1 l b . h td [ Al d ı kında malO.mat edinilmek maksadiyle 
e rr ma iyet a ı. şi man ev et re- Salı günlerinin Ebedi Şefin hayatla- ratma göre 31 Sovyet tayyaresi Finlan-

b dil H tl A k
. esirler ya.kalam.ak üzere mütema,.J'-en 

isi Hitlere ildir ·er. i er, tatür e nnda mühim rolleri vardı. Mesela Sam- di"a kara suları haricinde olmak sureti- Brüksel 12 (ö.R) - Iskandinavya L~hey 12 (A.A) - Eyi malfunat al- '"3 
.• ufak k"'"ll kolları faaliyette bulunmakta-

karşı duyduğu büyük sempatinin bir te- suna ilk defa varıtlan salı gÜnÜne tesa- le bu memleket sahilleri üzerinde uç· devletleriyle birlikte olarak Belçika hü- makta olan mehafil Hollandanın bitaraf dır. Mfualyözlerle hafif topçu kuvvetle-
zahürii olmak üzere haczin hemen fek- düf eder, lstanbula ilk gelifleri yine salı m··~. kümeti de Alman denizaltılarının tica- gemilerin torpillenmesi üzerine şimal ...._.~..... ri Alınan keşif kollarının bütün bu te-
kini ve sahibinin kime isterse yatı sat- giinüdür. Şapka. dil, ve diğer bazı inlu- Brükselden gelen bir telgrafa göre ret gemilerine taarruzlarını Alman hü- hükümetlerinin Berlinde yapmak tasav- şebbüslerini akamete uğratmıştır. 
mak hakkını haiz bulunduğunu bildirdi. liplan ilan edi.tleri yine salı .gün~e rast- Finlandiya hükümeti, taarruzlardan da- kümeti nezdinde pretosto etmiştir. vurunda oldukları protestoya iştl.ri.k et- Almanların istikşaf tayyareleri bilhas. 

Bu sırada, Amerika notası Berline tev- lar. Istanbula son defa gelişlennde salı ha masun bir rnıntakada müzakereleri- Londra 12 (Ö.R) - Sen Dominik memesine intizar etmektedir. Zira şimdi- sa Fransızların müdafaa hatlarının foto-
di edildiği 938 Ni~anında Almanların giinüne tesadüf etmesi tetkike değer bir ne devam edebilmek için Helsinkiyi 1er- cümhuriyetinin Atlantik sularında faali- ye kadar hiç bir Hollanda gemisi batırıl- graflarını almakla meşguldur. Fakat bu 
Avrupa transatlantik yarışında ileri bir hususiyeti haizdir. ketmek fikrindedir. yette bulunan Alman deniz altılarına ~ değildir. tayyareler Alman hatlarının gerisinden 
gemi dive avlandırdıklan Bremen tran- (2) - mahrukat verdiği hakkında hiç bir sa- uçmak, Fransız hatlarına ve hatta gayri 
eatlantiği de Nevyork limanına varmak Gemi sefer halinde bulunduğu zaman T b d rih emare mevcut değildir. Maamafih In- Londra 12 (ö.R) - Pres Asosyeşine meskfuı sahaya yaklaşmamak suret1yle 
üzere bulunuyordu. Notanın müeyyide tenteler toplanır, lumbar kapaklan ka- giliz salahiyettar makamatı bu denizaltı- göre Pernambukenden hareket eden icrayı hareket etmektedirler. 
mahiyetinde ileri sürdüğü cTekmil Ame- pan:u', merdivenler çekilir. Çıplakça bir r a zo n a larm gizli iaşe merkezlerini meydana çı- (17000) ton hacminde dört Alman va- Maamafih Salı günü havanın fenalı4 
rika limanlannda bulunan ve gelecek vaziyet arzeder. karmak için büyük bir gayretle çalış- puru Atlantilrte Ingiliz harp gemileri ta- ğmdan istifade eden Alınan tayyareler! 
olan Alman gemilerine haciz konması> B J • b f maktadırlar. rafından müsadere edilmiştir. Fransız hatlarının şak.011 surette fotog .. 
keyfiyeti Hitlerin bu hükmünde sempa- 1 k azı eV erı •U as l raflarını almağa muvaffak olmuşlardır. 
tiden ziyade bu noktanın amil olduğunu ra UV3 Trabzon, 12 (A.A) - Dört günden y l Yan resmi mehafil Almanların sarf-
göstenr. ,... " berifasılalıyağanyağmurdUn akşam UgOS avyanJO durumu naziktir ettiklerifaallyetlerininsebebininkaybe-

Savarona bir milyon lira mukabilin- .a ransatlantigi Salimen şiddetini arttırmış, bu arada fındık bü- di1mJş olan arazinin mirdadını ve Rhin 
ele hükümetimizce satın alındı. Bu yat Nevyorlıa gitti yüklüğünde tolu dü.şmüştür. Şehrin nehri sularının kabarması yüzünden Al-
Riyaseticümhur makamına tahsis edile- Nevyork, l2 (Ö.R) _ İrakuva trans- münhat yerlerinde seller h!sıl olmuş, y 1 h b d manların ileri mevzilerinin su altında 
cek, yeni teşkil edilen Deoizbankın kad- atlantiği, Amerikan torpitolarının hiına- bazı evleri de.su basmıştır. u~os avya ar ın ışın kalmasıkorkusuolduğunubeyanetmek-
rosuna dahil bulunacaktı. İn t k .... ·- tedirler yesinde olarak Nevyorka gelmiştir. sanca zayıa yo •u..ı.. . 

Nisan ayı içinde gemiyi Hamburgtan Bir kaç gün evvel, Nevyorktaki Al- Trabzon, 1:2 (~-~~ -:: Ak~ab~dd.a ALMAN TAARRUZU 
alıp getirecek mürettebatın seçilmesi i .. i man ataşenavali İrakuvanm bir İngiliz yapılan z~ytın sınegı.~uca~elesı bıtmış da kalmak arzusundadır HAZffiLANIYOR 
ele başarılarak Atatürke arzedildi. Türk denizaltısı tarafından torpillcneceğini ve bu mucadeleden ıyı netıceler alın- Londra 12 (ö.R) - (York§ayr Post) 
Deniz Ticareti filosunun değerli kap- saraya bildirmişti. mıştır. askeri münekkidi Sovyet Rusyanın Al-
tanlarından Sait Özge Savarona süvari- Am k :fkA b M d man politikasını ve pl"'-1arını altu··st e~ eri an e arıumu.miyesi u isnat- " J ınu .. 
liğine tayin edilmiş, diğer gemi zabitanı tan nefret duymu.,tur. U g 8 3 tiği kanaatindedir. Muharrire göre, Rlb-
d k . ·1 "ld'l H M '< Paris 12 (ö.R) - Avrupanın vazi- c Sırp - Hırvat anlaşmasından sonra b K 1 d a onun tez ıyesı e seçı ı er. eyet a- Hebrit adaları arıklarmda bır' Alınan entrop ızı or unun ve Kızıl hava 

· ·d d ı b Jd H b " •u··ıu··nıer a.Gl"a yeti hazırası karşısında Yugoslavya milli Sırp ve Sloven delegeleri arasında Slo- ku 1 h d _,,_. yıs ıp·tı· asın a stan u an am urga tahtelbahirının· . batırdıguı Atenya facı·ası .a 111 ., vvet erinin garp cep esin e teşı-w 
tı ta ml S t I birlik lüzumunu her vakitten ziyade his- vanyanın da muhtariyeti için müzakere~ · · · ı· d aH k sa ş ışı ma anan avaronayı ese - esuli ı· i "rt k . t· Alınanl a.aıı·ne neldı· mesaısını Sta ın en temine muv a r· . . h k . m ye ın o me ıs ıyen arın n ':I setmektedir-. Hırvat partisi reisi ve baş ler cereyan etmektedir. Fakat Slovenya 1 Al 

um ıçın are et etti. . bu suretle Amerika efkarıumumiyesini Muğla, 12 (A.A) - Bu sene ı'yı' yetı' - 0 am~tır. manya meyusiyet içJn-Sa 9 3 1 11 n d yap lmı ve vekil muavini B. Maçek demiştir ki: ihtiyat zabitleri birliği şu beyanatta bu- dedir 

S b 
varona ~ ~.sıdn e. . 1d .. s

1
·• . bulandınnağa çalıştıkları anlaşılmıştır. şen tütünlerin i"lenmesi jc:}eri dig-er se- l G hi l · u at ayının son gunu enıze ın ın mış- Al J • "" " c Huvatistanda muhtariyet hükümeti- unmuştur. « eçirdiğimiz va ·rn an ar- Hitler prestijini kaybetmemek için 

l 1 t nelere nazaran erken bitmiştir. Ekiciler l 'h' I · d · B ı d h k" d ·ıı t. b' 1 'k I f d'· h d b k ti. Geminin maliyet fiati beş mi yon a - man ayyarC Cf) ne sa a ıyet erın evn e gra ü ume- a mı e ın ır eşı oması ve zayı u- garp cep esin e üyü çapta bir teca-
tütünlerinin mühim bir kısımlarını bal- b d ki 1 h tın dolara baliğ olmuştu. Savaronada asri tile enim aram a · tam an aşma da i- şüren dahili kavgaları unutması lazım- vüze girişmek suretiyle kaybettiği ara. 

tekniğin bütün tekemmülatı mevcuttu. Bir İngiliz harp ya haline getirmiş bulunuyorlar. Baki- linde cereyan etmektedir. Belgrad mah- dır.> ziyi istirdattan başka çare görınemekte-
Her şey ince bir hesapla imal edilmiş, yesinin de beş on güne kadar tamamla- filleri ve ben Yugoslavyanın bitaraflıkta Yugoslavyarun bütün kısımlan arasın- dir. 
ve ayni incelikle yerine konulmuştu. gemis~i bombardı~an nacağı beklenmektedir. Tütünlerin ye- devam ederek harba girmemesi fikrinde- da tesanüd elzemdir. Slovenler hürriyet Paris 12 (A.A) - Alınan kuvvetleri~ 

Gemiyi, Amerika donanmasının arma- etmişlermiş... tişme mevsiminde yağmur yapmamasın- yiz. Hırvat ve Sırp köylülerini harbın ve istiklallerini temin eden Yugoslavya nin faaliyeti şimdi Rhin ile Moselle ara .. 
törü, dünya inşaiye mühendislerinin en Brüksel 12 (ö.R) - D.N.B. ajansı bil- d~ v_e temizlenmelerine f~l~ .. ~~t dehşetlerinden masun tutmak istiyoruz.> birliğine her zamandan ziyade bağlıdır. sında bütün cepheyi kaplamıştır. Bu 
ıöhretlisi Wilayan Fransis Jibs'in bir se- diriyor: Alman hafif harp gemileri şimal e~ 0~~ından bu sene~ tutun uru- mıntakadaki ufak taaruzlar yerine şim-
ne uğraşarak meydana getirdiği projeye denizine çıkarak bir çok ticaret gemile- nü .h~r turlu hastalıktan salım ve gayet D 1 d h 1 b h h b di hücumlar yapılmaktadır. En bUyUk 
göre Gideldek.i Alman deniz tezgahları- rini kontrol etmiştir.Bunlar düşman kuv- nefıstir. e 0 j Z C l e ta te a İ r 3 f ) hücum Mosellenin şark sahilini çevreli~ 
nın 9 tanesi bir sene geceli gündüzlü ça- vetlerine tesadüf etmemişlerdir. 9 ilk Kanun mucibince piyasanın ikinciteş- yen yayladaki Fransız karakol_}llla klll'şı 
lışma ile inşa edebilmişlerdi. Teşrin sabahı Alman keşif tayyareleri rinin on dördünde açılması icap ederse vukubulmuş, t.opçu hareketi ve kuşat· 

Savarona başla ba§ma bir deniz şeb- bir düşman bahri fı.rkasını keşfetmiş]er- de zürraın istifadesinin temini için piya- 1 e ı e • f e ı ma ateşleri yapılmıştır. Fakat harekat 
riydi. iğneden ipliğe kadar içerisinde dir. Bombardıman filotillaları derhal ha- sanın daha önce açılması beklenmekte- ngı iZ tıcaret ı osunun bir tek esir bile alamıyan muhasım tara-
noksan bir nokta yoktu. Bilhassa her ta- rekete geçmişlerdir.Bunlardan birisi Set- dir. fın ağır zayiatı ve tam he7.imeti ile neti-
rafta elektriğin hakim olduğu, en küçük land adalarına, lngilterenin şimali gar- ..,... celeruniştir. 
Jşlere kadar her servisin elektriğe terke- bisine kadar ilerliyerek bir Ingiliz harp )ogiltere • • t k Cephenin diğer kısımlarında hücum-
dildiği bu tekemmülün derecesini gös- gemisine hücum etmiştir. Şiddetli topçu yen ı zayıa 1 yo . !ardan başka keşif kollarının faaliyetı. 
termeğe kafiydi. ateşine rağmen Ingiliz harp gemisine isa- Orta şarka da asker t.opçu yıpratma endahtlan olmuştur. Fa· 

Savaronanın kataloğu daha evvelce betli atışlar temin edilmiş, gemiden du- kat Fransız topçusu da boş durmayıp 
biz.zat Atatürk tarafından tetkik edilmi•, man sütunları yükseldiği görülmüştür. Sevkecliyor... Lo dr 12 (ö R) Istihb ...;..ı~ Alm kr rü h kk d . ileri hatlar tarafından talep edildikçe 

" Havanın bozukluğuna rağmen tayyare- Londra, 12 (Ö.R) - İngiliz harbiye n a · - . arat nezare- 6:..~en an uvazö a ın a yeru ateşler yapmaktadır. Faaliyet Vissem-
Atatürkün işaret ettiği bazı değişiklikle- ler dönmüş, ikisi bitaraf araziye inmek nazın İngiliz kuvvetlerinin yalnız Fran- tinin bildirdiğine göre ana vatan mınta- bir haber yoktur. Kaçakçılığın kontrolü burg çıkıntısına ve Rhin mecrasına ka-
rin yapılması da süvariye lstanbuldan mecburiyetinde kalmıştır. saya değil, ayni zamanda orta Şarka da kasında bahri faaliyet geçen haftaya sistemi büyük bir tesirle işlemektedir. dar bütün cephe ·üzerinde cereyan et-
ayrılmadan emredilmişti. . nakledildiğini bildirmiştir. . nisbetle daha mühim olmuşsa da bunun Harp iptidasındanberi 361 vapur muaye- mekle beraber heyeti umumiyesi itiba-

Kaptan Sait özge Hamburga gidince SovvetJcrı·n tn tahtelbahirlerle alfilcadar olmadığı kay- ne edilmiştir. Geçen hafta 63 vapur mu- riyle fasılalıdır. 
beş senedir metruk bırakılan Savaronayı gilterede şimdi, ihtiyatta, bir mil- dedilınektedir. ayencden geçirilmiştir. Bunların arasm-

yon ı.~"ilik. bır" ordu bul maktadır Hava vaziyeti ve gayri müsaid bulut .. 
teslim aldı. Temizledi. Emredilen tadi- C ~ un · Ingiliz ticaret filosunun yeni hlç bir da Norveç, lsveç, Hollanda, Yunan ve ' . in hududundaki tahci. 1 lar tayyare faaliyetini azaltmış ve bugün 
lab 25 O bin lira sarfüe yaptırdı. Ve Ma- Y- n gı• ıı• z zayiatı bildirilmemi<:tır· . Bununla bera- Danimarka vapurları vardır. hi b Al k .. a .. erı· donr d ;ıiı•ı ~ 'ç ir man eşif tayyaresi havalan-
yıs ortalarında Hamburgtan kalkarak kıç n u :1 U e!lı •• ber küçük bir vapurun kaybolduguu zan- Harbın iptidasındanberi 298 bin ton 

d R 2 (ö 
mamıştır. 

gönderinde Türk bayrağını dalgalan ı- oma 1 .R) - Çin sefiri Sovyet nediliyor. emtea müsadere edilmiş ve müsadere D fla ün bir tayyare Fransız sa rı üzerin-
ran Baltık, Manç denizini geçti. Sutamp- Rusyanın Sin Kiangta üç yüz bin ki•ilik 0,.dUSU p,.aftSIZ Cenubİ Atlantikte korsan faaliyetine mahkemelerine havale olunm11

"'"'... d d" l · u B" k F " ~·~ e uşürü mı.işt r. ır aç ransız tayya• 
tonda gemiyi doka aldırtarak karinesin- bir ordu tahşid ettiği hakkında yabancı resi sükfuıetten bilistifade üslerine dön~ 
de yapılması lüzumlu tamirleri tamamlat- kaynaklardan verilen haberi tekzip et- lıumandası altındadı,. B d .. • IJ F I · · d k d k u a .,,,. atırma ransız arın musa ere müşler ve bir ta ım o uman fotoğraf-
tı. Moravyayı yeniletti. Tekrar yola çı- miştir. Sin Kiangta Rus1ann hiç bir tah- Paris, 12 (Ö.R) - İngiliz harbiye na- lar getirmişlerdir. 
karak lstanbula doğru tekmil süratile ha- şidatı yoktur. z.ırı dün akşam Avam kamarasında JtalJeri... ettiği fıaçafı eıya Düşmanın mütearnz v~iyeti ve fena 
rekete geçti. Roma 12 (ö.R) - lngiliz sefiri Ge- Fransadaki İngiliz ordusunun, Fransız Londra, 12 (Ö.R) - İngiliz filosunun Brüksel, 12 (Ö.R) - Paristen bildiri!- hava dolayısile Fransıı kıtaları müdafaa 

Geminin tadilatı yapılırken lstanbul- neral Cankayşek)e çok mühim bazı gö- kumandanlarının emri altında bulundu- Ark Royal tayyare gemisini batırdığını diğine göre harbin iptidasından beri vaziyetinde beklemektedirler. Fransıı 
dan ve Ankaradan verilen telgraflarla rüşmelerde bulunmak için Sin Kianga ğunu, fakat arzu ederse Londraya mü- iddia etmiş olan Alman tayyarecisi şim- Fransız harp gemileri 150 bin ton harp ileri karakollarının Sarre mıntakasın" 
kaptan Saide süratle hareket etmesi bil- gitmişti. Alman haberlere göre sefirin racaat hakkını muhafaza ettiğini söyle- di buna benziyen diğer bir tayyare ge4 kaçağı müsadere etmişlerdir. doğru sürlildüklerine dair yabancı mem• 
diriliyordu. mezkur şehre vasıl olduğu günde gene- n:ılş, bununla beraber iki kumandanlık misini batırmış olduğunu bildiriyor. Bunların arasında 40 bin tondan fazla leketlerde işaa edilen haberler kat'I au~ 

Atatürk yat işile meşguldü. Haciz me- ral Çankayşek ukeri bazı sebepler altın- arasındaki münasebatın tam samimiyeti Halbuki İngiliz filosunda Ark Royala demir vesair madenler, 40 bin ton gıda rette tekzip edilmektedir. 
selesini satış yapılıncıya kadar geçen da olarak mezkur şehri terketmiş bulu- ciolayısiyle bu hakkın istimaline lüzum benz.iyen diğer hiç bir tayyare gemisi maddesi, 30 bin ton mayi mahrukat var-
bütün hadiseleri bizzat tetkik etmişti. nuyordu. o1madığını bildirmistir. yoktur. dır .. 
L ~ __,,,____ 2!!1! _ __ sz_ --~ 
rzJZZ///7./J.//'////ZLX7LY..fr/ZZZ/.ZZXZLZZ7/7JllUl/lllKtJl#hX7777///~ baslar içinde mi? - Evet.. dedi. Ve zannedersem siz de f.ak olabilirsiniz. 

DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve macera romanı 

(' K ıN C i K l S I M) 
-57-

- Evet Monsenyör. Fakat geldiğinin onu aramaktasınız. - Hakkınız var mösyö Gnlafon .. Ser-
ertesi günü arabasını geri gönderdi ve Gniafon: vas şatosu sevkulceyş bakımından çok 
üzerindeki zengin libasları çıkarıp dilen- - Hayır .. cevabını verdi. Ben ötekini mükemmel bir yerde kaindir. Bu şato, 
ci kıyafetine girdi. Her gün bu kıyafetle arıyorum. öteki .. Yani lvonu ... Ve onun benim nezaret altında tutacağım üç ka
etrafı dol~aktadır. buraya çok uzak olmıyan bir yerde bu- sabaya, Nim, Abe, Uzes, kasabalarına 

~ Bugün de aklına esmiş olacak ki otel lunduğunu tahmin ediyorum. hakim bir tepededir. Bu bakımdan ka-
kapısmda dururken siz rastladınız. Onun Melun kanburun burun delikleri vah- rargahımı orada kurmaklığım ve asker· 
Market adında bir de uşağı vardır. şetle açılıp kapandı. Sen.marsa daha zi- lerimi oraya götilrmekliğim çok muva-

- Pekala. Zarar yok, siz bu sahte dl- yade sokuldu. fık olacaktır. 
lenclyi yanıma getiriniz. - Siz, dedi, Ivon vasıtasiyle monsen- Bu suretle de şat.o sahı'bi ile mUnase-

- Baş üstüne monsenyör. yör Luiyi pekala ele geçirebilirsiniz. Bu bete girip istediğimiz malfunatı elde ede-
Otelci, alern.cele dışarı çıktı. bakımdan tvonu bulmak hususunda ba- biliriz ve .. ·-
Beş dakika sonra da sahte dilenci içeri na yardımınız yine sizin menfaatinizedir. Senmarsm .sözlerini dışarıdan, sokak-

giriyordu. Fakat bu sefer arkasında çok HattA eğer istersenlz bu aşam bile mon- tan birbiri Ustilne gelen silfilı sesleri kes-
Böy le söylemekle beraber arabasının dise... temiz bir elbise vardı. senyör Luinin nerede olduğunu öğrene- ti. 

1'\Ançeresinden dilenciye bir gümüş para Yanın saat sonra Senmars odasında Se yüzün b k b km bilirsiniz "'~ • nmars onun e a ar a az · Ve aynı zamanda da her lldsini de 
uzattıktan sonra: yemek masasının başına geçmiş, vakıt hayretle b~ğırdı: - Nasıl? yerlerinden sıçratacak bir haykırışma 

- Dostum, dedi. Şimdilik bunu al ve kaybetmemek için bir taraftan yemek - Nasıl mösyö Gniafon... Siz .. bura- - Ben buraya geldiğim ilk giin, mon- .~ı1rseldi: 
buradan uzaklaşma .. Seninle konuşacak- yerken diğer taraftan da dilenciyi sor- da!.. senyör Luinin yanında bulunan iki meş- ~ ........ 
larım var.. guya çekmek istemiş ve bu hususta da Sonra açık kapının önünde duran hur serseriden birinin Servas şatosuna - SilAh başına .. gömlekliler geliyor .. 

ıDilenci parayı almak için yaklaşırken otelciye emir vermişti. otelciye: bir at gönderdiğini öğrendim. Bu atı o Senmars ve Gniafon, ikisi de aynı ha-
sadaka veren adama bakar bakmaz hafif Otelci: - Bizi kimse rahatsız etmesin ve siz yine o şatodan almışmış.. Tablt hemen reketle bulundukları odanın sokağa na-
bir hayret sayhası yükseltti. - Emriniz baş üstüne, dedl, fakat de bir §n evvel buradan uzakla.şınız.. şat.o uşakları ile münasebet peyda etme- zır ve açık pençeresine koştular. Otel~ 

)Bu sırada araba uzaklaşmış ve hanın bu hususta size bir şey arzına müsaade Emrini verdi. Artık yalnız kalmışlar- ğe çalı.ştım. Fakat bütün teşebbüslerim yUz metre kadar uzağında arkalarındakı 
avlusuna girmişti. buyurunuz. O gördüğünüz kimse hakiki dı. boşa çıktı. TabU uşaklar bu atın nereden kısa ~ömlekleri ~e derhal.!~ası ko-

ilenci ise hala hayretten kendini ala- değil, sahte bir dilencidir. O, on iki gün Gniafon, Senmargrlt adasının sabık iade edildiğini biliyorlar fakat söylemi- lay bır Asi çetesinin geldigini gordüler. 
~~--~~~~~~"""""'".;...;.;.;.;.;......;....;.;....;.;.:._::.:..::.....ı....::.::..2.;;;;...;;:.::.::.;~:.;,;;...;;;;;;,~.;;.;;;;;::..:.....::....:.....::.:.:...~~::..ı.._;:=::::::;.:2.....:::;.::=:.:.::.::::.:.:...:.::::=::=:..._..::::.=.ı=.:::.ı....::~.=ı,:::...i.:::::.J;:' · da en ve elbir 

IZMIR BELEDiYESiNDEN ı 

Mezbaha içindeki lokantanın 
10/10/939 tarihinden itibaren bir senelik 
icarı ba§~tiplikteki şartnamesi veçhlle 
açık arttırmaya konulmuştur. Muham
men bedeli 102 lira olup ihalesi 
20/10/939 Cuma gilnü saat 16 dadır. 1§
tirak edecekler 7 lira 65 kuruşluk temi
natı iş bankasına yatırarak makbuzile 
encümene gelirler. 

6, 10, 13, 18 (2048) 

Çocuk hastanesine alt bir kisim 
inşaat baş mühendislikten 180 ku
ruş mukabilinde tedarik edilecek ke
şif, proje, vahidi fiat cetveliyle şart
namesi veçhile kapalı zarflı eksilt
meye konulmuştur. Muhammen be
deli otuz alb bin kırk altı lira on bir 
kuruş olup ihalesi 30/10/939 pazar· 
tesl günü saat 17 dedir 2490 sayıli 
kanunununun tarifatı dahilinde ha .. 
zırlanmış teklif mektuplan ihale g\i .. 
nü azami saat 16 ya kadar encümen .. 
de riyasete verilir. Muvakkat temi .. 

~ ' ,_ 



r B o R s Al Ankara ~Radyosu W.F.H:e_n;_~=:erzee SP~~;;~;?R 
DALGA UZUNLUCU Al\IERİCAN EXPORT LİNES iNS. ADRİATİKA SOSYETA ANONb1A uzo 

626 Üzüm tarım 
368 K. Taner 
262 jiro ve şü. 
253 M. Beşikçi 
249 F. Solari 
213 Ş. Riza ha. 
187 Albayrak 
154 Y. 1. Talat 
145 S. Erkin 
!!5 A. R. Üzümcü 
76 Kadri Akyiğit 
72 P. Mikalef 
71 N. Üzümcü 
55 S. Paterson 
44 Muzaffer Keskin 
22 Mehmet Nebi 
20 Öztürk şirketi 
11 Ahmet Tabak 
10 Akseki bankası 
10 Hayım Kuri 
9- Cemil Ranizgöoı 

3034 Yekfuı 
171538 i Dünkü yekfuı 
174572 i Umumi yekftn 

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

İNciR 
824 B. . Alazrakl 
169 M. R Nazlı 
133 Esnaf bankası 
110 T. Satış kooperatifi 
87 Oskar Eğli 
63 j. Taranto mah. 
42 Muhtar Ataman 
17 M. j. Taranto 

144 Yeldln 
U3897 DUnld1 yekQn 
b5342 Umumt yekfuı 

6 50 10 50 BUGVH NE v - y o R K İÇİN: Dİ NAVİGAZYONE 
6 13 --'t;-- EXERMONT vapuru 10 ilkteşrine doğ- QUİRİNAL vapuru 15/ 10/ 1939 tarl-
7 50 11 

1639 
m. 

183 
Kcs./

120 
Ww ru beklen;yor. hinde beklenmekte olup Adiryatik li-

7 11 75 EXECUTİVE 14 llkt . manları için yük alarak hareket edecek-
8 25 9 T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. vapuru eşrme tir. 
7 50 10 T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 26 Ww. dofru bekleniyor. CALDEA moiiirü 25/10/ 939 tarihin-
7 11 25 12.30 Program ve Memleket saat ayarı d ~~~fER vapuru 27 ilkteşrine de beklenmekte olup Cenova ve Marsil-
7 50 8 50 12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri ogru enıyor. ya !imanları için yük alarak hareket ede-
8 25 9 75 12.50 Türk müziği (Pi.) 13.30 - 14.00 ARMEMENT DEPPE, ANVEKS cektir .. 
8 25 9 25 Müzik (Kanşık program - pi.) 18.00 ~İÇİN: İTALİA S. A. Dİ NAVİGAZİONE 
6 75 7 25 Program .. 18.05 Memleket saat ayarı, GIRONDE vapuru halen limanımız- VULCANİA motörü 20/ 10/ 939 !arl-
6 625 9 Ajans ve meteoroloji haberleri.. 18.25 d&dır.. binde Triyesteden Nevyork limanı için 
8 625 10 75 Türk müziği (Fasıl heyeti) .. 19.10 Ko- D. T. R. T. KUMPANYASI hareket edecektir. 

12 50 14 nuşma (~aftalık spor servisi) 19.25 TUNA LİMANLARI İÇİN SATURNIA motörü 1/~/939 ~-
8 50 8 50 ~ürk müziği .. Çalanlar : Vecihe, Fahire TİSZA vapuru 15 illdeşrine doğru binde Triyested~ Nevyork limanı içm 
8 50 8 50 1' ersan, Refik Fersan.. .. bekleniyor. hareket edecektir. 
6 75 8 OKUYAN : Semahat Ozdenses DUNA ilkt . I R E X motörü 1/ 11/ 1939 tari-

11 50 11 50 1 - Lemi - Hicaz şarkı (Sorulmasın ba- d • b ki va.puru cşrın son arına hinde Triyesteden Nevyork limam için 
13 13 na yesim) .. 2 - Hayri - Hüzzam şarkı : ogru e. enıyor. . . hareket edecektir. 
10 50 10 50 (Ölürsem yazıktır) .. 3 _ Lemi • Karcı- S~.RVICE iHARITİJ\IE ROUMAlN OCEANIA motöril 16/ 10/939 tarihin-

8 125 8 125 ğıır şarkı (Bir gölge ol..) 4 - Şemsettin KOSTENCE - GALAS VE TUNA de Triyesteden Cenub! Amerika liman-
Ziya - Kürdili hicazkar şarkı (Bıktım LİMANLARI İÇİN !arı için hareket edecektir. 
elinden) ARDEAL vapuru 11 ilkteşrine doğ- NEPTUNIA motörü 19/ 11/ 939 tari• 
OKUYAN : Necmi Riza Ahıskan l'\l bekleniyor. hinde Triyesteden cenubi Amerika li-

7 1 - Dede - Bayati şarkı (Nice bir aş- DUROSTOR vapuru 28 ilkteşrine manları için hareket edecektir. 
7 75 kınla) 2 - Rifat bey • Uşşak şarkı : doğru bekleniyor. N O T : 
8 75 ~ yine bir Meti ?'eşhuru cihane .• SOCİETE COMMERCİALE BU ilandaki hareket tarihleri ile navlun-

i~ 75 Ş.ma ~..:un ~~ı:ı= 4 ~~~ DE NAVİGATİON A VAP:.:fnARE !ardaki de.ğişikliklerden dolayı acenta-
Uşşak kı (G" d' b' özleri İ · .. ~ mız ı=suliyet kabul etmez. Daha fazla 

6 
,~ ya - şar ucen ı ıraz s - HA FA - ISKEND~Ru.r. VE PORT tafsilAt. . İKİNCİ KORDONDA FRA· 
-'-"' me).. SAİT iÇİN ıçın . 

7 25 8 OKUYAN : Safiye Tokay BALKAN v 15 ilkt . • TELU SPERCO vapur acentasma mil-
7 125 8 25 1 - Şevki bey - Hicaz şarkı (Bilmiyo- bekleniyor apuru eşrıne dogru racaat edilmesi rica olunur. 
8 8 rum bana ne oldu) 2 - Yesari Asım · TELEFON 2004/%005 
8 50 10 50 Hicaz sarkı (Bilmem niye bir buseni .. ) .. Va~urlann isim ve tarihleri hakkında : 
6 75 10 50 3 - Fİicaz türkü (Dağlar dağlar viran ·ıç hır taahhüt alınmaz. 
8 8 dağlar) 4 - Sirto - Refik Fersan.. Vapurların hareket tarihleriyle nav- Messa2eries Maritimes 
ll ll 2C.10 TemsiL 21.10 Müzik: (Radyo or- lunlardaki değişikliklerden acenta me- KUMPANYASI 

k~strası ~ Şef : Dr. E. Pra~t.orius) 22.00 suliyet kabul etır,ez. THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Aıans, Zıraat, Esham, tahvilat, krunbiyo, B '"-1" ' h t l~--t ' ' B" Daha fazla tafsı·ı•t fç'ın ATA""m" er nu u ıza a ve ma uma ıçuı ı-nukut borsası (Fiat) 22.20 Müzik (Caz- a ı u nr.. el d 
band - pl.) 23.25 - 23.30 Yarınki prog- caddesi 148 No.da W F H V· D rinci Kor on a 156 numarada LAU-

. · enry an er RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur aeen-
ram ve kapanış.. Zee ve Ş.ı. V opur acentalığına mürac ... 
- -------------- tasına miinıcaat edilmesi rica olunur. 

Para Borsası 
CÖMHURİYET MERKEZ BANKASI 

KLEABİNG KUBLARl 

Sterliıııten pyriıi bir Tiirk 1irumm 
mabbllidlrM 

-.----... ·~~ .... ----·il at edilmesi rica olunur. .,, TELEFON : 2 3 7 5 o o K T 0 R TELEFON , 2:001 ızoo8 

K 1 O SS. •ACBAİA. ve SS. •MOREA· lJMDAL ema Sınan Bu vapurlara ait konşmento Mmilleri UMUMİ DENİZ ACENTALJta LTD. 

Beyoflanda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu ber iki otelin müsteciri 45 aenelik otelcilik. mütdıasaıaı bay 6mer 

.. .. Beııgü'dir. 
Briatol oteli elli odah mr odada soğuk ff sıcak akar auluı, banyolan 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve lıarici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
asanaörii ve huauai lokantası vardır. 

Bütün uri konfonı haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve btaııbu1 cihetine de nezareti fevka!ideye maliktir. 

Bütün bu mükrnımeliyetlere ilneten fiyatlar rekabet kabul emD
ecelı: derecede ucmdur. Çünkü bu olel Türkiye otelcilik mütetıa

bay Önler Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
yılana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendin.in tahh iıticannda 

bulunan otellerde bulll§urlar. 
Sterlin 
Dolar 
Belga 

Alış Satış k "' bu vapurlarda eşyası olan müessese- BELLENİC LİNES LTD. 
52L 524. Boz urt ıı:r yapaedcaklıırkı muamele hakkında ma- PATRAİ vapuru ey!Ul nihayeti veya 

77.02 77.47 İZMİR MEMLEKET c~:a!tm~re~tna'!'~~':~ntemize müra- ~~!'Pin;;:~;:,u~:sınk"ve::1~':ı1:~ --------------·--------------

4.59 4.63 ı -------·--------~----~ rransız frangı 
Pezetas 
florin 

33.66 33.87 RAST AHES -•••• ••••••••• • için ByükAL' KalANLAacaktırR. ARASI DA....,.. I': • 
r:!;:7 i:~~3 ı Asabiye mütafaGSSUI ~ -· OLİVmı:·~·~~;;;;;-~~·~~~:"~ •LOVCEN• .. u 1 

İsveç frangı 
İsveç kronu 
~orveç kronu 
Çekoslovak kronu 
Dinar 

3.4292 3.4492 MUAYENEHANE : İkinci Beyler . VAPUR ACENTASI : Lüks vapuru 8 teşrinievvel 939 pazar ~ 
S.231' 3.2503 sokak No. 79 da hastalarını her (Ün ATATÜRK CADDESİ Rees bina,. : günü Kös~enceden avdet edip 9 teşrini-

Leva 
Ley 
Rayşmarlı: 
Liret 
Prahmi 
Zloti 
Peııgo 

S.387 3.407 kabul eder. ~ TELEFON: 2443 : evvel 939 pazartesi günü saat 12 de : 
23.09 23.20 rnA Ht:jfrS * . ; Pire - Arnavutluk limanları .. Kotor-
35.22 35.40 . Londla :-e. Liverpol .. hatları için • Dubrovnik - Split ve Triyesteye hareket 
64.86 65.22 pıyasanın ihtıyacına gore vapurla- : edecektir. . 
82. 83. OPERATÖR ~ rımız sefer yapacaklardır. ;· GOULANDRIS BROTHERS LTD. 

1~:~ 1~:: D o K T o R ........................................ ~·· ·NE:!:.LAS• 

103.97 104.50 Cevdet T. BOWE REES VE Lüks tTansatlanilk vapuru ile Pire 
4.2159 4.2373 Mustafa ·· -c.A N k h ttı 
3.6807 3.6984 şurc:acası evyor a ... 

ANKARA BORSASI Gönenden __ ... -- Pire - Nevyork seyahat müddeti 12 gün 
ka~n•• FERN LTh'E (FEARNLEY AND Nevyork - fuarı için hususi fiatler .. 
~~ Memleket hastaııesi Baş Tabibi p ed h Londra - Sterlin 1 5.237Ş ..._, . b J EGER OF OSLO) ir en areket tarihi 

uuncı ey .er sol<ak fmn karşısı 
Nevyork ·Dolar 100 129.08 No. 2.5 ... Her gön üf:leden sonra saat FERNLANE motörü 1 ci teşrin bidnye- 13/l0/93\t 18//11/939 
Paris - Fransız Iran. 100 2.9675 üçten itibaren basta kabul eder. !inde beklerulmclrte olup Nevyorlı: ve Gerek v"purların muvesalAt tarihleri, 

KAH, KUVVET, iŞTiHA ŞURUBU 
FOSFAltSOL, kanın en hayati kısım olan kınnm yuvarlaeıldan tazdiye

rek çoğaltır. Tatlı bir iştah temin edıır .. Vücuda devamlı gençlik, dinçlilı: 
verir. Sinirleri canlandll'arak asabi buhtanlan nykusuzluğu ve fena d" " -
celeri giderir. Muannit inkıöazlarda, barsak tembelliğinde. Tilo, Grip, Za
türreeye, Sıtma nekBhatlerinde, Bel gevııekliii ve ademi iktidarda ve lıilo 
ahnakta ~yam baYJet faidelcr temin eder. 

• O S FARS OLU; Diğer bütün kuvvet şuruplarmdan ayıran başlıea has
sa; devamlı bir surette Kan, kuvvet. İştah temin et
mesi ve ilk lrullıınanlarda bile tesirini derhal göster
mesidir.-

Sıhhat vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur-
"1flAno - Lİsvi!ret 100 6.5875 • TELEFON Nn. : 3125 , Amerika sahilleri limanları için yük ala- ~erek vapur isimleri ve navlunları hak-
Cenevre - 'çre fran. 100 29.18675 r/7.Z:Z/////////////fl///.L///, • caktır. kında acenta bir tcahhüt altına giremez. 
'.Amsterdam - Florin 100 

21
69 •. 

7
09
55

625 Gerek vapurların muvasalat tarihler~ Daha (a>.:a tafsi!At almak için Birinci , ________________ al ______ m_•I# 
Brüksel -Belga 100 lZMlR iCRA HAK!MLlCtNDEN: ısiınleri ve navlunları hakkında acenta Kordonda 152 num.'U'ada •UMDAL• ----------------------------
Atina. Drahmi 100 0.97 lzmir odun pazarında 17 numarada hh .,---------------,---•11•••-----'lll Sofya _ Leva 100 1.5875 manifaturacı Rafael Bonfilin borçlulari- bir tea üt albna giremez. Daha !az.la umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat • 

Madrid - Peçeta 100 13.17625 le kongordato akdetmek üzere icra iflas tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. edilmesi rica olunur. T. c. zı·raat Bankası 
Budapeşte • Pengil 100 23.2775 kanununun 288 nci maddesi mucibince run 2353 telefon numııra.ruıa milracıuı! Telefon : 4072 Müdüriyet 
Bükreş • Ley 100 0.9525 9-10-939 tarihinden itibaren muteber ol- edilmesi rica olunur. Telefon : 3171 Acenta 
Belgrad _ Dinar 100 3.495 malt üzere Izmir icra tetkik merciinin 
Yokohama - Yen 100 30.57625 2892 esas sayılı ve 10-10-939 tarihli ka-
Stokholm - İsveç kronu 100 3L0825 rarile iki aylık mühlet verildiği ve Iz-

ESBAM VE TAHVİLAT : mir baro levhasında kayıtlı avukat Ra-
1933 ikramiyeli Ergani 19.55 ufun komiser tayinine karar verildiği 
:DZiiiZZfiZiitiimzzmriiiiiimma ilan olunur. 3763 (2089) 

DOKXOR 

Ismail Hakkı 
Akarçay 

DalaiJi ue tenaslili has• 
talılılar rniitalaassısı 

Cümhuriyet caddesi (2 inci Kordon 
Alman konsoloshanesi arkasında) 
Z06 nmnarah muayenehanesinde her 
gün saat 13 ten itibaren hastalannı 
kabul eder ... 

TELEFON : 3458 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • i Muhasip aranıyor ~ 
: Ticareihanelercle ve tercihan in-: 
Sşaat işlerinde bulunmuş tecrübeli: 
;bir muhasip alınacaktır. : 
! Fotoğraflarım, gösterebilecekleri: 
: kefalet mikdarını, kendi el yazılari-: 
: le yazılan tercemei hal ve eilerinde- : 
! lı:i referansların suretlerini muhasip: 
: riimuziy le gazetemiz idarehanesine : 
: göndermeleri.. : . . 
········································~· 
---~l'ZZ'Ara:i~iQZl~:ZZZ~ 

Asabiye Hittalaassuı 
Doktor <:ahit Tuner 

_,WWW'?Z.EJ ?::>!EY-L77"/"7"?.~ 

OPERATÖR 

Dr. Asil Mukbil 
Ata kam 

MEMLEKET HASrA
HESi OPERATORV , 

Hastalarını her gün üçten sonra '\ 
Birinci Kordon 312 numaralı Ja-
kinyon apartmanında kabul eder. • 

TELEFON : 3537 
~/'A'/;!"/~., 

Asabiye mütaha.ssuı I 
Doktor 

MrunJ!!~~e~ ~ii ~~SSUR 1 
1 

Der ruıı sabah 9 dan itibaren akşam 
6 ya kadar İkinci Beyler sokağı No. 
25,_ TELEFON Evi : 2505 

Muayenehane: 4178 

Az=ş~:::J 
Her gün hastalannı İkinci Kordon • 

Cümhuriyet caddesi Merkez Banka· 
sı arkasındaki 8& numarııb muayene
hanesinde kabul eder. 
Mesai saatleri ' l O dan 12 kndarM 
3 ten altıya kadar-

Tı:LEFON: 3287 
iııEil'R2Zi!ZJ'&.ll:Z:ml ...... ..ıı ... l!"ZZJ~~'}'i!lllımiiiiırQi~iilım•~ 

Hu ~ saat 3 ten sonra Şamh 
sokak (Üçüncü Ikyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elektrik 
tedavileri tatltik e4er-

lzmir C. Müddeiumumiliğinden: 
Foça mahkemesinde 40 lira ücretli bir süvari md:ıaşirliğj açıl'mı§tır. 

Memurin kanununun 4 üncü madde&inde ııayıTan evsaf ve teıaiti haiz 
taliplerin 17. 1 O. 939 tMihine re-lüf eden sah günü saat 16 da lzmU 
Adliye Encümeninde imtihanlan M:ra lalnıacağmclaır şimdiden müra

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

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıı, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkinciteıriıı 
tar j h 1 erin d e ç eki t e c e k ti r. 

~ vn; / k ramiye le r i: r'LT'.LZZT..n:zzxJıl'.l!'ZZı:;az;.ı' 
ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
s n 1000 liralık ••• s.ooo Lira 
s n SOO liralık ••• 4.oon Lira 

16 n 250 liralık ·- 4.000 Lira 
60 n 100 liralık ••• 6.000 Lira 
9S ,, SO liralık ..... 4-7SO Lira 

2SO ,, 25 liralık ..... 6.2SO Lira 
•••••• ·-···· 
43S 32.000 

T. 1t BArıkaaına para yatırmakla, yalnız para biriktinnit olmaz, 
ayni ıwımnda talihinizi de clenemif olununuz. 

Istanbul C. müddeiumumili-
ğior}en: 
lstanbul ceza ve tevkif evleri ihtiyacı için 31. 5. 940 günü alqa.mı

na kadar satın alınacak 154000 kilo birinci nevi ekmek kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 14630 lira olup 
muvakkat teminatı 1197 lira 25 kul'U§tur. IstekWer tartnamesini tatil 
günlerinden maada her gün mesai ııaatleri içinde Sirkeci A§ir sokak 
1 3 numarada adliye levazım dairesinde görebilirler. 

lhale [9. 1 O. 939 perşembe günü saat 14 de mezkUr dairede yapı
lacak:tu. 

istekliler zaıflarmı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mez
kiir dam.de toplanacak satın alina komisyonu reisliğine numaralı 
makbuz mukabilinde bizzat vermeleri yahut d1ş zarfı mühür mumu 
ile ka.,atılmış ve adı ile ~ ameai ve hangi işe ait olduğu yazılmak 
suretile ayni saate kadar iadeli taahhütlü olmak üzere mektuplarını 
göndemıekri ve poeta geçikmesinden dolayı mesuliyet kabul edilıni
yeceği ve ilan ücretlerinin müteahhide ait olduğu ilan olunur. caat etmeleri ilan olunur. 

------------...:3:.:,7.:.,;75~(2'.::'.090=1--..:.._-----~-=4,~7:, ~1 O, 13 3612 {2026) 

Kuruluş taroihi : 1888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LiRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ilc
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 
4 • 

1.000 Liralık 
500 • 

4.000 Lira 
2.000 • 

' 40 
• 250 

100 
50 
40 

• LOOO • 

100 
120 

1 

• 
• 

• 
1 

• 

4.000 
5.00<t 
4.SOO 

• 
• 
• 

160 • 20 • 3.200 • 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşıni

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 dela, 1 Eylfil, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih

lerinde ~ekilecektir. 

• -
Karşıyaka Donaomacı 

manzade ocağından: 
ve Os-

Ocağınuzın aenelik kongresi 15. 10. 9'39 pazar günü saat 15 de 
Kaqı.yalcada ocağumz ııalonunda toplanacağından ocağımıza kayıtlı 
arkaclatların kongre toplantraına gelmelai rica olunur. 

13, 14 3774 (2091) 

Lise ve orta okullar mübayaa 
komisyonu başkanlığından: 

Muhammen bedeli 
Miktarı beher metresi Teminatı 

Cinsi Metre kuruş kuruş 

Yünlü kurşuni kumq 300 375 84.37 
Pamuklu kır renl..te bez 1 000 65 48.7 5 
Pamuklu haki bez 1000 58 43.50 

Cinsi, miktan ve muhammen bedelleri yukarıda yımlı üc; kalem 
kumaş açık ekailtmeğe konulmuştur. lsteklilerin 1 teşrini evvel 1939 
tarihinden itibann komisyondaki nümune ve şartnamelerini gö'nne
leri ve ihale günü ola 17 teşrini evvel 1939 Salı günü saat 15 de iz
mir Kültür Direktörlüğündeki Komisyona baş vurmaları ilan olun'II?'. 

1, 4, 8, 13 3606 (2007) 

• 
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Vaşingtonda büyük heyecan var 
"I 

Amerika cümhuriyeti Birleşik 

nezdinde bütün nüfuzunu 

Skandinavy devleti • 
rı 

için Sovyet Rusya Fenlandiya 
istimal etmek niyetindedir ... 

8. Çemb r ayn cevap verdi 
Hep birlikte hareket ederek Fenlan-Sulh yolunu kapayan Alman hükü

diyayı himaye edeceklerdir... meti ve yalnız Alman hükümetidir .. 
Vaşington, 12 (A.A) - Finl~diya 

orta elçisi Hjalmar Procopc ile Isveç 
orta elçisi Mostromun beyaz sarayda ka
bulü hakkında diplomatik mahfcllcr tef
siratta bulunmama}ttadırlar. Bununla 
beraber Amerikanın Moskova hükümeti 
nezdinde Finlandiya hakkında itidalle 
,hareket etmesi için İskandinav memle
ketleri ile müvnz.l bir teşebbüste bulun
ması mümkün görülmektedir. 

Nevyork, 12 (A.A) - Vaşington ı·es
m:i mahafili Rusya ile Finlandir:ı ara~111-
da cereynn etmekte olan müzakerelere 
müteallik haberleri tetkik ettikten sonra 
Amerıkanın diplomasi sahasındaki nü
fuzunu Baltık mıntakasında sulhu mu
hafaza için istimal etmeğe funad<· olı lu
ğunu beyan etmektedirler. 

İyi bir membadan nlımın mallımata 
göre Danimarka, Norveç ve İsveç ayni 
surette hareket etmeğe hazırdırlar. IVIa
runafih bu memleketlerin Vaşingtondııki 
sefirleri bu bapta her hangi bir tcş b
büste olduklarım söylemişlerdir. 
Vnşingtonun iyi malumat almakla ma-

ruf olan mahafili Finlandiyanın Rusya- Rıbbımtrop ve Stalin bct§btı§a 
ya karşı mümkün olan her türlü feda- Stokholm, 12 (Ö.R) - Riztag mecli- den burada büyük endişe izhar edil-
kfirlıkları yapacağını nncak Estonya, Lit- sinin karariyle İsveç hiikümeti daha iki mektedir. Vaziyet şimdi çok vahim sa
vanya ve Letonya derecesinde ileri git- :z.ırhlı inş~sma karar vermiştir.. yılıyor .. Roma siyasi mnhfellcrine göre 
miyeceğini beyan etmektedirler. Meclis bu maksatla 74 milyon Kuron- Finlandiya aleyhinde bir harbin sayısız 

Vaşington, 12 (Ö.R) - Va ington res- luk bir tahsisat kabul etmiştir. Harbiye neticeleri olacaktır. 
mi mahfellerinin fikrince Finlandiya nazırı bu tahsisatın kifayet etmiyeceği- Finlandiya, İsveç ve Norveçin yardı
Belçikanın 1914 senesindeki vaziyeti ile ni ve yeni tahsisat isteneceğini söyle- mı olmadan Sovyet ıniiddeiyatma mu
nyni mevkide sayılabilir. Sovyet Rusya miştir. kavemetc cesaret ed~ınez. Ruslar şimdi 
Finlandiyaya karşı h~rp açarsa, Ameri- Mumaileyhin İsveçin son sistem bir bütün İskandinav memleketlerinin em
knn umumi efkarının Rusyaya karşı va- çok muhripleri bulunduğunu da hatır- niyetine karşı mevki almaktadırlar. Ay-
ziyeU değiştirmesi miiınkiindür. ]atmıştır. ni ınahfcllere göre Sovyet Rusya AJ-

fsveç sefiri Mostron reisicümhur bay Stokholm, 12 (Ö.R) - Finlandiya ha- manyayı çenberliyen objektiflerine var-
Ruzvelü ziyaret etmiştir. Bunun bir ne- diseleri İsveç1e derin endişe uyandırmış- mıştır. Almanlar Litv~nyayı daima kcn
zaket ziyareti olduğu söyleniyorsa da tır.. di nüfuzlan altında bir memleket say-
müzakere mevzuunun Sovyet Rusyayı Biitün casusluk teşebbüslerinin sid- mışlnrdı. 
Finlandiynyn karşı taleplerini tadil et- detle tecziyesi için tedbirler alınmışbr.. Berlin, ekonomik menfaatler muka
meğe davet için İsveff ve Norveç tara- Stokholm, 12 (Ö.R) - Nazırlar mec- bilinde olarak Sovye1lcrin her istcdiği
fmdan Amerikanın yapması arzu edilen lisi fevkaliidc bir toplantısında Finlnndi- ne boyun e,ğmiştir. 
tc.şcbbüslc alakadar olduğu zanncdili- ya - Sovyetler mtinascbatının arzettiği Paris, 12 (Ö.R) - Pöti Pariziyen Fin
yor. . nazik vaziyeti gözden geçirmiş kara, de- landiyanın Sovyet müddeiyatına muka-

Londra, 12 (Ö.R) - Deyli Herald niz ve hava kuvvetlerinin takviyesine vemetinden bahseden bir yaz.ısında di
Finlandiyanın dramatik vaziyetinden lüzum görülmüştiir. Sovyet Rusya - Fin- yor ki : •Bu küçük memleket mukavc
heyecanla bahsederek diyor ki : lnndiya arnsındo milnasebetler korkul- mete hazırlanıyor. Flı.ı1andiyanın ordu-

- •Bu memlekete İskandina\')'a kom- duğu gibi daha vahim bir safhaya gire- su küçüktür. Fakat tehdide boyun eğ
şularındnn başka hiç bir taraftan yar- cek olursa İsvtçin kısmi seferberliği ge- memek azmi büyüktür. Finlandiyalılar 
dım gelemez. Buna rağmen Finlandiya nişliyccektir. son derecede komi.inist düşmanıdırlar .. 
müfrit talepler karşısında kendini mü- Roma, 12 (Ö.R) - Sovyet Rusya ile Şayet bir harp olacak olursa So\'yetler 
dafaa <'tmek azmindedir. Finlandiya arasındaki gerginlik yüzün- çok şiddet gö~tereceklerdir.ıı 

Makim ald •o 

o e o 
Hitler frika ık arından "insana ben
zer may ı un)a ,, di erek bahsetmiştir 

Lonclra 12 (A.A) - B. Malkolm Mak
donald radyo ile neşrolunan bir tebli- •Jı 
ğinde şöyle demiştir: 

Büyük Britanyanın harp ilan etmesi 
üzerine imparatorluğun her tarafından 
sadakat ve miiuıherct telgrafları yagmur 
gibi yağmıştır. Bu telgraflarda iki ka
rakteristik nokta tebarüz ettirilmekte
dir: 

1 - Bu telgrafların ihtiyari olarak 
gönderılmi§ olması. 

2 - Genis mikyasta ve faal bir suret
te yardımda bulunulacağına dair o1an 
teminat. 

Bu hal, hiç te hayreti celbedecek bir 
şey değıldir. Zira bütün dünya B. Hitle
rin küçiik milletlerin hukukuna ne de
recede hürmet ve riayet hissi beslemek
te olduğunu biliyor. Hitfor Afrika ırk
larını, clnsana benzer maymunlan diye 
tavsif etmiştir. HiUer, Avusturyalıların, 
Çeklerin, Slovakların ve Polonyalıların 
hürriyetlerini haşinane tahrip etmiştir. 

lngiltcre bu meydan okumaya muk~
bcle etm~ ve bu mübarezeye daveti ka
bul ederek biltün milletlerin hür yaşa-
maları için cidalc atılmıştır. Büyük Bri
tanya denizaşırı mcmle!;:etleri sayesin
de muazzam ve .. ait ve m~n:ıbie rrıdikt.ir. 
Müruru znmnnl. ekonomik silahın kat'i 
tesiri kcndis"ni gösterecckt"r. Harbın r !· 
hiri petrol, kı::lı y, bakır, c-ltın ve sa r.:
şeklınde müstemkkelerimizin topr::ılcları 
altında mevcut bulunmaktadır. Kauçuk, 
şeker, nebati yağ, çay, ilh .. gibi top.-r,ı, 
~ahsullcr~w~' ehemmiyet itlboriyle ş· 
dı bahsettıgım mevad::bn n~1ı l· ,.,lam .~ 

Biziın isted:ğimfa Büyı.ik Britanyan••ı 
satın almak mecburiyetinde bulundı.•ğu 
m_alze>?1eyi müstemlekelerde.ki müstah- l.ı[J.liz cımırallık baş Lordu 
~!11~.rm harat standardını himaye ve hcrttmiştir: 

turlu .ga~n meşru isilladelere mani ola- - Askeri miikellcJiyet sayesinde Inc:m hır fıatle Slltın almnğı temin etmek- giliz kumanda heyeti hali hazırda mils
tır. .. . temlckelcrin yardımı olmaksızın kendi-

Mustemlekelenn yapmış oldukları sine ltızun olıın askcri kuvvete malik bu
muhtclif askeri yardun tekliflerine tel- lunmaktadır. Müstemlekeler, bizzat 
mih eden B. llnltdonaıtlışu 3ÖÜeri ilave kendi :mtidMaalannı temin için adama 

V:nston Çörçil ve domiııyoıılar nazın Eden 
muhtaçtırlar. Ekseriya harbı eyi bir su
rette idare etmenin yolu mutad muaz
zam sakin ve müessir mesainin harbın 
zaferle nlhiıyet bulması için masruf faa
liyete hakim olacak ve bu faaliyeti tes
hil edeeek surette serbest bırakılmasın
dan ibarettir. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

ki münasebatın lSlahına çalışacağını va
detmişti. 

Majeste hükümeti verdiği cevapta her 
şeyin Leh meselesine verilecek sureti 
hclle baftlı olduğunu bildirdi ve bir ta
arruz hareketi halinde Lclıistana karşı 
taahhütlerini yerine getirmeğc mecbur 
ko1cc::ı'iım ihtar etti. Almanya ile müna
sebetlerin ıclfihı için mütekabil arzusu-
71U izhar etti .. 

Majeste hükümetinin harbi bertaraf 
etmek ve kuvvet istimalinin önüne geç
mek nıcl sadiylc geçen ağustosta sarfet
tiği mesaiyi her kes bilir. 
BİR ÇOK SULH TEŞEBBÜSLERİ 
Ayni ny zarfında Amerika reisicüm

huru, Lehistanla ihtilafın sulha."1. halli 
ve Avrupada harpten içtinap edilmesi 
için B. Hitlere ınüraı.;aat etmişti.. Ayni 
milrncaat Belçika kralı, Hollanda krali
çesi. Papa ve B. Mussolini tarafından ya
pıldı. Hep beyhude kaldı. Çünkü Alman
ya Lehistana harp ilaruna karar ver
mişti. 

İngiltere ile anlaşmak hususundaki 
arzusu ne kadar srunim:i olursa olsun, 
komşularına taarruzdan onu alıkoyacak 
kadar kuvvetli olamadı. 

LEH iSTİLA EDİLİNCE 
Hitler 1 eylUlde Leh hududuna teca

vüz ederek Lehistnnı istilaya başladı. 
Faik müsellah kuvvetler ve malzeme ile 
Leh ordusunu ezdi. 

Eylülünuc iddia etmişti. Fakat bunu Çc
koslovakyanın istilası takip etti. 

Nasyonal sosyali!:t rejiminin en esaslı 
prensiplerini de terkettiğini sükfit için
de geçemeyiz. Alrr.an hudutları içine ya
bancıları almak istemediklerini söy1iyor
lardı. Fakat milyonlarca Leh ve Çek il
hak edildi. 

E. Hitler bolşevizm aleyhindeki mil
kerrer ve şiddetli hücumlarından sonra 
Sovyet Rusya ile bir pakt imza etti. 

HITLERJN StJZONE INANILA-
MAZ 

Hakikat fUdur ki mazideki tec
rübelerden sonra artık şimdiki Al
man hükümet~nin sözlerine, haki
ki garantilerle beraber olmadıkça 
inanmak im kam yoktur. Bizim si
yasetimiz Alman milletini Avru
pada hakkı olan mevkiden mah
Tum etmeğe malul değildir. Yeter 
ki diğer milletlerle eyi anlaşma 
halinde ya1amak ve onlara emni
yet telkin etmek istesin. 

Biz bilakis buna kaniiz ki diğerlerinin 
talep ve ihtiyaçları nazara alınmaksızın 
Avrupanın şimdiki ıstıraplarına bir de
va bulmak imkansızdır. 
YENt SULH TESVtYEStNtN ESASI 
Yeni bir sulh tesviyesine esas olarak 

majeste hükümeti daima istikbali göz 
önünde tutacak ve müzakere ve anlaş
ma yoliyle bütün meselelerin halli me
todu kabul edilmedikçe istikbal hakkın
daki ümitlerin pek zaif olacağını göz 
önünde bulunduracaktır. 

Tayyare bombaları ve topçu ateşiyle 
Leh şehir ve köylerinin tahrip edildiği
ne bitaraflar şehadet etmişlerdir. 

Siviller yığın halinde öldürül- HORRIY ET H ARBI 
müş~ür. Bu manzara karfıstnda Biz harbe kötülük yapmak için 
Hitlerin iftihara hakkı yoktur. ve yahut kin tesiriyle girmedik. 
Lehi•tanrn istilası Çekoslovakya- Sadece hürriyeti müdafaa için gir
nın inilcisından sonra insanlığa dik. V e müdafaa ettiğimiz hürri
harşı işlenmiş bir cinayettir. yet yalnız küçük milletlerin hürri-

HtTLERE GöRE LEH1STAN yeti değildir. lngilterenin, Fran-
B. Hitler Lehistanın Alman menfaat •anın, dominyonların ve bütün im

mıntakası olarak tarif ettiği kısmının paratorluğun hürriyetidir. Çünkü 
akıbetinin ne olacağını bildirmemiştir. hepsi sak in yas. amak haklarının 
Fnkat lişik5rdır ki onun fikrince bu me-
sele ancak Almanyayı alakadar eder ve tehlikeye dü1tüğünü hİ$sediyor-
münhasıran Alman menfaatleri bakımın- lar. 
d:::n halledilmelidir. Lehistan meselesi Bu mücadelenin neticesi ne 
garp cephesinde harbın neticesi olarak olursa olsun ve harp ne suretle bi
değil; yalnız Almanya ve Rusya arasın-
da halledilmelidir. Yani emniyet hissini tecek olursa olsun; bütün dünya 
kazanmak için Lehistan fütuhatını ka- bilir ki istikbale bakılınca dütü
bul etrnekliğimiz lazımdır. nÜf •ekillerinde büyük tebeddül
INGl LT ERE HITLERIN TEKLi- ler clacaktır. insanlığın eyi bir yo-

FINI KABUL EDEMEZ la girmesi için bütün milletlerin 
lngiltere namus ve serelini le- buna hizmet etmeleri lazımdır. 

da etmeden ve bütün beynelmilel Majeste hükümeti pekala takdir eder 
meselelerin kuvvetle değil, fakat ki, iki_büy~ ~evlet arasındaki her har~ 
müzakere ile h~lli liizımgeldiği te galip, maglup aynı derecede acı zayı-

" b. . k d b"" l b" ata mahkumduıı. 
pre'!sı ını ter etme en oy e ır Fakat D. Hitlerin şimdiki tekliflerine 
çeyı kabul edemez. muvafakat göstermek her ümidi söndü

B. Hitlerln yeni teminat verdiği fıkra- rerek asırlardanberi insanlık terakkileri
lardan bahse lüzum görmiyorum. Bu te- nin hedefi ve ilham kaynağı olan manevi 
minatın kıymetini tecrübe ile biliyoruz. ve fikri kıymetleri mahvetmek olUJ". 

H1TLER TARAFINDAN VER1LEN /ngiltere, Alman milleti için de 
TEM_tNATLAı:tIN ~~ETl aynı !'eyi ister. Ve onun fCr~lini 

Avusturyayı ılhak etmıyecegını vaad- ·hı~• · J k h. b . · 
etmişti. Ve ilhak ettl. ı . ~ eı:ece . w. ıç. ır şey ıat~?1t!.z. 

Südet meselesinin hallinden sonra ye- Bızım ıstedıgımız zaler degıldır. 
ni arazı müddeiyatı kalmadığını 1938 Zalerden daha ileruidir. liyle 

beynelmilel bir sistem kurmaktir 
ki her nesil için harp zaruretinin 
önüne geçilsin .•• 

Bütün milletler, - Alman milleti dahil 
olduğu halde - kendilerine sakin yaşa
mak ve faaliyetlerini kültürel inkişafa, 
refah ümranlarının istihsaline imkan ve-. 
rccek olan bir sulhu arzu ederler. 

Bizim istihsaline azmetmiş olduğumuz 
sulh fasılasız tehlikelerle inkıtaa uğrı
yan bir mütareke değil; sağlam esasa da
yanacak bir sulhtur. 

Bu sulh yolunu kim kapıyor? 
- Alman hükümeti ve yalnı:ı 

Alman hükümeti! 
Zira o, mükerrer taarrazlariyle 

Avrupayı her huzurdan mahrum 
etmiş ve komşularının kalbine 
emniyetsizlik ve korka hissini ilka 
eylemiştir. 

Bu görüşlerde majeste hükümetinin 
Fransız hükümetiyle tam mutabakat ha .. 
linde bulunduğunu görmekle mesudum. 

B. Dalndiyenin geçen Salı günü rad
yoda söylediği nutku hepiniz okumuşsu
nuzdur. O demiştir ki: 

cBiz taarruza karşı mücadele için si
lahlandık ve inanılacak emniyet garan
tileri elde edinceye kadar silahları br
rakmıyacağız. Öyle bir emniyet ki her 
altı ayda bir şüpheli vaziyete düşme
sin.> 

Işte majeste hükümetin.in de hattı ha. 
reketi budur. 

Hitler, Çekoslovakyayı ezinceye kadaı 
olduğu gibi Lehistanı ezinceye kadar da 
yapılan bütün sulh tekliflerini reddet< 
miştir. 

Taarruzu mazur göstermekle b:ışlıyarı 
sulh şartları şayanı kabul olamaz. Bu 
teklifler mübhem ve vüzuhsuzdur. 

Çekoslovakya ve Lclıistana karşı 1ş .. 
!enen haksızlığın tamirine ait hiç bir tek .. 
lif yoktuı. 

HtTLER SÖZÜNE DONY AYI NASIL 
1NANDIRAB1L1R? 

Daha vazih ve açık teklifler yapılarak 
bu haksızlıkların tamir edileceği vaade
dilmiş bile olsaydı, yine taarruz siyase
tini terkettiğine ve giriştiği taahhütleri 
tutacağına dünyayı nasıl ikna edebile
ceği şayanı sual olurdu? Çünkü tecrü
beler, Almanyanın şimdiki hükümetinin 
sözlerine inanılamıyacağını göstermiştir. 
Binaenaleyh lngiliz ve Fransız milletle
rini bütün arzulariyle istedikleri gibi 
harbı terketmeğe sevkedecek yalnız söz
ler değil, fokot hareketlerdir. Ta ki umu
mi emniyet inde edilerek dünyayı karış
tıran, silahsızlanma yolunu kapıyan mil
letlerin refahının ıslfihına mani olan me
seleleri hal için hüsnü niyetlere imkfin 
olsun. Bu, en esaslı şartın tahakkuk et
mesi, ancak Alınan hükümetinin elinde
dir. 
Eğer bunu reddederse, milletlere ye

ni ve daha eyi niyetleri hakkında kanaat 
vermesi im.kanı olamaz. 

Mesele basittir. Almanya, sulh arzusu. 
nun samimiyetini ancak fiiliyatla isw1 
edebilir. Fakat Almanyanın ifa edeceği 
hakkında fiili farantiler elde etmedikçe 
müttefikler sonuna kadar vazifelerinde 
devam edeceklel'dir. Tercih, Almanyaya 
aittir.> 

k n akisleri 
u ha vasıl olmak için 

m yanın Polonyadan 
Parfs 12 (ö.R) - Fransız başvekili yenin beyanatını tekid edeceğini kayde

Daladiyenin nutku yabancı memleket- derek sulha vasıl olmak için ilk şart Al
lerde derin akisler uyandınnakta devam man ordusunun Polonyadan çekilmesi-
ediyor. dir> diyor .• 

Figaro diyor ki: Bucnos Ayres 12 (A.A) - Gazeteler 

ilk şart: Al· 
çekilmesidir 
uzun, öldürUcil ve azJmkdr lbir harpten 
çıkmak için bundan başka yol olmadığı
nı söylemiştir. Büyük Avrupa harbında 
da, 1916 da sulh taraftarları vardı ve 
haklı o]dukları sabit oldu. Zira Alman
ya hiç bir zaman tam olarak nuığlfip edi
lememişti. Bugün de, harp aleyhtan 
ekalliyet, aynı şekilde hakiK1 vatanper
verlerden mürekkeptir.> 

- cBugün Polonyayı kuvvete nıilra- Da1adiyenln nutkunu müsait bir surette 
caat cdere'k işgol eden Almanya ve Rus- te~ir e:mektcdirler. Bilhassa O~~ Da
ya, Lehlerin akıbetini kendilerinin halle- ladiyenın kullnndı~ı lisan ve usulu met
dcccği idd"asıncla1ırlar. Polonyasız barı- hetmekte ve bunuı:ı _Fransız :ınanesine 
şın teessüs cd~ceğini zannetmek cinayet- uygun olduğunu bıldırmektedır. 
ten de lrnvvct!i, budalaca bir hayaldir.> Sofya 12 (Ö.R) - Bulg~r gazeteleri MISIR M~CLİSİNDE 

Pöti Paı-Wy"ll Jiyor kl: Hitler ve Daladiyenin nutuklarını kar-
- cmtıer. &'ıyt.tl!!:-le ış arkadaşlığı- şılaştırarnk şu m~ahede de bulunuyor- Başvekilin sözleri •• 

nı gittikçe daha pahalı ödemektedir. Sta- lar: Beyanatın esaslı noktalarında karşı- --~--
1.i.n Hitleri taklidle beraber küçük devlet- hklı olarak gösterilen uzlaşmazlığa rağ- Kahire, 12 (A.A) - Mecliste beynel-
leri dostluk perdesi altında idaresine al- men, sulh yolu ile ihtilMların hallini ht- milel vaziyet dolayısiylo neşredilen ka-
maktadır.> ıa ümid etmek bnkaru vardır, rarnameler hakkında müzakere cereyan 

Londra ;1.2 (ö.R) - cTaymls> Fransız cMin ve cSlovo> gazeteleri şu mUta- ederken eski başvekil Mohammed M~ 
başvekilinin nutkurula bUyUk Brltanya- IAadadırları Muhasım memleketlerde mut paşa •Demokrasiler. diktatörleri 
nın Fransız kanı ile harp yapmak iste- sulh ar.rusu ve aş1u aamfmt olan bir çok karşı koyduktan . zaman demokratik 
diği hakkındaki Alınan iddiasını tekzip mümtaz ,alWyetler vardır. MeselA in- rensiplere milzaheret ve demokrasilerin 
etmil olinasmdan memnundur, Taymis gilterede Bernir ~v ve Lold Co~ nibat zaferi için .bUtUn gayreti aarfetme
Iiıgillz ba§Vekillnhı liugün avam kama- maada maruf bir işçi lideri de, HUlerle n1n vazife icabmdaiı olduğunu bildir
-ruinda VUkub~ak ~u ~~ ne ~ df oluna_~ M!tı 


