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iki büyük 
Zafer 

--k-
P:VKrl' BiLGiN 

Su aon iki ııün içinde inşa ve tanin 
politikamızın iki büyijk zaferini kaydet
melde bahtiyar bulunuyonnu 

Kalabalık halk kütlesinin tezahüratile kar
şılandı. Akşam Ankaraya hareket etti 

B. Şükrü Saraçoğlu diyor ki: "Moakova ziyareti bir cok dostluk tezahürlerine 
~..;:;.;;~.;;..;;;;..;;.;..;;.:~:.;;.;.;.------~~---;.;.;.;;.;;..;..;;.;..;;~.;;...;.;.;....;;;.;.;...~.;...;;;..;.; 

vesile teşkil etmiştir. Ankarada imzalanan mukaveleler Türk Rus 
dostluğu üzerinde en ufak bir menfi tesir yapmıyacaktır 

Tren lzn1itten geçerken tezahürat yapıldı 
İstanbul 20 (A.A) - Hariciye 

vekilimiz' Şükrü Saracoğlu refa
katlerinde Sovyet büyük elçisi B. 
Trentiyef olduğu halde bugün sa
at 1%.15 te Moskova kruvazörü ile 
Sivastopoldan şehrimize gelmiştir. 
Kruvazör, sis yüzünden boğaza 
bir kaç saat tcahhürle girmiş ve 
Beylerbeyi önünde hariciye veki
limizi karşılamağa.gelenleri hamil 
bulunan istimbot tarafından kar· 
şılanmıştır. 

Moskova kruvazörü şehri 21 pa
re topla seliimladıktan sonra ar-

kasında aynca bir Sovyet torpi
tosu ve sağ yanında da istimbot 
bulunduğu halde saat U.45 te 
Dolmabahçe sarayının önünde de
mirlemiştir. Müteakiben istimbot 
kruvazöre yanaşmış ve başta va
li Dr. Lütfü Kırdar, İstanbul ko
mutanı general Halis Bıyıktay, 
Parti müfettişi Fikret Sılay, Üni
versite rektörü Cemil Bilse!, Sov
vet ticaret mümessili, emniyet di
rektörü, denizyolları umum mü
dürü ve matbuat erkanı kruvazö· 
re çıkarak hariciye vekilimizi se-

lıimlamışlardır. 
Bundan sonra hariciye vekili
miz Sovyetler büyük elçisi Tren
tiye! ve refakatlerindeki zevatla 
birlikte kruvazörden ayrılmışlar
dır .. l\foskova kruvazörü bu esna
da hariciye vekilimizi 19 pare 
top atarak seliimlamıştır. Harici
ye vekilimiz Şükrü Saracoğlu 
Tophane nhtımında büyük bir 
kalabalık, başta muzika olmak 
üzere bir müfreze asker, aynca 
bir müfreze polis tarafından se
hinılannuşbr. 

Bundan başka nhtınıda Roman
ya sefiri Sovyet Rusya ve Ro
manya konsolos ve konsoloshık 
erkanı ve Sovyetlere mensup bü
yük bir kalabalık hazır bulun
makta idi .. 
Hariciye vekilimiz buradan doğ

ruca Perapalas oteline inmiştir. 
ANICARAYA HAREKET 
İstanbul, 20 (Hususi) - Harici

ye vekilimiz Tophane nhtımında 
toplanan halkın tezahiirah arasın
da doğruca Tokatlıyan oteline git-

SONU 4 üncü SAHİFEDE • 

Ankara · paktının akisleri 

Pakt, Almanya müstesna her tarafta 

-----&·---

• 

derin memnuniyetle karşılanmıştır 

Erzurlİ·m -
---·--fr---

Demiryolunun 
l§letmeye açılma 
töreni parlak oldu 

--t?
Vekiller dün akşam 
Sivasa hareket ettiler 
Erzurum 20 (Hususi) - De

miryollarımızın Erzuruma ulaf
mcuı müncuebetiyle bugün yapıla. 
cak olan büyük menuim şerefine 
Erzurum bir bayram manzaraaı 
arzediyordu. Şcıhir donanmıf, 
köylerden ue ciuar vilıiyetlerden 
bir çok halk heyetleri şehre gel
mif bulunuyorlardı. Adliye, Nafıa 
M aaril ue M ünakalô.t uekilleri ile 
büyük Millet Mecliai namına me
ra&ime iftirak eden mebusları ue 
davetlileri hamil olan f'renler bir
biri ardınca şehre geldikçe büyü~ 
tezahüratla karşılanmışlardır . 

Erzincan • Erz.urum hattında 
trenin ifletmeğe açılması merasi
mi aaat onda yapılmıştır. 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

1 - Geçen temmuz ayında yapılan 'Almanya 
prensip anlatınalaniJdan sonra uzun sü-
ren müzakereler nihayet tam bir muvaf-
fakıyetle neticelennıit, Türkiye - Fransa - ----fr--
lngiltere arasında tecavüze karşı teclafiı"i Ankara sefirinden baş. 
bir ittifak lnalıiyetinde olarak üç taraflı 

Sovyet Bn§yd 
bir muahede imza eclilmittir. ka Moskova sefirini de 

· . müstaı:elen Berline da-
2 _ Türk mühendisinin, Türk teW~- Vet etJlü..+; .. 

yeninin, Türk işçisinin yorulmak bilmı- ~ .... " 
yen gayretleri ile Erzunıma dayanan de- Londra 20 ( ö.R) - Almanya müs-
miryolunun işletmeye açılma töreni de tesna olmak üzer':, bütün m•!"1•ketlerde 
d .. .ı-·-tır Ankara p~ktı derm memnuruyetle kartı-

un yapllllllO • ) t Paktın h.. ük eh . . h 
Memleketin dış ve iç politika cephe- anınıt ır. . "?' . ~yetı er 

ıinde kazandığı bu zaferler gijzel yurdu- tarafta t~s~ik edilmı;~r. Berlin d:' g.ar.P 
• t d • . a ilb sıkı sıkıya ala-_ devletlermın Akdenızde mevkilenrun mu-.un emnıye a• s ~ . ik k eti d" · • ink• 

kadardır. Bunun İçindir ki bu iki büyük mühim iti ~asta uvv en ıguu ar 
hadisenin birbirini takip edişini, biz en etmemektedır; Bunun!a be~bf;r bu haber 
ıneıut tesadüflerden saymaktayız. Alman n::illetınden ı:ızlenmışl!': 

Ilk ·· b" · · h•d" ı" ele alalıın• Almanya yalnız Ankara sefırı Fon Pa-once ırıncı a ısey . __ e.._! 

Fransa ve lngiltere ile ittifıdmnaın peni değil, ayni zamanda Ma.lı:ova ~on-
genif akisler yapan mina ve twnulü üze- ni de müı.tacelen Berline d&vet etmıttir. 
rinde tereddütle karşılanacak hiç bir nok- VINSTON ÇöRÇlLIN BE~ ANA Ti 
ta yoktur. Bu hususta en kat'i hükmü Lond~ 20 ( ö:.R ~ - Amirallık. bat 
bizzat muahedenin metninde bulabiliriz. lordu Vmston Çor(il Ankarada unza 

Beıinci madde diyor ki, edilen paktı'.' Dem:>krasi!erin ~~b~ 
«Bu muahede hiç bir deulet ~zanılrnış ba zafer oldugunu ıoylemış-

Çine askeri yardımlar
da bulunacak mıdır? 
Roma 20 ( ö.R) - Tokyodan alman haberlere göre l\1areıal Çankayşek 

Sovyet Rusyanın genİ§ ölçüde askeri yardımlarını temin ınaksadile Moskova 
ile müzakerelerde bulunmağa amadedir. 

MaretaJ, Ruıyadan temin edeceği yardımlara mukabil Sovyet Ru•yaya bü-
tün Çmıg-King eyaletinde tam hareket serbestisini verecektir. ' 

Tokyo siy ... i mahfillerinin kanaatine göre. SoyYet RU5ya MattıaJ Çankay
~ki uzak f&rkla talo"bine karar verdiği politikarun bir m~snedi olarak elde 
tu!mak istemektedir. 

aleyhine müteueccih değildir. He- tir. BUYUK BiR ABiDE 

Günlerdenberi ıila!ı, mühimmat, motörlü vasıtalar ve tayyareleri hamil 
olan trenler Mongolistan sırurlanna dayanmaktadırlar. Bunlar Mareıal Çan

lkayşeke gönderilmektedir. _ _J 
Çörçil bir nıııuk söylerken 

yecektir. ikincisi ise muahedenin hiç bir __ .:_ ___________ _:__:: ____________ , ________________ .;._ __ 
del, tecauüze karJı koymak için Brükıel 20 (ö.R) _ Ankara paktı
lüzum hcuıl oluraa Türkiyeye, nm imzası, Belııa aiansırun Londradan 

. F ranaaya ue Birleşik Krallığa istibbarma göre, Inııiliz diplomatik malı-
karJılıklı bir yardım ue müzahe- fillerinde vaziyeti ha:nra dahilinde .., 
ret temin eylemektir.» mühim bir abide telakki edilmektedir. 

Avrupanm ne kadar büyijk bir emni- Havas ajansının mütalia.sına göre, 

memlekete kartı olmadığmı taırih eden h • d 
maddedir. dflllrp cep esın e BALKANLARDAKi AKIBLER a 

Pariı 20 (ö.R) - Balkan memleket-

~b=:u::t~1;:'aizen o~~; ı.:;d~~J=~~ 
j)" paktın bilhassa iki noktasına fevkahide yetıizlik İçinde kıvrandığını b ıyoruz. ehemmiyet veriliyor. Birincisi Türkiye, 

Milletler, bilhassa beynelmilel hukuka 
dir. Belıtraddan bildirildiğine göre sali
hiyetli Yugoslav mahfilleri anlatmayı, asli Rusya ile kendisini ihtilifa sürükliriayetkir olan milletler ,una kani olmut-

lardır ki tevali eden zorbalıklann batlı- yebilecek hiç bir harekete iıtirak ebnİ- - SONU 4 ÖNCÜ SAHİFEDE -

ca aebebi emniyetin tetkilatlandınlma
lllQ olmasıdır. 

Mütecaviz, dağınıklıktan, kararsızlık
tan, tereddütlerden istifade ebnİştİr. Su 
halde kuvvetli bir mukavemet te,kilatı 
kendini 1?Östennedikce zorbalıklann önü
nü almalia il1'kan yoktur. 

Tecavüz zihniyeti, nizam ve kanun 
tammıyan haf1boş bir serseri gibi sağa 
aola ııaldınrken kendil~rini emniyet al
tında görmek İstiyen milletlerin yıf..,.,Jı
i!a dü•meden. pasif bir bitaraflık yerine 
•ıyanık ve faiıl bir siyaset takip etme
leri bir zaruret olmustur. 

Biz, bu zarureti ilina lüzum gördü~
müz ı;tÜn Fransa ve ln~iltere ile dü3ü.-,
celerimizdeki beraberliği ıröst~ren ilk 
prensip anlatmasını yapmıştık. Bu anla,
maya, bilhaua büyük komşumuz ve dos
tumuz Sovyet Rusyanm muvafakati inzi
mam etm;.ti. 

Polonya harbma tokaddüm eden ııün
- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

l.'E'Vll'li''I' Rİl'_Cilll 

Bulgar buhranı 
Kral eski başvekillerle 

rinde dün de devam 
istişarelc

etmiştir 

Sofya 20 ( ö.R) - Kral yeni kabinenin teıkili için muhtelif rical ile temas
larına devam ediyor. Kralın bir Milli Birlik hükümeti kunnak İstediği zanne
diliyor. Köıeivanof kabinesi partiler haricinde bir kabine olduğu halde yeni 
kabineye bir çok politika adamlan dalıil bulunacaktır. 

Sobranya meclisi 28 Tqrinievvelde toplanacaktır. Köseivanof iati,arelerin 
neticesine kadar iktidar mevkiini muhafaza etmektedir. 

Sofya 20 (A.A) - Kral eski ba§vekillerden Stroyca ile MUJ&Dofu ve eski 

]

hariciye nazırlarından Canı.ofu ve Nikola .MUJ&nofu kabul etmİftİr. Siya.i ri
cal ile ıürüımelerine Kral devam edecektır. 

-- ~ 

Alman ordusu taarruza mü
temayil görünmemektedir 

Paria 20 (ii.R) - Müttefik 
yüksek harp fiirasının 12 Eylülde 
F ransada ue 27 Eylülde lnsiltere
de yapılan içtimalarından aonra 
dün lngiliz ue Fransrz haua nazır
ları arasında F ranaada bir müla
kat yapılmıJlır. Sir Kingsley Vood 
ue B. Gi LQfambr uaziyeti gözden 
geçirerek tam mutabakat halinde 
olduklarını mÜfahede etmiflerdir. 

Paris 20 (Ö.R) - Yeni Zürih gazete
sinin Berlin muhabiri Alınan hükümet 
merkezinde siyasi ve askeri vaziyetin 
tarzı telakkisi hakkında şu izahatı veri-

yor: Almanlar garp cephesindek~ hare
ketlerden sonra yeni bir diplomatık dev
re açıldığını ihsas eden bir tebliğ ne_şr~t
mişlerdir. Bu tebliğ oldukça garıptır. 
Altı haltadanberi garp cephesinde cere
yan eden h5diseleri gözden geçirdikten 
sonra iki ordunun tekrar hududdakı ha
reket mevkilerine geldiklerini kaydet
mektedir. 

cYenl Zürih gazetesi> şu mütalaaları 
ilAve ediyor: Almanlar şimdi muhasa
matın yeniden inkita devresine girdiğini 
ve bunun diplomasi için, muhavere im
k8.nıru verecek müşterek noktaları araş
tırma fırsatını verdiğini göstermek isti
yorlar. Fakat bu .sırada, cephenin arka-

sında, yığın halınde tahşi dat devanı 't
mektedir. 

Alman resmi mahfill<'rinin fikrint'e , 
bu tah•idat harp hazırlıklarının dahi de
vam etti ğ in i müttefiklere gösterebilir. 
Ingiltereyc gelince, Almanlar her gitn 
Ingiliz arazisi üzerinde hava nümayişle
rine devam ederek hakiki hava harbı 
açıldığı takdirde Ingilterenin ne gibi 
tehlikelere maruz kalabileceğini ihsas 
etmek istiyorlar, 

Diğer taraftan cSuar> Belçika gaz 
sinde ~on Alman taarruzunu tahlil ede 
general Ganye ~unları yazıyor: 
Almanların kazandıkları muvaffak 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -
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t Milli Şef ŞEHiR HABERLERİ 
; Diyorlar ki: ··································~······· 

Dikili Kızılay Günü 
lnönü'nün, 
anayasası 

Den1iryolu siyasetimizin 
olan değerli vecizeleri 

---+---
Hareketzedeleri 

iane listesi Kızılay gençliği parlak 
bir geçit resmi yaptı Milli Şef lnönü, bugün memleketi •armış, kuşatmlf olan ve 

biteceği nolıtcuı olmadığını da bildiren demiryolu siyasetini 
yaTatırken bu politikanın ana prensiplerini müteaddid nutukla
rında telırmlamlflaT ve bunu bir çok beliğ vecizeleri ile de teba
rüz ettirmiflerdir. 

1 
Demiryola siycuetimizin ana yascuını teşkil eden bu vecizeler 

Demiryolların Türk milleti bünye•inde husule getirdiği yüksek 
İnlıifalların, derin huzur ve refahın istikamet ve hedeflerini de 
göatermelıte balandalıları cihetle bunların mühimce kısmını, Er
mnım hattının açıllf töreni münasebetiyle, burada okurlarımıza 
aınmağı derin bir .alı w iftihar ve•ilesi •ayıyoruz. Her Tür
lriin banlan ezber 6ilmui İnBani ve medeni bir borcu olduğu ka
dar yurd•eoerliğin de sembolüdür. 

İNÖNÜ'nün 
• 

VECIZE'lerı 

Erdckte Filo komutanlığından 93 49 
Karataş orta okulu öğretmen-
leri 14 

: Belediye otobüs idaresi memur 
: ve işçileri 77 53 
: Kemalpaşa Sıvancılar okulu 
: öğrencileri 
Kemalpaşa Merkez okulu 
öğrencileri 
Kemalpaşa Ören okulu 
öğrencileri 
Bostanlı okulu öğretmen ve 
öğrencileri 
Tecim lisesi öğretmen ve öğ
rencileri 
İstanbulda Maçkapalas sahibi 

145 

416 

3 ıı 

390 

23 62 

Kayvano 150 
E Cümhuriyet Kız enc;titüsü ; ;~-
E retmen ve ö~trencı \eri 17 

c Biitiin memleketi battan ha.- demir 
ailarla Öl iilmiit aönnek ea büyük azmi-

: Kültürpark memur ve işçileri 16 80 
« Şimendüferleri devletl~tirmekte E Buca, Tahtalıköy okulu öğret-

_!_ ... !_ 
nımuııır. » 

- 17 Nisan 192S -

milli siyasetçe, milii ikhsatça o kadar : men ve (iğrencileri 3 50 
çok faydalar tecrübe ettim ki: Mümkün :Belediye Havagazı idaresi me-
oldukça her yeni hettı devlete mal et- : ınur ve işçileri :16 G8 
mek vazifemdir. » Göğnük Kızılay şubesi 33 79 

o 

Dün yiizlerce kişi cemiyete 
aza k;tydcdilmiştir 

Kızılay haftasının ilk günü dün par
l:ık merasimle kutlu1:ındı ve güzel bir 
Kızılay günü yaşandı. Kızılay cemiyeti
nin sayısız hiz.mctlerini takdir eden hal
kımız, bugün münasebetiyle cemiyete 
aza kaydedilmiştir. 
Teşekkül eden gruplar evlere ve mü

esseselere giderek henüz kayıtlı bulun
rnıyan zevatı aza kaydetmiş ve eski aza. 
farın da aidatları tahsil edilmiştir. Diln 
binlerce kişi Kızılay cemiy~tine aza kay
dedilmişlerdir. Aza kaydı faaliyeti bü
yük bir süratle devam edecektir. 

GEÇtD RESMİ 

önü, Bn."mahane ve Alsancak meydan
larından hareketle muntazam kafileler 
halinde, ellerinde Kızılay hayraklan bu-
lunduğu halde Cüınhuriyct m;ydanına 
gelmişler ve kendilerine tahsis olunan 
yerleri almışlardır. 
Kız ve erkek Kızılay gençlik grupları, 

bandonun çaldığı istikIAI marşım derin 
bir saygı içinde dinlemişlerdir. Bunu 
müteakip muhtelif mektepleri temsil 
eden genç hatipler kürsüye gelerek Kı
zılay cemiyetinin tariht, Türk cemiyeti
ne yaptığı yardım ve faydaları, her f e
laket ve harp afeti önündeki mukaddes 
vazife ve çalışmaları hakkında güzel 
sözler söylemişlerdir. 

« Buciin Y~ bulunuyoruz. - 30 Ağustos 1930 - Erenköy kız lisesi 92 

Haftanın başlaması münac;ebetiyle dün 
saat 16 da Cüınhuriyet meydanında Kı
zılay gençliği tarafından bir geçid resmi 
yapılmıştır. Genç hatipler, kendilerini dinliyen 

mümtaz gençlik grupları tarafından ha
raretle alkışlanmışlardır. Törenden son
ra talebe grupları muntazam kafileler 
halinde yerlerine dönmüşlerdir. 

MiibendUlerimiz $İmdi belki ilerideki İs- İstanbul Üniversitesi kimya Cilmhuriyet meydanı, muayyen saat
te bayraklarımız ve Kızılay bayraklariy
le süslenmişti. 

ta.yanlan diitln&,.orlar. Kendilerini ora- « Milli devlet için ,imendüfer ihtiya- enstitüsü talebesi 51 75 
ya kadar itimadla takip edeceğiz. Batla- cı; milli vahdet, milli müdafaa ve milli Karşıyaka orta okulu öğren-
daimm yolmı biteceii nokta yoktur. tla- siyaset meselesi, aıırlarm muhassalası • cileri 26 26 Gençlik kolları saat 15.30 da Halkevi 
nibaye gidecek, nimütenabi devam ede- olan Milli lstildilin muhafazaaa mesele- : Kız lisesi öğretmenleri 2 
cektir. > .sidir. » :••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- 17 Nisan 192S -

c Şark batlanrun ba,lamaıı tarihi ıi
yuetimizde belli ba4iı bir mebdedir. Bt• 
eaer, 8iiyük Millet Meclisinin Türkiyeye 
açtıiı devrin ifadesi olmak itibarile bil
husa şayanı dikkattir. » 

- 17 Nisan 192S-

c Biiyük Millet Meclisi, bu halb yapa
cain deyince Türk milletinin kabiliyeti
ne İllinad etnn.tir. » 

- 17 Nisan 192S -

c Her teY milli bir se~ stünümüzde 
olduğunu gösteriyor. Kayserili hemtehri
lerün 30 senedenberi bu eserin bu l[Üzel 
ınemJekete !felmesini bekliyorlardı. Bu 
hattı Kayserİye getirmek icin tevessül 
etmedikleri vuıta bırakmadılar. Tabiatin 
hararetli bir cilvesidir ki Kayserililerin 
bu anam Cümhuriyetin doğması ile be
raber mevkii fıile konmutlur. » 

- 29 Mayıs 1927 -

« Dahili ve harici noktai nazardan 
Lattm Kayseriye srelmesini bir (ZAFER) 
telakki etmek hakkonızdır. • 

-29 Mayuı 1927 -

« Daha ziyade memnuniyet ve emni
yeti mucip olan nokta. istikbalin buKiin
den daha parlak, kuvvetli olmasıdır. ,. 

29 Mayıs 1927 -

« Kayseriye «eldik. ı,Jerimiz bitmi~ 
değil, bilakis müskül iılere baıılamış olan
lann ilk devredeki dike-nli yollan atlaml!' 
ve istikbali refah ve sühulet içinde gören 
adamlar vuiyetindeyiz. » 

-- 29 Mayıs 1927 -

« Simendüfer politikasını devletl~tir
meie m.ıamak bana bidayette çifte mÜ$· 
külat yaph. lktiham etmek müyesser 
olunca çifte muvaffakıyete erdim. » 

- 30 Ağustos 19 30 -

« Demek istİyorwn ki: Milli varlık 
ve milli vahdet meselesi haline gelen •İ
mendüfer ilıtiyacını, bugiin bir tehlikenin 
meydanda görünmemesi, onun tacil edil
memesini te11vik etmez. Bilakis; her ge
çen sakin senede ne İçin daha çok ~ yap
madık? Elem ve hicranını kalplerde 
uyandırır. » 

- 30 Ağustos 1930 -

« Simdiye kadar isbat ettiğimi zanne
diyorum ki: Şimendiiftt politika11, milli 
vahdete bu«iin mü yann mı 7 mülahaza
sına tahammülü olmıyan ilk ve gayri ka
bili tehir milli nbdet. milli mevcudiyet, 
milli istildil meselesi olarak tevec:ciih 
etsm.tir. » 

- 30 Aiustos 1930 -

« Bu mvaz•m w, Guinin Türk 
millatine yaptıfl hizmetlerin bir yenisi, 
bir Kizelidir. » 

- 30 Aiusto• 19 30 -

- 30 Ağustos 1930 -

c Vatandatlanma eski bir aaker olarak 
serinkanlıJdda aöyliyebilirim ki: timendü
ferin Sıvasa ırelmesile bu vatanm her 
hangi bir hududmıun müdafaaaa bir mİllİ 
daha kolaylqmışlır. » 

- 30 Ağustos 1930 -

c Demiryollanmıza kendi vasıtamızla 
yapmağa mecburduk, Yaptık. » 

- 30 Ağustos 1930 -

c Simendüfer zaferi. Türk itçi.sinin. 

Erzurum 
---~---

Demir yolunun açıl lf 
töreni münasebetile -·-İzmir belediyesinin 
El'zuram beledlyeslne 
telgrafı._ Türk mühendisinin. Türk sermayesinin 

zaferidir. » Az.iz yurdumuzun her bakımdan kuv
- 30 Ağustos 1930 - ,etlcnmesinde ve her hangi bir tecavü-

.. . . • .. ze karşı korunmasında hayati mesnetle-
. ~Bu h.atlar, Türk ıs~ile~~· Turk fen- riınizden birini teşkil eden demiryollan· 
n~m çe~ın '!e .mmaffer .. ~~r '?1t~a?ı~ır. mızın bu gün küşadı yapdan Erzurum 
Mühend!~Jenm~ .ve butun ışçilerımJZe hattı ile bir kat daha genişleyip yayıl
vatan muteşeklurdır 11 masından derin bir memnuniyet duy-

- 30 Ağustos 19 30 - maktayız.. 

. .. .. Sevgili Cümhurreisimiz milli Şefimi-
• c Simendiifer programımızda. e? m~- zin ve kudretli cümhuriyet hüküıneti

bun hedeflere geçen .devrede e~tik. Sı- ınizin muvaffak mesaisinin bu yeni ve 
vas, Malatya, Balık~sır, Cank°?; ıstasyo~- foyizli eseri Erzuruınlulan ve diğer şark 
l~ı ~ç~ık. B.u ~asıt ~e. kısa sozler, mu- vilayetlerindeki kardeşlerimizin refah 
hnn h.id11elenn ifadesıdU'. » ve saadetlerini arttıracağı şüphesizdir .. 

- 14 Şubat 1932 - Büyük sevincinize hararetle işt~ 

« Afyon - Karakuyu hattını açmakla 
ben hakiki bir heyecan, sevinç hissedi
yorum. Çünkü: bunun olmaması yüzün
den memleket müdafaasında çok sıkmb 
ve çok İzbrap çekilmiştir. » 

- 2S Mart 1936 -

« Burada ilerliyen, yapan ve her gün 
yeni eserler vücuda getiren Türkiyenin 
ufak bir modelini canlandlJ'lll1' oluyo-
ruz. » 

- 25 Mart 1936 -

eder sevgi ve saygılarımızı bildiririm. 
Dr. BEHÇET UZ 

Belediye reisi 

-*-. .,, . . 
Unıversıte 

---,r:;..---
Pr of es ör l eri de Dllılllde 

tetlıllıat yaptı.. 

• Tütün pıyasası hazırlıkları 

Piyasa, bu sene de 14 
ikinci teşrinde açılacaktır 
Manısa 
satışları 

mıntakasında bazı tütün 
yapıldığı haber veriliyor 

Tütün piyasası hazırlıklarına şehrimiz
de ve Manisa mıntakasında devam edil
mektedir. Manisa ve Muğla vilayetlerin
de tütiin mahsulü hazırlanmış ve denk 
haline getirilmiştir. Izmir vilayetinin ba
zı kazalarında tütünler tamamen hazır
lanın!§ olmadığından piyasanın açılma
sı bizzarur gecikmektedir. 

Piyasanın açılma günü hakkında şeh
rimizdeki Türk ve ecnebi firmaların mü
dür ve mümessilleri arasında temaslar 
yapılmaktadır. Öğrendiğimize göre önü
müzdeki hafta içinde mıntaka ticaret 
müdürlüğünde bu hususta yıplacak bir 
içtima neticesinde piyasanın açılacağı 
gün tayin edilecektir. Bazı kumpanyalar, 
piyasanın geçen sene olduğu gibi 14 
ikinci Teşrin tarihinde açılmasına taraf
tardırlar. 
Eğer 14 ikinci Teşrin tarihi üzerinde 

mutabakat elde edilirse, piyasa o gün 
Muğla, Milas, Izmir, Manisa ve Akhisar
da hemen aynı saatlerde açılacaktır. 

Bir çok kumpanyaların memur, eks
per ve mübayaa memurları Pazartesi 
günündcnberi mübayaa merkezlerinde 
bulunmaktadırlar. Hatta bazı müstahsil-

lerin tütünleri daha şimdiden tesbitc 
b~1anmıştır. 

Dün Manisa ınıntakasından gelen bir 
mübayaa memuru, Manisa vilayeti da
hilinde bir yerde büyükçe bir parti tü
tun satışı yapıldığını söylemiştir. Bu hu
susta resmi makamların hiç bir malf1-
matı yoktur. 

&asen böyle bir vaziyet olsa dahi, 
muamele gayri resmldir ve piyasanın 
açılması manasını tazammun edemez. 

Izmir mebusları, al!kadar vekaletler 
nezdinde teşebbüsata girişerek bu sene 
ilk fırsatta Dikili kazası dahilinde mev
cud tütünlerin alakadar kumpanya, şir
ket, ve tütün Limited tarafından müba
yaac;ını rica etmişlerdir. Dikili tUtünleri 
için hususi bir vaziyet kabul edilmi§tir. 
Bu hususta ic:ıp eden muamele vaktin
de yapılacak ve satın alınacak tütünle
rin bedelleri derhal ödenecektir. 

Tütün füı.tleri hakkında şimdilik en 
ufak bir mütalb bile serdedilememek
tedir. 

Fransız rejisinin bu mevsimde Izmir 
ımıntakasmdan mühim miktarda tütün 
mübayaa edeceği haber verilmektedir. 

« Yeni Türkiye, Cüınhuriyet 
lan, Atatürk çoeuklan, 

Yüreklerinde kuvvetli 
Bileklerinde kuvvetli 
Anlayışlannda kuvvetli 

İstanbul üniversitesi jeoloji profesörii 
çocuk- bay Hamit Nafiz ve coğrafya profesörü 

bny Sadi Soma yoliyle Dikiliye giderek KUL T'ORP ARKT AKt BİR ADAM 
tetkiklerde bulunmuşlardır. 

Bu heyet te dün sabah İzmirden ay- Otomobil kazası Oktizün boynuzu 
ıılmıştır. tahkikatı De yaralandı 

1 - Dikili merkezi ile Kabakum kö- Müddeiumumilik makamı, Kültür- Kemalpaşanın Yiğitler köyünden 
yünün Alülüyon tabir edilen kısımdan parkta cereyan eden otomobil _ Moto- Mehmet oğlu Cafer Kara, ahırında ökü

- 2 5 Mart 19 36 - kaldırılarak kayalıklarla m~hat olan ve siklet müsademesi neticesinde iki gen- zUnU bağlamakta iken öküzün boynuzu 

Ve daima ileri giden bir kudret kay
naiıcla. » 

--- zelzeleye karşı mukavemetı daha fazla cin ölümü ile neticelenen milessif kaza- ile yara.laı:nuştır. Yaralı memleket has-

ş h• ı · • olan kısma nakli .lazımdır. nın tahkikat safhasını ikmal etmiş ve tanesinde tedavi altına alınmıştır. 
e Jr ffieC JSI 2 - Evvelce hır ada olan Çandarlı otomobili idare eden B Nejat sor~ M- Hayatı tehlikededir. 

r . d I nahiye merkezinin bir başka yere nakli kimliğine tevdi edilmişiir B Nejat hak- uı---
eşrın eures wzımdır ve bu peyderpey yapılmalıdır. kında tevkif karan veriliniştir Orman yangını çıktı .. 

toplantılarına baflıyor ~andarlı~ e~~lce b~ a~. halinde BugUn sorgu hAkimliğinde · B. Neja- Kemalpaşan.ın Armutlu köyü Karataş 
Şehir meclisi, ikinci teşrin ayının ilk ıken kara ile ırtıbat temın ettıgı ~e aı:a- dın ifadesine müracaat edilecek ve şa- ormanında gecenin saat ikisinde yangın 

günü devre toplantılarına başlıyacaktır. dan.~eçen seneler zarfında kara ıle hır- bitler de dinlenecektir. çılomş ve söndürülmüştilr .. Yangının se-
l ikinci teşrin çarşamba günü saat 16.30 leştıgı ~nlaşılmıştır. . .. Tahkikatın bir, iki gün içinde tekcm- bebi araştınlmak:tadır. 
da şehir meclisi reisi Dr. Behçet Uz Jeol~? Dr. Sala~on ~alvı ?e. dun sa- mül etmesi ve bir km-ara bağlanması 
tarafından açılacaktır. Ruznamesi hazır- hah, dıge~ he?.et .. azalarıyle bırlikte An- muhtemel görülmektedir. AME~İKALI l'tRMALAR 
lanmaktadır. karaya donmuştür. -*- İNCiR İSTİYORLAR.. 
-BAYRAMDA- ......................................... y A ...,..,.sictı.iK Haber verildiğine g~ Amerika!. ~u 

~ Gel'!nler, Gidenler i n.n...:. ___ .. mevsimde memleketimizden milhim 
KİMSESİZ Y AYRULAR ......................................... Sabıkalılardan Mahmut oğlu CUmhur mikdarda incir satın alacaktır. İki Ame-
Mesut ve bahtiyar yavrulannmn bay- Aydın mebusu bay Şükrü Şener An- Kfunil karısı Bn. Zeynebin 382 kuruş rikalı firma, İzmirdeki firmalara müra

ramlıklarını hazırlarken boynu bükük karadan geldi. Denizli mebusu hay Ka- parasını yankesicilik suretiyle çalıp. caatle tacir fiatleri. hakkında malOmat 
yavruları da hatırlamanızı çocuk esirge- zım Samanlı Denizliye, A:\'dın mebusu kaçmı§tır. istemişlerdir. Finlandiyadan bir finna 
l'e kurumu sarp ile dilet-. bay Nuri Göktepe Sökeye gitti. Suclu aranı or. da üzüm istemistir. 

Annemin ~ 
günden güne hastalanıyor, sinirleniyor, gitti. 
asabı bozuluyordu. O kadar ki bir gün Dilberin gidişine ben çok üzüldüm. O 
Afife hanım bize geldiği halde hastayım öyle annemin dediği gibi sırtl pekleşip 
di~·e onu bile kabul etmediğini Dilber- cebi para görünce çalıştığı kapıyı terke-

davetlerimiz falan da yok. işin ağır ta
rafı çam~ır.. Haf ta<Ia bir çamaşırcı ge
tirsem o da olur. Artık il kahn çelmtek
ten bıkhm uaandım .. 

Sevdlgl Adam 
Yazan: Üc Yıldız • 

14-

* Aradan yint. ~ir hafta geçti .. 
Annem bana hiç Sülcymandan bahs

etmiyordu. Ben de arasıra Dilbere Sü
leymanın gelip gelmediğini soruyor ve 
gelınediği cevabını alıyordum. 

Dilbel' bana yalan mı söyliyordu .. Bu
nu bilmiyorum. Fakat annemin gün geç
tikçe hırçınl~tığını farket.mekte idim. 

Bu kavga, ben kendimi bildim bileli 
annemle aramda o1an llk kavga idi. 

O da, ben de birbirimize karşı olduk
ça acı ve bütün kavgalarda olduğu gibi 
asıl mevzudan aykırı acı ]aflar söylemiş
lik ... 

Maamafih bu ilk kavga beni olduğu 
kadar onu da müteessir etmiş ve bir an
da birbirimizin kollan arasına atılarak 

den öğrenm~tim. dip gideceklere pek benzemiyordu Fa-
Dilbere: kat böyle sfıf görünen nice kadınlar v;. -
- Annem gündüzleri ne yapıyor? dı ki ilk fırsat zuhurunda en gözi\ açık-
Diye sordukça aldığım cevap hep ay- lara bile taş çıkartırlardı. 

nı oluyordu: Maamafih Dilber evde bütün işleri ya-
-Ağzını açıp lfıf bile söylemeden mti- pan hamarat bir kadındı. Yemeği o pl-

temadiyen okuyor.. şirirdi. Bulaşığı o yıkardı. Çarşıya o gi-
- Ne okuyor? diyor. çamaşıra o giriyordu. Gücü kuvve-
- Sii1eyman beyin gönderdiği kit. ti de yerinde olduğu için şimdi onun 

ları... yoksulluğu annemi çok yoracak ve üze-
Bir aksam apartıınana gelip te kapıyı cekti. 

çaldığım zaman, kapı önünde biraz bek- Ben: 
ledim. Nihayet kapıyı annem ge1ip açtı. - Anne, dedim, yarın hizmetçi ida-

- Dilber nerede? resine haber vereyim de bize eyi birisini 
Dedim. Annem asabiyetini bdli etme- göndersinler. 

ıneğe çalışarak cevap verdi : Fakat annem itiraz etti: 
- Nerede olacak .. Burada rahatı bul- - Hele birkaç gün adamsız kalalım 

du Karıu u ·· .-..w"1J.I. dedi. B ken i · . i kendim 

Annemin böyle hizmetçiden kendisi
nı müstağni tutmasına b~ka mana ver
meğe, ona karşı olan bUyUk sevgl ve 
saygım mani oldu. 

- Sen bilirsin .. 
Dedim. Hem hakikaten belki de eski

si gibi kendisini ev ve el i§lerine verecek 
olursa belki de üzerinde olan a~abiyet 
hali de geçerdi. 

!çimden: 
- Belki Süleymanla ayrıldılar .. Ken

dini avutmak için işe vennek istiyor .. 
Dedim. Ertesi günil MüjgAn beni Ba

yeziddeki umumi kütüphanede bekliye
cekti. Ben de üniversiteden (o zaman 
Darülfünun diyorduk) çıkınca onunla 
buluşacak ve sonra hep beraber onlara 
gidecektik. Annem ~i Afife hanıma aç-

iki büyük 
Zafer 
-~-

ŞEVKET BtLGlN 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

lerde Sovyet Rusyanm d" politikasmdı 
esasla bir deiişiklik ifade eden sürprizler 
belirm.İ4ti. Arbk Sovyetlerin demokrasi· 
lerle anlllfllUlll beklenemezdi... Bununla 
beraber Türkiye bliyük k01114UJu ile tari
hi dostluğuna aadtk kalarak Fransa ve 
lngiltereye karşı te11.hhüdlerini Soyyet 
doıtluiu ile telife çalışb. Gayretlerimiz
de samimi, dürüst bir politikanın bütün 
kavraklaiı. inceliği, inancı ve ıriiveni toP
lanmlfb. 

Hüsnü niyetimizi son haddine kadar 
götürdük. Fakat arzu edilen netice te. 
mİn edilemeyince Soyyetlerle dostane 
miiaasebrilerim.izin devammı zaten mev• 
cut olan anlqmalaruı ruhuna terk ederels 
siyasetimizin tabii ve zaruri inkitafmı ta· 
kip ettik. 

Tecavüz zihniyetini şiddetle mahkUm 
eden Türkiyenin sözünden prİ dönmeli 
kabil değildi. Mo.kon müukereleri 
devam edsken hariçte baza menretU 
diitüncelere kapılanlar belki olmattm. 
Fakat dünya fllD8 İnanmqbr ki, haldan
dan, kavvetinden ve el koyduğu din
laruı doiruluiandan emin olan Türkiye.. 
nin siyaseti bir ricat kaydetnıiyecektir. 

Simdi bütün ..,.., atemi. bitin y.a. 
fark memleketleri. batti bütün bitaraflar, 
Tiirkiyenin ukip ettiği siyuette insani.. 
im en büyük divalanna kartı cöat..diil 
derin Ye cemrw alüamn ifadesini W
maktaclarlar. 

itte b•ldamnda aösterilen biiyUk bay
ranlıirn batlıca sebebi budur. 

lnPiz parlamentoauncla maahedenla 
imzası miinuebetile yapdan dostane te
zabiirat, 1n«i1is .. Fransa efün amami
yeünde teVk ve heyecan derecesine ft• 

ran 1evine '8 iki büyük bakibti meyda
na kotmutl•: 
1- Tiirlıiyenin kuvvet ve lıaJ. 

reti dünya mavazenuinde ağul~ 
ğını husettiren bir kıymettir. 

2 - Beynelmilel kamın, nizam, 
ferel ve halt tlavcuında Türlıiye 
dünyaya parlak bir düriUtliilı H 

merdlilı örneii daha oemtİflİr. 
lurk milletinin tan"hten aldıfı tecrübe

lerle kendisine diiten vuifeleri yapmak 
hususunda gerilemez bir azim lqonlf ol
ması, tüı>be edilemez ki insanlık için en 
büyüle: bahtiyarlıktır. 

Muahedemiz, yalnız Türkiyenin em
niyetini korumakla kalmamlffu'. Ayni 
zamanda kendilsine bir çok bağlarla 
merbut bulundutumaz Romanya ve Yu
nanistan İçin de genİ$ bir intirah vesil.I 
teşkil etmietir. 

Bu hakikat böylece leıbit edildikten 
sonra bu muahedenin sulhperver mahi
yetinden kimsenin şiiphe edemİyeceği 

8'iürdU". Bilbaua Sovyet dostlanmıza 
teallUk eden iki numaralı protokol tarihi 
bir dostluğa ne kadar hauasiyetle bailı 
olduğumuzu göstermiştir. 

Biz, iktısadi, siyasi ve askeri istiklili
mizin bütün vecibelerine en ado surette 
bailı olan bir milletiz. Fakat ne .. 
zim ve ne de bizimle ~birliii yapan dev
letlerin fütuhat hırslan ve yabancı mil
'etlerin hayal ve emniyetleri aleyhinde 
diişünceleri yoktur ve olamaz. Maksadı
ma bize ait olam muhafaza etmek, ba
gijn olduğu gibi istikbalde de emniyeti 
ile alakadar olduğumuz bölaede sulhım 
sık adc tecavüze maruz kalmıyacalı ~ 
naatini elde ederek huzur ~de Y...,. 
maktır. 

Dün Enunmıda yapdan mnazzun ti> 
ren Türkiyenin ikinci büyük zaferini 
kaydetti. 

Bizim fimendiifercilik politik-nm.. mil
li devletin kurulutU ile batJar. Ba Iİya
setin yılmaz kahramam olan MtLU ŞEP 
Lozanda bu millete hür ve müstakil bir 
hayat temin eden muzaffer sulhu imza
ladıktan sonra gözlerini iktasadi, kültürel 
kallmunamazm ve emniyetimizin ~ 
istinad unsunmu t~ eden fimendiiler
ciliie çevirmitti. 

Padişahlar devrinin bir Yıim _... 
halkalan bahuma olarak 62 eenede n 
yabancı sermaye ile yaptırdıiı 4089 ki
lometrelik demiryolu ihtiyaconw tatmin 
ebnekten pek uzaktı. 

Cümburiyet, iki cepheden ite aanlclı ı 
Milli aennaYe ile yeni demiryoCannı 

yaparken yabancı ,irketler elinde olan 
ballan da birer birer aatm aldL 

Ba siyasetin her iki cephesi maaffw 
olda. 

On altı senede 3189 kilometre demir
yolu yaptık. Ve nihayet... Ea wwww 
varddc. 

MIW SEF. Sivas clemiryohmtm açml
ma töreninde bize daha o ıünden tu Mls
lerle bugünkü biiyük zaferi mll.idele-
m~: &.--•~.,. 

« Aklımız ermeğe uuruu~ 
gündenberi ba memlelretin ar• 
ri olarak Rumeli hududuna Ana
dolu hududuna bağlıyan bir de
miryolunun hcureti ile talapnUf 
bulunuyoruz.» 

MiLLi SEPin ve bütün Türk milleti
nin büyük tehasaürU artık nihayet bal
mutlur. Erzuruma varan lokomotifin da. 
diiiii geçtiii yerlerden Türk ymdllllllD 
selim ve hasretini Erzuruma ulattırnnt. 
emniyet divamwn yf'ni bir zaferini daha 
ilin etmittir. 

Bize bu giizel neticeyi temin edm 
BUYUK SEPe milletin minnettarlıiau 
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Erzur 
N f V k·ı· ••h• b • t k •• J d• Cümhurreisimiz lnönü a ıa e 1 1 mu ım ır nu u soy e 1 ve lngiliz kralı arasında 
''Demiryolu siyasetinin yüce hamisi o~an Milli Şefim!z ismet lnönünün Londra 20 (ö.R) -Türkiye Reisicümhuru B. ismet lnönü Majeste Kral 

Altıncı Corca bir telgraf göndererek Türkiye Frıınsa ve lng'lt d 

Y
üksek gayelerinden biri daha tahakkuk etmiş bulunuyor,, kar§ılıklı yardım paktının akdinden dolayı ~emnuniyetini b;Jd~;~iot~;:u~r~ 

cevabında lnglltere, Fransa ve Türkiyenin sulh davasını ve milletler arasında 
ERZURUM 20 (A.A) s·vas Er- le nafıa vekili B. Ali Fuat Cebcsoy uzun nuyor. Bu suretle eski idare Ye um- lıyarak Boludan geçmek ve Irmak - Fil- hüanü niyeti yürütmek hususundaki mü~terek az.imlerine bu muahededen da-

. , . -d ıN~ ve- bir nutuk söylemiştir. randan geri knlını.ş olan bu diyarlara yos hattının İsmetpaşa istasyonuna 't:ffirın;.:u tı;,ttı ~u~il~at /1 ~dan açıl· Vekil, sayın arkadaşlarım, diye söze rcfnh, hayat ve sandt't getiren yeni de- müntehi olmak ilzere ayrıca bir hattın ha iyi bir delil olamıyacağmı bildinni~tir. lngiltere ve Türkiye arasındaki 88• 

mıştır. ua e Y ara başlamış ve şöyle devam etmiştir '!"q:olu şa.r~ın bu güzel bölg_elerini mil- yapıl~ası da derpiş edilmektedir. mimi dostluk ve kaTŞllıklı takdir hi leri, pakt ile bir kat daha kuvvet bul-

..,, tk beledi · · .. lemı'ş ve B ·· Tü'rk ulusunun yeni bir lı bunyemmn feyyaz kaynagı olan hü- Vekil bu hatlar hakkında izahat ver- mu§tur. 
LUt nu u ye reısı soy - ugun d k " 1· k · ·1· d k ·· 1 · · ·· · rahatsız.lığı dolayısiyle İstanbulda bulu- mazhariyetini kutlulaınak içi? bura a umbac _mı mer ez.mek \'lC garp vı ayetleri- J tens·~oı~ soz erını ş?yle bıtirnıŞir: Alm anyada cı·nayet mahkemelerı· 

nan UçlincU umumt müfettişin gönder· toplanmış bulunuyoruz. Halk ıdare ve ne g nmış ve ya m aştırmı.ş bulunu- - oz erıme son vcrırken cihan har-
diği telgrafı okumuştur. hakimiyetinin yegane kalpgfllıı olan yor. . bi .. sonunda Ebedi Şefimiz Atatilrkün k 1 k 

Bundan sonra inşaat dairesi reisi ve B"yilk l\Iillet Meclisinin mümessili ve .. vekil. bu~ıd~n sonra on alt.ı yıl önce Turk ulusunu esarettenkurtarınağa ma- a ıyor, Divanıharpler kuruluyor 
vali birer nutuk söyliyerck Ebedi Şefi i u vekilleri ile kahraman ordumuzun cumhurıyctın ~~ kur~l~ş gününde va- tur hareket ve faaliyetlerine ilk merkez 
nıınuş, Milli Şefi, climhuriyet hükümcti· ;;;ti ve hnlkınuzın güzide har~ketl:rı tan hudutlar~ ıçınde ı~lıyen demiryolla- \ ' C ınak~. o_~muş olan ~~nın çelik 
ne ve millete ttıziınlerini sunmuşlardır •. önünde idare fımir ve memurları ıle hır- rın~n 417~. kilo~ıetr~~en ibaret bulun- eğlarla h~~e~ ~erkczunız~ bağlnn
Mütcakibcn nafıa vekili kürsüye gele- 'kt Erz deıııiryolunu resmen iş- dugunu soylcmış, Cümhuriyet devrinde masnıa buyuk hır onem vernuş bulunan 
rek açılış nutkunu söylemiş ve buna lJ e ~ :-:":ruz. Bu feyizli eserle ye- yapılan hadan saynuş \ 'e demiştir ki : ,.~ y~ksck varlığiyle aziz yurdumuzu 
bir kız talebenin hitabesiyle ınuknbele l~t;?,g~ d~Jictinin ebedi şefimiz Büyük - Şu halde memleketimizde mevcut dun şıınaldcn cenu~a, bugün de garpten 
edildikten sonra istasyon önündeki ta- nı ~ kün inkılôp ve terakki hamlcle- demiryollarmın tulü 7357 kilometreye şar~. ba~lı~an dem~ollanmızm büyük 
t..-uı. nafıa v~ tarafından k~el~ı :~ı ~k başarılarla perçinliyen ve baliğ olmuş ve bunlardruı 695 kilomet- sahlbı. ~!llı ~?.mız ~et .. İnönü ve 
kesilmek suretiyle bat açılmış, misalli- b da da dcmiryolu siya.~eünin yü- baliğ olmuş ve bunlardan 6950 kil t- onun wnde. ~y·en y~ce Türk ulusu-

Bertin 20 (A.A) - Hakimlerin statüleri bazı tadllii.tll tabi tutulacak vo 
he,.iz oldukları imtiyazlardan bazıları harp devresine mahsus olmak üzere iptal 
edilecektir. Cinayet mahkemeleri bundnn bB) le toplanmıyacakur. ÜçüncU 
Reich tarafından ihdas edilmi§ olan hususi mahkemeler divanı harpler haline 
ifrağ edileblleeektir. l§gal albna alınml§ olan Polonyadn uskeri mahkemeler
den b~ka dokuz hususi mahkeme ihdas edilmi§tİr. 

ler zengin hir büfede izaz olunınuşlar- u ara. • 
1 

Milr Şefi . CümhWTC- !unmuş oluyor. ome nun adını sızlcnn de mınnet ve şükran 
dır. cc hlimısı o an .. ..1 • ~ • • • duygularımıza terceman olarak ytıdede-

İstan E isimiz fsmet İnonunlin yüksek gaye1e- Vekil bundruı sonra deınıştir ki · rim Varolsun b" ··k ill tim" Mil 

Berlin 20 (A.A) - Führerin bir kararnnmesile Şarki Prusyada ve Poz
nıında iki yeni nnhiye ihdas edilmi~tir. Bunlar Almanyanın diğer nahiyeleri 
gibi iki kaymakam tarafından idare edilecek ve bunlar Dn.nzig ve Poznanda 
ik,llmet edeceklerdir. Katoviç eyaleti Silezyaya ve Aichevan eyaleti de Şarltt 
Prusyaya ilhak edilmiştir. 

l b~ 20 (Telc!o~) -: rz.:;:~ rinden biri daha tahakkuk etmiş bulu- ~ Bundan başka Adapazarından. baş- li ~fimiz uyu m e ız ve -
ıattnıın açılına merasımı munasc Y ••••••••••••,, •••. •• •• ••• •••••••••••••••••••••••• •• ••, •••, •• , ........ , •••••••••••••• •• 

F~·a·nsız·······başvekili Da Iadye .. · .. ı~t~~·b~iJ; .. 
----------- Sovyet bahriyelileri 

k d 
} A d •• •• ş2reline verilen 

Fransanın ar eş se amını urust ve ~:.~c;~Hususi)-Hnriciy•, ... 
T 

• • k • b d kiliınWe beraber gelen iki Sovyet tor-

Alman tayyarelerinin 
bir akını akim kaldı 

Londra 20 (A.A) ·-Bu sabah Alman tayyarelerinin Firth of Forih'n doğ· 
ru yol almağa başlamıı olduk.lan haberi verilmesi üzerine birbirini müteakap 
üçtchlike ipreti ven1miıtir. Tayyare hücumlarına kaJ'§ı müdafaa için Edim
b~urghda vücuda getirilmiı olan ~kilat Alman tayyarelerinin şehir üzerinde 
uçmakta ve bulutların altında gimale doğru gitmekte olduklan görülür görül
mez derhal faaliyete geçmiııtir. Biraz sonra lngiliz avcı tayyareleri havada bir 
ke§if yapmak ve Alman tayyarelerinin p~ine katılmak üz.ere havalarunı~ar
dır. Tehlike atlatılmışbr ipreti 12 den biraz sonra verilmiştir. Alman tayya
relerinin Firth of Forth üzerinde uçmuş olduklan öğrenilmiştir. 

ka h ram an ur ıyeye il irdi ~~~:~iri=~er~e~~~aktır .• 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Sovyet 

Başvekilimiz 8. Refik Saydam da B. Daladyenin telgra
fına ayni ka:-deş samimiyet.yle cevap v rdi 

bahriyelileri şerefine bu akşam Tokatlı
yan oteli salonlarında İstanbul komuta
nı general Halis Bıyıl-tay tarafından 
mükellef bir ziyafet verilmiştir. Ziyafet 
neşeli. bir haya içind~ geçmiştir. 

Aııknr 
20 

(A.A) _ Türk - Fransız- bağlarının daha ziyade kuvvetlendiğini sebctiyle ekseltmsınızm bana gönde.mıek 
İ giliz ~ yardım muahedesinin , .c iki memleketin menfaat ve ideal mü- lülfund:ı b·•lunduğu dostane mesajdan 
~ndn imzası mUnasebetiyle Fransız. şareketinin resmen üade edildiğini gör- derin surette mütehassıs oldum. Dün al
başvekili Edvard Daladiye, başvekil Dr. mekten mütevellit derin memnuniyeti- tına ımzalarını koyduğumuz mühim mu
Rcfik Saydama teJgrcıfla bir mesaj gön- mi ekselanslarına beyan etmekle balı ti- r hedenin ınemlcl::etlC'rimizi birbirine 
dermiş ve Dr. Refik Saydam bu mesaja yarım. Bugün bütün hür milletlerin hu- br.ğlıyan dostluk bağlan etrafında tnrsin 
telgrafla cevap vermiştir. Teati edilen h"Ukunu siyam~t için çarpışan bütün cttii'.,timiz yüksek ideale halisane hizmet
rnesajlann metni aşağıdadır : Frnnsızlı:ıra tercenıan olarak Fransanın te bulunacağına kanaatim vardır. Türk 

Fransa ile Türkiye tarafından 23 ha- kardeşçe selamını, dürüst ve kahraman milletinin ve Cümhuriyct hükümetinin 

TVRKIYE • ROMANl' A 
Ticaret görüşmeleri 
ktnnbul. 20 (Hususi) - Türkiye-Ro

manyn arasında ticari münasebetleri 
takviye için bir Rumen heyeti bugün 
Uonıanyndan şehrimize gelmiştir. Heyet 
do~rnıca Anlaırnya gidecektir. 

lnegölde . 
ziranda alınan taahhütlerin neticesi olup Türk milletine iblnğ ediyorum. knrdcş~ selamını asil ve kahraman 
iki memleketin tesanüdünü teyit eden DALADiYE Fransız millcthıe iblağ etmekle bahtiya-

40 saniye deuam eden 
iddetli bir zelzele oldu 
Incgöl 20 (Hususi) - Dün gece bura-enlaşmaların imzalandığı bu saatte Türkiye ile Fransa arasındaki karşı- rım , hay başvekil.. 

Fransayı Türldyeye bağlıyan dosüuk lıklı yardım muahedesinin imzası müna- SAYDAM da ve san.t 23,30 da çok şiddetli bir zelze
le olmustur. Zelzclc 40 sruıiye silrmllş
tür. Halle sokaklara fırlamıştır. Znrar 
ve ~.asar yoktur. 

Haua taarruzu o J:aı/1ar İNGİL TERENİN Türk - lnS?iliz - Fransız ..__ 

Edimburg 

Kurmay görilşmeleri mııuaffalııyetli Bitarallara göstereceği 
c!mam~tır... kolaylıklar 
Londra 20 (Ö.R) -;-- .~erikan gnzc- ·Lnhi, 20 (Ö.R) - İngiltcrcnin bitaraf 

tcleri Edimburg denız uss~n~ ka~ı Al- ıncmlc'ketlerln ticaretine kolaylıklar 
ınan hava tanr,nızunun . .?.1~ hır rnu: göstermek için almağa karar verdiği 
vaffnkıyet tcmın clartmedıgını kay~ı;.~ tedbirler burada ferahlıkla karşılanmış
Almnn hava silfih ının za~ 16 tır. İngiliz konsoloshanclerinden bitarnf 
kadn: ~~cssir olmadığının sabıt olduf,'ll- memleketlere yapılacak sevkiyat için bir 

Ankara 20 (A.A) - lngiliz ve Fransız askeri heyetleri bugün öğleden 
evvel ve ıonra Genel kurmayda temaslarına devam etmi~\erdir. Misafirlerimiz 

öjile yemeğini hususi olarak yemi§lerdir. 
lıtanbul 20 (Telefonla) - BaııvekiJ Refik Saydam misafirler şerefine An- nu bildırıyorlar · .. . uevi ticari pasaport verilecektir. 

Londra 20 (ö.R) - Bugun Edımburg * 
ve Dondi'de biri saat 11 de. diğeri öğle- - -

kara Paluda bir skfam yemeği vermİftir. 

ltalyanlar Şark kupası için yin ild defa alarm verilmiştir. Fakat ln- Erzurum demir yolu. 
giliz tayyare defi b~tru;vaJ:rının ,.e avcı • 
tayyarelerinin faaliyetı duşmanı hare: nun ışletmeye acılış 
ketten menetm~tir. Diişman temas tcsıs • 
edememiş, bomba atamamış ve keşifte töreni parlak oldu 

bize de başvurdular 
lstanbul 20 (Telefonla) - ltalyanlar Balkıınlıırın ve Mısmn i tirakile Mart 

ayı içinde §ark kupası namile bir basketbol müaabaknsı yapılması hususundaki 
verdikleri kararı bize de bildirıniıılerdir. Bu müracaat tetkik edilmektedir. 

bulunam~mıştır. • - BAŞTARAFJ 1 lNCt SAHİFEDE -
Berlınde asabıyet Heyetler ıereline :z.iyaletler ve-
ve tehdit havası . .. ri~di. Akfam Sivcua hareket edil. 
FARİS - Handesblat gazet";1?c. ~~ dı. Pazar günü Siva.ta vagon lab-

Almanlara göre 
Carp cephesinde 
sülıiinet uar •• 
Berlin, 20 (A.A) - .Alınan UUlU~ 

karargahı Saarbrukenin cenubu şarki· 
"ndeki hudut nrm.isinde vukua gelen 

mücadelelerin nllıayctinde garp cephe
sinde sükUneün tccssils etmiş olduğu
nu bildirmektedir. Bataryaların ve ke
şif kollarının mevz.it faaliyetleri müstes
na olmak üzere cephenin hiç bir tara
fında dikkate şayan her hangi bir Mdi-
se olmamıştır. 

= 
Tayyare 

Sinemasında 
TELEFON : 3Gt6 

F.RED ASTAİB.E - GİNGEB BO
GERS'in en son ve en mükemmel 

bir eseri" 

BRODVAY 
SEREN ADI 

AYBICA 
Bu haftaki METRO 'ıoe f;KLEK .iur
nalde: 
1 - Bch;ikalılaruı hududu tahkim 

etmesi .. 
2 - Garp cephesinde Al_?tan ve 

Fransı%lann nıüthiş to~u dueDosu-
3 _ Fransada yeni Polonya reisi-

cümhur intihabL. 
4 _ İngiliz ~ ga~ .cep

hesine sevki ve sair miihiın bidisat.. 
Ber gün se.-ımlnr 3 - 5 - .1. \'e 9 dn.. 
Cumı:ırtcsi ,.c pazar l de ılive seansıZ""-,..~ 

-.aaiiiiiiiiı!İliliııilll .. •f777/77.7/~~~~ 

Almanya rc Bcrlindc ı!1evcut bütün sı?ırlil~~- rikamu:uı a~ılma töreni yapdacak 
rağmen askerı harcket.lcr dah.a bır m ve bu münasebetle M ünakaliit ve-

Bı· ~.-.-afl-r ıes.r..,... det kesbi şiddet cdcrnıyecektir. h"I" • 8 Al" Ç . ~--- - 1 H ...ı;ı- Hitl , etrafı şimdi bütün ümitle- ı ımız . ı etınkaya bir nu-
tehdit etti- rini b~~~ann sulh lehinde harekete tuk •öyliyecektir. 
Londra 20 (Ö.R) - Almanya bitaraf geçmesine bağlamışlardır. Alınan gaze- -•-

hükilmetlere lnglliz ve Fransız harp ge- telerindc bitaraflara karşı yapılan teh- G 
milerinin himayesi altında seyahati ka- clitforin ınü~r olııctığını zannettiren arp cephesinde 
bul eden bitaraf vapurlarının düşman e. • rd 
teltıkki edileceğini bildirmiştir. Halbuki ncşrıyat 'a ır:__,._ - BAŞTARM'I 1 İNCİ SAHİFEDE_ 
himaye altındaki gemilere karşı Alınan · ~ & a yettcn vakıt kaybetmeksizin istifade te-
tahtclbahirleri şimdiye kadar bir tek DOMINYO.n......- mcleri beklenirdi. Almnnların böyle ha-
darbc indirememişlerdir. Nazırlarının içtimaı reket etmemesi karşısında vaziyeti an-

UlAM • JAPONYA Londra, 20 (Ö.R) - Dominyonlar na- lamak .güç.t~r. Eğer Almanya kısa bir 
Arasında dostlulı zırları :f ngiltere ve. ~ominy~nlar arasın- harp nıyetıru tcrketmemişse, bu gayeye 

• daki konferansa ışUrak içın Londra>:a ancak tnn1TUz suretiyle erişebilir. Hnl-
pafıtı unzaJaftdl . gc1mişlerclir. Cenubt Amerikanın ınü- b~ki -~~dilik taarruza devama mütemn-
Tnhran, 20 (A.A) - Dün akşam Iran messilini B. Eden karşılamıştır. yil gorunmemektedir. 

ile Japonya arasında bir dostluk paktı -'f:r-
1.ınza edildiği bildirilmektedir. Dahiliye ator'AWWW.3ib •t WE*E a F & 

~ 

~~ .. mıı .... zm ...... lfJll•t~t 
KARŞİYAKA 

Melek Sineması 
KARŞIYAKA 

Yine harikalar yaratıyor 
BUGÜNDEN İTİBAREN 

Mevsimin en maazzıun iki filmi 
giirii1ecektir 

J -· AŞK BAHÇELBRİ N 

OYNIYAN: 
VİVİAN ROMANCE 

Cezainle başlayıp Avrupada nihayd 
bnlan biiyük AŞK faciası 

2 •• ESİR ORDUSU 
" Heyecanlı ve meraklı macera filmi.. 

SEANSLAR : Her gün 4.30 - 6 - 9 
Cumartesi t - %.30 da ilfı\•e seansı 

~ \•ardır-
f..X/.~/..77-ZT/7.xzz:r.7~'./ZJ 

Amirleri terfi listesi 
hazırlanıyor 

Cüınhuriyct bayramı hazırlıkları nr
tık son safhadadır. Haber verildiğine 
göre CUnlhuıiyet bayramı münascbeti
le dahiliye amirlerinin terfi listesi hazır
Janmaktadır. Liste Cümhuriyet bayra
mı arefesinde alnkadnrlara tebliğ oluna-
caktır. 

--tı

Düzeltme 

Sinemamda bugün 
HARP MURABiRı 

FRANSlZCA SÖZLÜ 
BAŞ ROLLERDE : 

CARLK GABU~ - IYRNA LOY 

SEANSLAR: 12.30 - H.45 -17-19.15 
21.30 da .. Bugün \'e yann 10.30 da 

UCUZ HAT,K SF..ANSI 
~mm11•rm•111m .......... ı 

Ankarada evvelki gün imzalanan Türk -ı:IOll!l§tlllliDll*llll•~ OIWIU!•r11••11•m••~ 
Fransız - İngiliz nnlaşmasının dilnkU 
sayımızda çıkan metninde, üçüncil ınad
dede yedinci satırdaki (Birleşik Kral
lık) kelimelerinden sonra şunlar ilave 
edılecektir.. (Muh~rnata giriştikleri 
takdirde Ti.irkiye filen Fransa ve birle-

ŞARKIN SK4' KRALİÇESi 

Ümmü Gülsüm 
•• 

şik kralık ile) .. 
U ıııit Şarkısı 

FİLMİN DK. Bir satır düşme inden hiisıl oları bu 
ynnlışlıı,rı bu şekilde VC' özür dileyerek W--------lllll!:l•UMN•C'a:& 
düzeltiriz-

Amerika senatosunda 
Bitaraflık kanunu müzakereleri 
Paris 20 (ö.R) - Amerika senatosunda bitaraflık kanunu üzerinde cereyan 

eden müzakerelerde senatör Osten lngiltere ve Fransanın kazanacaklan u~ 
ferin Amerikaya emniyet bah~edcceğini ve Kanadanın istilasına, yabancı ide
olojilerin Amerikaya yayılmasına müsait vaziyetlerin önünü alacağını. binne
tice Totaliter ideolojilerin dünya hegemonyası tasavvurlonna 'bir sed c;ekece
ğini beyan ebnİflİr. 

Brüksel 20 ( ö.R) - Amerika ayan meclisi hariciye enciimeninin demokrat 
ekseriyeti bitaraflilı:: kanununa müteallik Pitman kanun proj~i üzerinde bir 
çok tadilat kabul etmiştir. 

Almanyada bütün çocuklar 
harbe hazırlanacaklar 

Londra 20 (A.A) - Alman radyosunun bildirdiğine göre 1§ ııazırı Scldte 
Alman mektep hocalarının bundan sonra ancak iptidai malumat sahibi ola
bileceklerini beyan ederek demiştir ki: 

Tam bir mektep talim ve terbiyesine lüzum yoktur. Erkek ve kız çocuklar 
barba hazırlanacaklardır. lı nezareti Hitler gençliği şeflerile işbirliii yaparsk 
gençliğin seferber hale getirı1meai için l&zun gelen tedbirleri alacaktır. 

Vindsör ve Gloccster 
·Gort'un cephe Lord 

dükleri ile 
teftişleri 

Londra 20 (AA) - Röyter ajansının Fransadakj hususi muhabiri, Dük 
dö Vindsorun beraberinde Lord Gort ve Dük dö Gloucester olduğu halde 
cephedeki muhafız kıtnatını tefti§ etmiftir. Dük dö Vindsor, Sedler ve yeraltı 
sığınaklnrı inşa etmekte olduklarını gönnüıtür. Dük. meskenleri de teftiş et
miştir. 

Röyter muhnbiri. muhafız kıtaatı tarafından i~sal edılmiş olan hattın çok 
mükemmel surette maakclenmi~ olduğunu otomobil ile hnt boyunca gidildiği 
zaman bu hattın gerisinde çok mühim kuvvetler. binlerce otomobil, kamyon 
ve tayyare bulunduğunu tahayyül etmeğe bile imkan mutasavver olmadığını 
ilave etmektedir. 

Yeni lngiliz üniforması modem şekilde sade ve pratiktır. Eskiden düğüm
lerin parlamasına mani ohnak mümkün değildi. Şimdi bu iş te ba§Anlmııtır. 

Dün sabahki ve akşamki Fransız 
ve Alman resmi tebliğleri 

Pariı 20 (ö.R) - Franaız sabah tebliği: Gece ıakin geçmiştir. Hava yağ
murludur. Her iki tarafta keıif kolları faaliyette bulunnıuıtur. Bir Alman ba
lonu karaya inmiı ve mütalıassıslar tarafından tetkik edilmek üzere lngiliz. 
umumi karargahına nakledilmiştir. 

ParİI 20 (ö.R) - Bu akpmki Fransız tebliği: Mozel ve Sar aruında kefif 
kollarının faaliyeti. Bazı esirler aldık. A)•ni mıntakada hsfir topçu faaliyeti. 
Cephenin umumiyetinde sükunet. 

Patis 20 (ö.R) - Dün akfamki Franeız tebliğine nazaran, Alman taarruzu 
hakkında alınan umumi malumat bu hareketin Mozel neh~inin şarkında 6 ki· 
lomettelik ve Sar nehrinin f&J'kmda 30 kilometrelik bir cephede vuku buldu
ğunu teyid etmi§tİr. Bu hücumlar bo luk içine dü§mÜ tür. Zira Fransızlar Al
menlsrın hücum ettikleri mevzilerde yalnız süvari unııurlarile bazı piyade tak· 
viyeleri bulundurmuşlardı. Bunlar. verilen emir mucibince, dü;ımanın topçu 
ha7.ırlığı ba§lar başlamaz harp ede ede çekilmişlerdir. Ve bu ricat hareketi bazı 
noktalarda 1 O kilometre derinliğinde olmuştur. Büıün cephe hattı önceden 
hnzırlnnmııı olan bir hat lizerinde yerleşmi tir. Bu hat daimi tahkimat sistemi
mizin oldukça iledsindedir. Zayiatımız çok hafiftir. Yalnız bir zabitin kurnan
dasındıı 50 kadar erbaş ve neferden mürekkep bir müfreze düşmanın geri in
de kalm11tır. Ve bunlar da cesurane kendilerini müdafno r"tmi lerdir. Bazı te
mevviiçlerden sonra yeni cephe, evvelceden tahmin edilen hat ·· · d . . uzenn e yer-
lcşmıfhr. Muhtelif noktalarda esirler aldık. 

Berfin 20 {ö.R) - Alman tebliği: Garp cephesinde Sarb k b 
k

. . . · ru un cenu u 
şar ısındekı muharebeler neticelenince bu hudut mıntakas nd ··k• d . ı a su ·unet av et 
ebnı§br. Mnhalli topçu ve keşif faaliyetlerinden b kn b:1·tu·· h · "d • n cep e ımu -
dınca muhım hiç bir hadise k ydedılmemıştir. 
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SAHiFE 4 

Atatürkün · 
~Son günleri 

İfıdamdan naıııen : YAZAN : Rahmi Yağız 
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YENi ASIR 

Hariciye vekilimiz 
Dün öğlede Moskova kruvazörü ile 

Sivastopoldan lstanbula geldi 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE - menli tuir yapmıyacaktır. 
ti. Akşam Haydarpaşaya geçerek eks- Hariciye vekili dünya vaziyeti ha.k
prese bağlanan hususi vagonla Ankara- kında mütalAasını öğrenmek lstiyen ga-
ya hareket etti. zetecllerin suallerine giilüınsiyerek ıunu 
HARİCİYE VEKİLİMİZİN söylemi,ştir: 

Yine bu sıralarda doktor Nihat Reşat, önünde demirli bulunduğunu söyliyerek BEYANATI.. - Bunu ben size sorayım, demiştir. 
!'loryadaki deniz köşküne gelmişti. Ebe- bunun, sıhhl muayene için celbedilen İstanbul, 20 (Telefonla) - B. Sara- ~~çoğlu _Y~ ~": suale cev~p olarak 

:n Dktesrut cumarıesı 1939 .. , ................................. ~ ....... .. 
Musanın Hayatı 
PEYGAMBERLER TARiHiNDEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

75-
yağmur yağmadı ve halk üç yıl 

kıtlıktan kırılmıya başladı 
"' Şefi sandalla banyo almaktan avdette ecnebi mütehassısın geli,şi ve Romanya coğlu akşam oteldeki dairesinde Türk ta b= vazıyetımızın gayet eyı olduğu-
w ""-1 · st K 1" · f 'b' b bi cil 1 · .. · ı nu söylemi,ştir köşkün köprüsü üzerinde karşılarnışb . n= ı maıe e aro un zıyare ı gı ı azı ve ecne gazete er e aıans mumessı - Sar ğl · hamil tr İzınltte hal Herkes onu elde ebneğe çalışıyordu. de çok güzeldi. Bütün delikanldar hat-

Ebedi Şef kürek çekerek iskeleye hususi sebeplerle olduğunu anlattı. Sil- !erini kabul ederek şu beyanatta bulun- kın tea~ .. ~u d en · n. - Fakat kadın kurnazdı. Tevrabn kadın- t1 bütün ihtiyarlar bu kadına meft~n ol· 
,ıelmiıı, sandili yanaştırırken Nihat Re- variyi b~r emirle celbeden Atatürk, Sait muşlardır : . . . lanını:ıır ura ı arasın a geçml§ ve ugur- !ara bali§ettiği geniş hürriyetten ve er- muolardı. 
iadın gözleri bir noktaya lli,şmişti. Dok- kaptana. - Bay Poteınkinin Ankaraya vaki · keklerle olan müsavat kanunlarından Firavunun zamanındanberl ilk defa 
tor, Atatürkün sol eline bakıyordu .. Bu - Hareket! olan zlyaretini iade ~bnek ve Türkiye . ~oskova 20 (A.A) - Tas ajansı bil- cesaret alarak yetişmişti. AhlAkı hiç te olarak diri bir insana ve gene ilk defa 
•lin üst kısmında, baş parmağın ele bir- Iradesini verdi. ile Sovyet hüküınetini alakadar eden dınY.or:. . . . mazbut değildi. Canı istediği ile zevk olarak bir kadına tapılıyordu. 
leştiği mafsal üzerinde ve .. ond·an· iltişe: Tam saat 12 de şamandıradan palama• meseleleri görüşmek üzere Moskovaya . TürğlkiySoe hartllcıye ".'~ B. Şükrü Sa- ederdi. Onun vuslatının böyle mahdut (Çün Beni Israil kMir oldular, bir av-
r - kırını gı'tmiştlm ıaço u vye er Bırliğı halk komiser- b' ümr tahs' edişi bir klarını rat vardı. Gayet gökcek idi Beni Israil eantim ara ile el sırbna dogru uç - rını alan Savarona, rotasını Marmaraya ·· 1 · h ti · · h 1 · '- -"- kom' ır z eye ıs ço · 
sı benek şeklinde leke vardı . İşte bu doğru tanzim emri üzerine 12,50 de rota Her biri ile şahsen tanışmak fırsatını s:~ BeyMe olroetoısfı ve tar! cıafye ~d . ı- tahrik ve büsbütün tahris ediyordu. ona taparlardı - Tarihülümem Velmül\lk 

al d il · ·· buldugum" Sovyet ricaliyle konuşmala- . . · a şu e gr ı gon ermış- Bu kadının adı (Ba'al) di. Beni İsrail cild 1 - Sahife 364) -1funetler doktora, Y ova a en sur- tanzim etti ve yola koyuldu. t 
düğü teşhisin kat'lyyetini bir Anda an- Atatürk, yemekten sonra yabn kıç sa- runızın gayet samimİ bir hava içinde ce- ır So . .• . . . birbirlerinden ayrılınışlar hemen her Bunun üzerine, ve (Kur'an) da mez.-

la reyan ettiği ve bu ziyaretin her iki mil- • vyetler bırligı !'l'a~den ayrıldı- şehirde, bu şehir halkını' kendi başına kUr olduğu veçlıile Tanrı bu dalAlette 
bruşb. . !onuna geçti. Orada denlz ve denizcllik let arasında eskiden beri mevcut olan gım sırada Sovyet ':~ ?e Sovyet ma- diledi"' kild 'dar ed hilküın- olan kavmin üstüne cilyas peygamberi• 
Doktor, Ebedi Şefe arbk rahatsızlığın mevzuu üzerinde, etrafında bulunan ze- kamatı tarafından gosterilen samimi ve gı şe e ı e en 

kat'! olarak siroz bulunduğunu söyledi. vatla müsaha· beye devam ederek kendi dostluğun bir kat daha artmasına vesile '··"- k buld d la harve darlar türerllışti Bu kadının bulundu- gönderdi. ld ğun 'zl .. li b'liriın m~uyerverane a en o yı a- . Ilyas, Musa peygamberin dördüncü 
Ve deniz banyolarının, bu hastalığın kuvvetli görüşiyle: Osmanlı imparator- 0 u u sı ere so! ye ı • retli teşekkürlerimi ifade etmek isterim ğu şehirde de hüümdar •Recep• adında . . . 
'8yrini hızlandırmak mahzurunda bu- luğunun ikinci Abdülhamit zamanında- Moskovadan llende konuşmalarımıza Hakkunda gösterilen dostane ihtimam~ biri vardı. Delikanlılar genç kadının hep- batında ve e~el~e adını zı!<"ettığimlz, 
lunduğunu, binaenaleyh derhal bundan ki 33 senelik mutlak idaresi sırasında devam etme~ üzere. iyi intibalarla ay- !ar memleketlerimiz arasında mevcut sine karşı ayni suretle iltifat gösterme- ~~ dah ~cı~~::İı O !e4:: 
..arfınazar edilmesini arzetti. denizciliği nasıl ihmal ettiğini, bu ihmal- n.l.dım.. Bu zı~aret hu; çok dos~~ t~za- ananevi münasebetlerin mümeyyiz vas- mesinden muğber oldular ve bir gün cenk eetm~e v~ ~~o'l: kadmhrm ~~ 

Atatürk, ayni gün toplanan ve saylav den doğan acı neticeleri izah ederek de- hurlerıne vesıle teşkil etmek ıtrbarıyle fı olan mütekabil samimiyeti ve dostlu- toplanarak onun etrafını sardılar. Israil aki h sal d 
hekimlerin de iştirak ettiği konsültas- nizcUlkte yaptığı tetkiklerin taktik ve aynca faideli o1;"'~tur .kanaatindeyim.. ğu bir kerre daha müşahede etmek fır- - Neden bize yüz göstermezsin .. BI- kavıniı~~'lı~~ tu h :t ıın:'be~ 
yonda bunu mevzuubahis etti. Hekimler teknik neticesini tebarüz ettirdi. h Moskov~da gor~üklevnı ar~ınd~ ~il- satını bana vermi,ş olan Sovyet devlet zim diğerlerinden ne farkımız, ne kusu- olunca doğru b~ ~ yoı.:':~ptlllf 
cerçi bu arazın, siroza da delalet edebi- Mutlakiyetin TUrk donanmasını imha : ye~ tı trenı ve 

1 
° ! b'ana er ricaliyle yaptığım temasların unutulmaz rumuz var. Dediler .. Bu fettan ve işve- halkın.hükümdarı olan Recebe gitti. HG

leceğini, fakat bu teşhisi kat'! olarak ko- ettiği, Abdü.Uizl.z zamanında Avrupanın dlr e~ 1~ gurur 
11

duyu t~ ı~er ~r- intibalarından mülhem olarak deği,şmez kll.r kadın : kümdar halkın da!Aletini görüyor :la
yamıyacaklarını ifade ediyorlardı . Ingiltereden sonra materyal itibariyle tİ enuz tede ;;_:ıü a 1§ 

0 an .:- dostluk hislerimin kabulünü ve Sovyet - Farkınız şu ki, dedi, diğerler! be- kat herkesin taptığı bu kadına tap;.,,.ğJ 
O gün toplantı, bunu iyi anlıyan bir ikinci derecede donanması olan Türk do- ye e.:ff:-ayı la ı ç sen~ sonrkt u hükümetine şükranlarımın iblağını rica nim karşımda Tanrı gibi secde ederler.. gururuna yediremediği için halktan ve 

ecnebi dahiliye mütahassısının, tercihan nanmasırun 33 sene Haliçte bağlı bırakı- m~ kil ~er ed a=a ar~~~c~ ~: ederim, B. reis. Ben de onlara kendi 10.tfumdan ne di- küfürden uzak kalıyordu. 
karaciğer ve gudde iltihapları işinde ih- larak karinelerin yosunlandığım, meşru- gil' e 'Fr araka lıkl ananrdı ur~ B. Molotof Şükrü Saraçoğluna şu tel- !ersem ihsan ederim. Sizler ise bana o da Ilyasla beraber oldu ve ona yar-

1 tısası olan bir ecnebi doktorun muaye- tiyetin ilaruyle denize açılmak imkanını 12 ve ansız arşı ı ya m ll§· grafla mukabele etm;<tir· secde etmezsiniz dım d tti 
maları hakkında da demiştir ki: Samimi ··zl · · d"" · if d tt' • · (B 'l) · b '. . il Be . İ il va e · nesine lüzum gösteren bir kararla lkti- bulan bu donanmanın daha Köprüden I l k l l so erınız en ve a e e ıgı- a ın u soz , ru sra arasın- Fakat halk llyasın peygamberliğine 

fa etti.. çıkarken nasıl &.rızalar la i,şe yaramaz ha- l k "!:za anan. l '?u !"~e e ekr niz ~u.ygulardan dolayı size ço~ müt~ da yeni bir küfilr ve dalalet yolu açb. inanmadı. l'e~atı çoktan unutmuşlard~ 
Yine mesut bir tesadüf, o günlerd-: le geldiğinin anlaşıldığını, bunun acı ne- mem e etım ve mıl etım ıçın ço şekkirım. Moskovada yapılan fikir teatı- - Biz, dediler, yalnız kendimiz de- önlerinde canlı kanlı ve i,şveli bir :ı.a. 

Bayer müessesesinin bir tayyaresi, ticelerini, meşrutiyeti müteakip biraz hayırlı neticeler verecek mühim !erinin Sovyet Rusya ile Türkiye arasın- ğil, bütün halkı sana secde ettiririz... dın vardı ki k~ndisine secde edene en 
Almanyanın bu kabil hastalıklar müta- gayret gösterilmekle beraber, donanma- ve•ikalardır kanaatindeyim. Yine da ~evc':1.?, do~~e münasebetleri tekrar Yeter ki sen bizim ol.. tatlı nimet! .. İer vaadediyordu. 
bassıslarından bir profesörü İstanbula nın ltalyan, ve Balkan harpleriyle bü- kaniim ki bu mukaveleler Türk- ~~~ ettigini DmüşahedJ eylemekle keza Ve işte bu zamandan itibaren ve bu - Bunu bırakıp ta Ilyasın, Musanın 
getirmişti. yük harpte uğradığı filcıbetler, denizci- Ru• donluğa üzerinde en ulak bir b a ]'~ıy.~rı~. edo~ne B uVyguekl.a1rımın ka- delikanlıların bu güzel kadına olan ip- Tanrısına secde etmek budalalıktır~ 

Bu hazır fırsattan istifade edilmesi liği ihmal yüzünden memleketin gördü- u unu nca erım, · ı · tilfiları yüzünden Beni İsrailin mühim Dediler. Ilyas peygamberin bir ümldl 
düşünüldü. Atatürke arzedildi. Müsaa- ğü zararlar Atatürkün selis natıkasiyle bir şubesi (Tanrı) diye bu güzel ve fet- vardı. O da hükümdar •Recep• vasıta-
de istihsal olundu. Profesör, deniz köş- harikulade şekilde izah edildi. A k k k 1 tan kadına tapınağa başladılar. siyle bu halkı. yola getirmek. Fakat 
ktine davet edildi. Savarona 13.15 de Yeşilköy fenerini, n ara pa tının a ı•s erı• Zülkefil, peygamber olunca Beni lsra- (Ba'al} hüküındarı da elde etti. Onu da 

Ecnebi mütahassısın bir kaç saat SÜ· 14,39 da Imrali adasını, 16,14 de de Fe- ili kafirler Üzerine sefere davet etti. Beni kendi işve ve füsununa ram kıldı. 
ren muayene neticesinde vardığı netice, ner adasını bordaladı, yola devam etti. larail, «ölüm• korkusile bu davete lca- (Çün Hazreti llyıu gördü ki Melik dıı-
wrdiği rapor şu idi : •• BİTMEDİ •• bet etmek istemediler. Tanrı onların tize- hi kendinden ayrıldı tıe (Ba'al) a süctıd 

- ·Bünyede bir gudde iltihabının Pakt, Almanya mu··stesna her tarafta rine taun gönderdi. ölümden korkarak eyledi, oldem Melik'den ayrıldı tıe bu 
Araz ve tezahürab mevcuttur. Fakat bu şehirden çıkmıyanlar bu suretle ölümü halk içinde yalnı.z kaldığından, onlardan 
guddenin hangi gudde olduğunu kat'i KISACA : d • . k ) yanlarında buldular. Halk içinden efsa- hiç birisine söz g~çiremediğinden ötürü 
surette tesbit ve hastalığı teşhis, alela- • • • • • • • • erJO memnUnJyet C arşı anmıştır ne tarihinin kaydına göre on bin kişi secdeye kapanarak Tanrıya miinacatto 
de bir muayene neticesinde verilecek ka- taundan kurtulmak için şehirden kaç- bulundu. Tanrı nida eyledi ki ya llyas, 
rarla istihsal edilemez. Bu, müdavi he- G • - BASTARAFJ 1 iNCİ SAHİFEDE - yet Rusya arasındaki dostluğun bozul- mak istedi ve sur haricine çıktı. Fakat gökleri sana muti eyledim. Ne k im di-
kimin devamlı müşahedelerine ve gün- aran tı teraiti hazıra dahilinde Balkanlarda ve rnaaında hiç bir menfaatleri yoktur. Rus- ölüm burada da onların üzerine yetişti !ersen eyle ... Tarihi Taberi - Cild - Sa,. 
delik sıhhl vaziyet jurnallerinin tetkiki- Akdenizde sulhun muhafazasını kolay- Türk dostlııXunun baki kalması lizım- ve hepsi bir anda helak oldular. Sehirde hife 364). 
ne bağlı bir keyfiyettir. Bu müna<ebet- ]llftırdığı kanaatindedirler. dır. bulunan halk bunların böyle ve bir anda Vakta ki Ilyas Tanrıdan bu müsaade-
le o salahiyet te müdavi hekimin vazife- YAZAN: Eczacı K. Kdmi! Aktll# BULGARISTANDA ISVEÇTEKI AKiSLER kırıldıklarını görünce akıllarını başlarına yi aldı, diledi ki go1cten yağmur yağını· 
)er i meyanında bulunmaktadır! • • Bulgar ıiyrui mahfilleri muahedenin cStokholms Tidingen gazetesi, Türk- devşirdiler ve Zülkefile tabi oldular. On ya .. O yıl ve ertesi yıl yağmur yağınacb .. 

Bu, (Gudde iltihabı) meselesi, artık •.Garanti• ~elimesini ilk duy?ugum büyük ehemmiyetini tasdik ebnekle be- Rus müzakerelerinin timdilik neticelen- bin kişi için ayrı mezar kazmak ve onları Beni Israil, ne zaman dal8.Jete sapsalar 
hastalığın hava tebdili ve başka sathl tarih çocukluguma rastlar. On':' ilk de- raber lngiltere ve FraN&ltlll Türkiyeden memi, olmasından dolayı Almanyada ayn ayn d efnetmek güç ve uzun bir ioti. ve ne zaman kendilerinl doğru yola da
tedblrlerle tedavi edilemiyecek mahi- f~ İstanbulda, k~~alı. ç~şıda bır Erme- daha büyük teahhüdler altına girdiğini hissedilen büyük acılığm Rusyadaki ıü- Bu uzıın işi göze almıyan halk, kendile- vet eden bir peygamber bulunsa, başla
;vette olduğunu kesin bir surette ortaya nı kuyumcudan ışıtmiştim. de miifahede ediyorlar. kUııetle bir tezad tetkil eylediğini kay- rinden olan ölülerin de böyle yüzüstü rma gelen bütün fe!Aketleri ondan bilir
a!mış bulunuyordu. Allah rahmet etsin, annem bir albn MACAR SiYASi MAHFiLLERiNDE dediyor. Çünkü, ancak Almanya heoa- meydanda kalma9lna razı olmadılar. !erdi. Yağmur yağmamasını da Ilyastan 

İşte, o günden itibaren Ebedt Şef, de- bile~ alıyo~du. Erm~ni kuyll;"1cu, ma- Macar ıiyasi mahfilleri pakbn akdini bma cereyan eden ııörü,meler neticelen- Hepsinin ölmüş olduğu meydanın etra- bildiler. Günahlarına tövbe edecekle•I 
niz köşkünden Dolmabahçe sarayına av- lını bır h~yl~ methettikten, elinde avu- tefıir ederken bu diplomatik vesikanın mem4tir. Yoksa Türkiye ile Rusya ara- fına dıvar çevirdiler ve öyle bıraktılar. yerde Ilyası öldiirmeğe kalkıştılar. Ilyas, 
det etmiş deniz banyosundan da feragat cunda çevırdikten sonra : pek büyük ehemmiyetini tasdik ediyor- sında ınüzakerelerin yen'den hllf]amaıına Aradan zaman geçti. ölülerin cesedleri bunu haber alınca halk arasından kayb
zarureti karşısında kalmışb. - Gar~ti ... Tam yirmi ayardır, ~~ .. lar. Macar gazetelerinin fikrince bu yeni kapı açık bırakdmqtır. Bunun delili de çürüdü. Etleri döküldü. Kemikleri birbi- oldu ve_ gizlendi. Üçüncü sene de yağ-

Dolmabahçeye dönüşle, Fransanın Bu kelimenın yabancılı_ğı her şeyı og- muahede her ne kadar şarkın bütün me- Rusya ile Türkiye arasında dostluk teza- rinden ayrıldı. Zülkefil oradan geçerken mur yagmadı. Toprak mahsfil vermedi. 
Monpelye hastanesi dahiliye mütehassısı renmek istiyen çocuklugumun merak ıelelerini tavzih etmiş değilse de, beyne!- hürlerinin her vakııki kadar kuvvetli ol- bu bali gördü, müteessir oldu. Tanrıya Halk açlıJ.:tan v~ kıtlıktan kırılmağa 
ve beynelmilel §Öhretl haiz dahiliyeci illetini kurcaladı. Eve gelmeğ':. sab~ede- milel vaziyeti kökünden değiştinn~tir. nuuıdır. dua etti. Duası kabul olundu ve orada başladı. Kimse bır lokma ekmek buJa
profesör F!ssingenin !kine! defa celbine meden atlı tramvayın perde bölmeli ka- Bazı gazeteler, Türk - lngiliz - Fransız Roma 20 ( ö.R) - Italyan radyosu- nice zamandan beri ölmüş ve kokmu' ~ oldu. Nerede iri ekmek kokusu ge. 
karar verilmi§ti Bu karar süratle yeri- dınlar kısmında anneme sordum. paktının ehemmiyetini Alman - Rus pak- nun bildirdiğine göre Ankara paktı Sov· olan bu adamlar dirildiler. ( 1) lirdı, (l_şte Ilyas buradadır) derlerdi, 
ııe getirildi. Fissingen davet olundu. Mü- - Anne .. Garanti ne demektir? tının ehemmiyetine muadil buluyorlar. yetlerin bitaraflıklarını muhafaza etine· Din tarihleri Zülkefilin nasıl peygam- oraya giderler, fakat Ilyası bulamazlar-
tehassıs Istanbula geldi. Ebedi Şef'i mu- Her sualime mutlaka cevap vermek cMagyar» gazetesi Türkiye. lngiltere ]erine kuvvetli bir saik olacaktır. her olduğundan, ne kadar peygamberlik dı. 
ayeneden geçirdi. Müdavi hekimin gün- •uretiyle bana bilmediklerimi öğrebnek ve Fransa arruındaki ittifakın yeni ve da- ROMANYADA ettiğinden ve ne kadar zaman yqadığın- ··BiTMEDİ·· 
delik sıhhat grafiklerini tetkik etti. Ve istiyen annem izah etti : ha gen~ bir Balkan pakti demek oldu- Balkan devletlerinin kanaati yan reı· dan hiç bahsetmezler. 
kararını verdi: - Kararmaz bozulmaz.. Yani emni- ğunu kaydediyor. mi cRomanyu gazetesi tarafından tÖY· Zül kefil ölünce Beni lsrail tekrar isyan 

- . E".'et.. ha~pc sirozdur ... Mahiyeti yet albnda dem~ktir. Muhafazakar «P"lti Hırlap» ise tun- lece hülisa ediliyor: Türkiyenin kararı yolunu tuttular. Onlar esasen başlarında 
alkolıktir. Ted~.vıye, sebze reı~l gıd.al Gel zaman git zaman Mahmut paşa lan yazıyor: Türkiye bugün beynelmilel Balkanlarda ve Avnıpanm cenubu tar- peygamberler ve hatta bizzat Hazreti 
s~em olm".1< uzere de~am edilecektır. çarşısının bütün esnaflarının ağzında ıiyaııetin en mühim unsurudur. Ve Üç ta- kisinde ıulh imk&nlanna mühim bir biz- Musa varken bile kaç defa dalalete sap-
Mudavi hekim bunun mudavatını ve tıb- lapçln kunduradan ıfaz boyamasına ve raflı pakt, timdiki harp esnasında kay· met olacaktır. mıılardı. (Tevrat) ın ayetlerinin hemen 
b! lüzumlarını yapabilir! işporta mallarına karlar bu kelimenin dedilen diplomatik hadiselerin bili. tÜP- A TINADA ekserisi bu kavmin o zaman ve mütema-

Artık hastalığın teşhisi yapıl~, so- damgasını vurduklarını gördüm. be en ehemmiyetlisidir. Atina gazeteleri umumi memnuniyet diyen ;syan ve küfür denizinde puyan ... 
ğuk bir. ilrper~le tekr~~ edilen _(siroz) Sonraları bizim garanti siyaset IOga- Bir çok Macar gazeteleri Ankara pak- izhar ediyorlar. olduğunu gösterir. Beni lsrail, uzun yıl-
kelimesı, Ebedi Şefın musab oldugu has- tinde de yeraldı tının imzaıile Bulgar kabinesinin istifası Bir Süriye gazetesinin fikrince Anlı- !ar Mısırda. Firavunun ve Kıptilerin zul-
talığı ifad~ ~en kat'l bir teşhisin netice- Nasıl ki en saiııam garanti mallar ya- arasında münasebet görüyorlar. ra paktı muhasematm iptidasındanberi mü, esareti altında çektiklerini çabuk 
" vazıyetın ı almıştır. d kl•- Is di k"hn al ROMADAKI AKiSLER ''b' h"d' . Yatta geçirilen günlerin 24 üncüsün- nın a re ~n o un ye en o e m - en mu ım a ıaedu. unutmuşlar, hürrjyete kavuşur kavul}maz 
de, yani 23 Haziran 938 Perşembe günü, Jaı:a garantı !aftası Y~~ıştırılıyorsa po- Romada, paktın imza.sile hô.sd olan MISIRDAKi TESiR işi sapıtmışlardı. 
Savarona, ilk defa Marmarada uzunca htlka lilemlerınde de böyle oldu. Çekos- yeni vaziyetin bilhassa iki unsuru mem- Paktın İmzası Mısırda hararetle karşı- Zülkefil ölünce artık başı boş kaldık-
bir seyahat yaptı. lo".'akyarun bata ~y.akkaplarınm g~an- nuniyetle karşdanmaktadır. Evvela, Tür· lanınqtır. Mısır başvekili Ali Mahir paşa Jannı, Üzerlerinde peygamber diye bir 

Günün öğleye kadar olan zamanını tısı, sıyaset garantisınden daha sağlam kiyenin Boğazlar ıtatüsünde her türlü bir müli.katta demiştir ki: Türkiye müt- kimsenin bulunmadığını, binaenaleyh 

MEMUR ARANIYOR 
Orta tahsil görmüş Fransızca bilir 

daktiloya Aşina bir memur alınacaktır. 
isteklilerin Atatürk caddesinde 84 nu
marada kfiln Anadolu anonim Türk si
gorta şirketi Izmlr ve havalisi acentesi 
Tahsin Esmere müracaatleri. 

1-3 (2151) 

Kiralık daire 
v ve magaza 

uyku ve istirahatle geçiren Atatürk, öğ- çıktı.. . . . tadilatı reddetmesinden dolayı memnu- tefıldere karşı, kendisine en büyüle bir Tanrının yeni bir cGazap> ı ile karşılaş-
le yemeğin i yatın yemek salonunda ve Garanti, Adeta sıgortanın bır başka niyet izhar edilmekte, diğer taraftan Tür- ,eref veren bir merdlik hareketi yap- mıyacaklarını düşünerek kendilerini dolu Resmi ve hususi daire ve yazıhane 
maiyet erkanı ile birlikte mtisahabe ede- türlüsü olduğuna göre tıpkı yangına si- kiyenin Romanya lehindeki teahhüdleri- Dllfbr. dizgin dalalete verdiler. Beni lsrail ara- olmağa elverişli Gazi bulvarında Zi-
rek yedi. Atatürk, aynı gün de Roman- gorta olan gibi garanti edilenin de ateş- ni muhafaza etmesi ikinci memnuniyet Bağdad gazetesi diyor ki: Türkiye de- sında bir kadın vardı ki, hem gençti hem rant Bankası yanında 18 sayılı De-
ya Kralı majeste Karol'le görüştükleri ten korkmaması lazım gelir. mevzuu oLnaktadır. mokrasi diişmanlanna bağlı olmamak ar- ınirclli haru .. 
günkü kıyafeti taşıyordu . Blö maren ce- Bana sorarlarsa derim ki : ISVIÇREDEKI iNTiBA zusunu aari.b olarak göstemıittir. Küçük (1} Taberi tarihi: Cild ı _ Sahife: İstiyenler : İkincikordon Merkeııı 
ket, beyaz flanel pantalon, beyaz süet is- Garanti öyle bir şey olmalı ki, yılana ıvlçre gazeteleri bir Alman bezime- milletlerin istikli.lini mahvebnek ve ara- 363. ~an~a~ arkasınbda 88 saunlyılı dairede 
karpin, beyaz ipek gömlekten mürek- karşı şerbetlenenlerin yılan zehlrinden tinden ve garp devletleri hesabına en zilerini kapmak istiyenlere Türkiye mü- Bu mucizeyi kaydeden raviler, demiş- ş 0 oruna aş vurs ar .. 
kep bu zarif deniz kıyafetiyle ve çok ne- müteessir olmayışı gibi garantililere de ehemmiyetli bir muvaffakıyetten bahse- zaharet ebnez. Türkiye ile imza ettikleri !erdir ki: l la•ilııiiiiiı2ii6ı.•••(;ıj2illli31İla) •••ili 
şeli olarak sofrada, etrafında bulunanla- top, tüfenk, bomba, zehirli gaz tesir ede- diyorlar. cTribün dö Jenev» diyor ki: pakt, ırarp demokrasileri için harbı za- c Beni lsrail içinde ve vücutlarından 
ra füifatlarını ibzal eden Atatürk, · ye- memelidir. Buna imkAn verildiği gün Fakat müttefikler Hitlerin düçar olduiiu fere isal ederek adalet ve hakka müste- murdar rayihalar gelen kimseler işte bu
meğin ortasında, Savaronanın Istanbula garanti kelimesi tam mana ve medlfilü- hezimetin Stalin İçin bir hezimet olmasını nid bir sulh tesis edinceye kadar çarpq- rada ve Zülkefil peygamberin dirilttiği 
geli,şindenberi burada, Dolmabahçenin ne kavu.şmus olur. İltememİşlerdir. Bili.kis Türkiye ile Sov- mak için bir letviktir. insanların neaillerinden gelenlerdendir.• 
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DEMiR MASKE 
macera romanı Büyük tarih ve 

(iKiNC1 KISIM) 
- 61 --

ve Mistufle idi.. Vias kasabasına doğru giden başları !er olduğumuz için size evimizden başka 
Ivonun kocası: Kasklı bir asker bölilğü gördüler. ikram edecek bir şeyimiz yok.. 
- Aziz dostlarım, diyordu. Eğer bek- Faribol bir küfür savurdu: Monsenyör Lui arkadll§larına: 

lediğimiz İngiliz yelkenlisi Fundy bu ge- - Kuyruğu kopsun.. dedi, Rozarjın _ Evvela siz girip üç saat kadar istl-
ce Palas koyunda demir abnazsa biz onu askerleri... rahat ediniz. Deniz kenarında nöbetçi 
yarın geceye kadar beklemek için bu Monsenyör Lui: vazifesini ben görürüm .. 
kticük balıkçı köyünde kalam~. - Hemen tepenin öte tarafına ine- Dedi. Faribol, atları küçük balıkçı 

Faribol cevap verdi: lim, dedi, orada Palas köyünde kendi- evinin arkasına bağladıktan sonra Mis-
- Kuyruğu kopsun.. Hakkınız var mize saklanacak bir yer bulalım ve bir 

monsenyör .. Çünkü Rozarj melunu bizi az istirahat edelim. Ancak ikimiz dinle- tufle ile beraber eve girdi. Monsenyör 
b d k fed k ] · k b · · Lui de sahil boyunda dolaşınağa çıktı. 
ura a eş er veya ya a ar. nır en ınmiz münavebe ile dışarıda Faribol eve gır' ince genç kadının avu-
- Evet .. Ve biz de bunu ancak Far!- nöbet beklemeliyiz. 

bolun sayesinde, onun otelde Rozarj ile Tepeden indiler. Deniz kenarını tak!- cuna Uç altın koydu: 
muavininin konuşmasını duyması saye- ben bir saat kadar yol aldıktan sonra - Bunları alınız ve bize biraz yiyecek 

ıato kiliıasında yapılacak yeğenimin iz- anahtarını Jan Kavalye aldı. sinde öğrenmiş olduk.. Palas köyünün ilk binasının kapısını çal- tedarik ediniz .. dedi. Kadının mahzun 
divaç merasimine ve bu merasimi takip XI - Doğru ama ... Eğer küçük matma- dılar. Kapı açıldı. Eşikte otuz yaşların- bakışları paraları görünce birden sevinç-
edecek ziyafete dav.t ediyorum. ROZARJIN BAŞINA GELENLER zel aşk mektubunu sahibine vermek lü- da kadar tahmin edilen bir kadın gözük- le parladı. 

_ Teşekkür ederim kont cenaplan.. Vias kasabasının bir fersah uzağında zumu olmasa idi benim .. (Fezandur) ole- tü. - Ah .. dedi, siz ne kadar Alicenap 
Çok !Gtüfkarsınız... ve Akdeniz sahilinde o devrede kilçük line gideceğim yoktu.. - Ne arzu ediyorsunuz? efendilersipiz .. Kocam balıktan döndüğü 
Ş t b k k d bir balıkçı köyü vardı ki adına Palas di- Üç süvari böyle konn=rak bir tepenin Diye büyük hürmet ve nezaketle M~- zaman benim kadar sevinecek.. a onun ilyü saati a şamın ye ısi- 1 -r- ~· 

ni çalarken Jan Kavalye ve arkada,Ia rı yor ardı . eteğine gelmi,şlerdi. On dakika sonra da du. Mistufle sorduı 
şato avlısına dahil oluyorlardı. Üzeri ka- Ilık bir gece, gök yüzünün maviliği tepenin üstünde idiler. Monsenyör Lui: - Kocanız demek balıkçı? 

içinde parlıyan yıldız kümeleri altında Monsenyör Lui ve Faribol gözleri ile - Uzaktan ge!l.iyoruz ve çok yorgu- - Evet .. Her akşam kayığı ile denize 
palı bir hangarın zem. inine kuru ot at- .. .. · d · k kib b k ıl uç suvarı enız enarını ta en u ö- deniz ufkunu tarassut ederlerken Mis- nuz.. dedi. Evinizde bu akşama kadar aç ıp ağını atar ve ancak sabahları gü-
mak suretiyle otuz askerin gece yerleri d • 'd' ı d d k ye ogru gı ıyor ar ı. tuflc geriye bakıyordu. Birden: misafir kalmak istiyoruz. Acaba kabil neş oğar en gelir. Fakat ben §imdi gi-

Urganlı ihtiyar he· 
yetindf'n: 
Köyümüz odasının keşifli kısmı 15 

gün müddetle açık eksilbneye konul
muştur. ihale 30 Teşrinievvel 939 Pazar
tesi günü saat 15 te yapılacaktır. 

Taliplerin yüzde 7,5 depozito akçalarl
Ie ve ehliyet vesikalariyle ihtiyar heye
tine müracaatlerl ilAn olunur. 

14-17-21-25 (2104) 

DOKTOR 

lsmail Hakkı 
Akarçay 

Dahili ue tenasüli has• 
talılılar mütcılıassı.sı 

Cümhuriyet caddesi (2 inci Kordon 
Alman konsoloshanesi arkasında) 
206 numaralı muayenehanesinde her 
gün saat 13 ten itibaren hastalarını 
kabul eder ... temin edildi. Ve yedi esir de yine bu Bunlar sözlerinin duyulacağından çe- - Monsenyör .. Faribol efendi ... Bu mi? dip size yiyecek tedarikine bakayım .. 
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21 Dktesl'ill cumartesi 1939 YENf AS'IR 

A k R d ---------;ı W.F.HenryVanderZee S'PERCO VAPUR 
n ara ;:;.. a yosu [ B O R S A J ve_ş_~ekAsı _A_c_E~r_A_s_ı 
DALGA UZUNLUCU ÜZÜM AMERİCAN EXPORT LİNES İNS. ADRİATİKA SOSYETA ANONİ1\1A 

2662 Üzüm tarım 7 12 NE V - YOR K İÇİN: Dİ NAVİGAZYONE 
BUGVN 1346 K. Taner 7 625 12 75 EXPORTER vapuru 27 ilkteşrine BOLSENA vapuru 24/10/939 tarihln· 
--.11--- 1119 jiro ve şü. 7 75 11 doğru. bekleniyor. . . • de beklenmekte olup Karadeniz liman-

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 1024 Ş. Riza 6 2fi 10 25 EXIRİA vapuru 29 ilkteşrıne dogru !arı için yük alarak hareket edecektir .. 
'.[. A. P. 3L10 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 643 H. Vera! 6 25 10 50 bekleniyor. GALİLEA vapuru 26/10/939 tari-

646 Esnaf bankası 7 14 AR1\1E~~T DEPPE, ANVERS binde beklenmekte olup Adiryatik li-
r. A. Q. 19.74 m.l5195 Kes./ 26 Ww. 576 Albayrak 9 13 25 ANVERS IÇIN : manian için yük alarak hareket edecek-

13,30 program ve memleket saat ayarı, 372 M. H. Nazlı 8 14 ESPAGNE vapuru son teşrin başlan- t" 
13,35 ajans ve meteoroloji haberleri, 13, 312 P. Mikalef 7 75 12 50 gıcında bekleniyor. ırDİANA vapuru 30/10/939 tarihinde 
50 Türk müziği. 306 A. R. Üzümcü 7 50 11 D. T. R. T. KUMPANY~I. beklenmekte olup Adiryatik limanları 

ÇALANLAR: Vecibe, Ruşen Kam, 233 Akseki bankası 8 50 H 25 TUNA LİMANLARI iÇiN için yük alarak hareket edecektir. 
Cevdet Kozan. 189 S. Erkin 7 11 50 TİSZA motörü 19 ilkteşrine doğru CALDEA motörü 30/10/939 tarihin-

1 - OKUYAN: Mustafa Çağlar. 187 M. j. Taranto 10 12 bekleniyor. . de beklenmekte olup Cenova ve Marsil-
1 - Uşşak peşrevi, 2 - Rakım • Uş- 159 N. Üzümcü 7 11 50 DUNA _motörü sonteşrın başlangıcın- ya limanları için yük alarak hareket ede-

pk şarkı: (Silemem bir giin), 3 - Faiz 119 P. Klark 9 25 9 50 da beklenıyor. . cektir .. 
Kapancı • Uşşak şarkı: (Hayali çıkını- 104 C. Ramiz Gözlü 8 50 10 75 KASSA motörü son teşrın yarısında ECİTTO motörü 3 ikinci teşrin 1939 
yor.) 62 S G l 8 75 8 50 bekleniyor ihin" d 1 k p· B · eli · V 2 - OKUYAN: Mefharet Sağnak. . ome Vİ. İ . ROU1\1AİN tar e ge ere ıre, rın zı, ene-
1-Latif ag" a _Mahur şarkı: (Düştüm 224 İnhisar idaresi 5 50 6 75 SER CE MAR TIMEE S T dik ve Triyesteye hareket edecektir. 

b • 58 . Tarant 10 75 11 B U C A R i A L i A yine bir şuhu sitemkare). 2 - Tan urı l· o 
7 50 9 50 

KÖSTENCE • GALAS VE TUNA T 
Cemil - Mahur şarkı: (Var iken zatında 60 Mustafa Gür 

6 6 
. LİMANLARI İÇİN iTALİA ~· A. Dİ NAVİGAZİONE 

böyle hüsnü llıı), 3 - Musa Süreyya- 36 A. Mayda 10 10 OITUZ vapuru 2 sonteşnne doğru SATURNIA motörü 1 teşrinisani tari-
Mahur şarkı: (Tacı hüsnün hükmeder). 18 Neşet Karan 

3 _ OKUYAN: Mustafa Çağlar. 11 öztürk şirketi 9 50 9 50 bekl~niyor. . hinde Triyesteden Nevyork limanı için 
SOCIETE COMMERCIALE BULGARE hareket edecektir. 1- Sadettin Kaynak - Muhayyer şar- 10410 Yekô.n 

kı: (Batan gün kana benziyor), 2 _Mu- 205470 t Dünkü yekfuı DE NA VİGATİON A V APEUR NEPTUNİA motörü 19 teşrinisani 939 
hayyer kürdi şarkı: (Efem şimdi eller 215880 t Umumi yekOn BAİFA - İSKENDERİYE VE PORT tarihinde Triyesteden cenubi Amerika 
sözüne kandı), 3 _ Muhayyer türkü: No. 7 8 SAİT İÇİN limanlarına hareket edecektir. 
(Irala fincıın koydum). No. 8 8 75 BALK.AN vapuru halen limanımızda- N O T : 

14,30 Müzik (riyaseticümbur bandosu No. 9 9 50 dır.. İlllııdakl hareket tarihleri ile navlun-
Şef: Ihsan Küncer). No. 10 1

14
1 50 BEYARRUTMEMEVENI_STEKEVNFIKD. El:ff::fçOİN !ardaki değişikliklerden dolayı acenta-

1 - J. Bouchel: La Voyante (Scot- No. 11 ı· k bul Daha faz! 
İN İR LESBOS Vapuru 18 ilkteşrine dogr" u mız mesu ıyet a etmez. a 

tisch), 2 - Lecocq - Guatello: Bouquet C t İN t 
de Valses, 3 _ J. s. Bach: (A) Canon 551 M. j. Taranto 3 75 12 bekleniyor. tafsilat için K C KORDONDA FRA-
Double; (B) Fugue, 4 - J. Offenbach: 497 Esnaf bankası 5 7 50 Vapurlann isim ve tarihleri hakkında TELLi SPERCO vapur acentasına mü-
La Grande Duchesse de Gerolstein 228 j. Taranto mah. 6 50 11 hiç bir taahhüt alınmaz. racaat edilmesi rica olunur. 
(Fantezi), 5 - Cesar Franck: Marche 153 M. H. Nazlı 6 625 13 Vapurlann hareket tarihleriyle nav- TELEFON : 2004/2005 
des Francs Victorieux. 136 Tarun satış 8 8 lunlardaki deği~ikliklerden acenta me- --------------

15,15-15,30 Müzik (Dans müziği • Pi.) 115 Aibayrak 9 11 50 suli)'et kabul etır.e><. UMDAL 
18.00 program, 18.05 memleket saat aya- 60 Muhtar Ataman 9 75 9 75 Daha fazla tafsil At için AT A'rtrRK __ '"'-
rı, ajans haberleri, meteoroloji haberle- 48 İzzi ve Ali Fesçi 6 6 -v-
ri, 18.25 Müzik (radyo Caz orkestrası), 34 ş. Remzi 7 375 7 50 caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der UMUMİ DENİZ ACENTALI(;.J LTD. 
19.00 Türk müziği: Geçit konseri - 12 33 S. Erkin 11 l2 50 Zee ve Ş.ı. Vspur acentalığına milracıı. HELLENİC LİNES LTD. 
okuyucu sıra ile. 20.00 konuşma, 20.15 30 KA. Taner 8 8 at edilmesi rica olunur 
Türk Müziği, 1 - Halk Türküleri: Mah- 1885 YekOn . zoo7 /20 GRİGORİOS C. II vapuru 23 birinci 

K daş eli Y A TELEFON : OS teşrinde beklenilmekte olup Anversa ve 
mut arın ve Sa . aver taman, 127876 Dünkü yekOn SS. •ACRAİA· ve SS. oMOREAo Rotterdam için yük alacaktır. 
2 - Saz eserleri: ÇalÇanlar - ff.akkı Der: 129761 Umumi yekOn Bu vapurlara ait konşmento h_funill. · eri .....,.,..,KA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
man, Eşref Kadrı, Hasan Gur, Hamdi PALAMUT """'A" 
Tokay, Basri üfler. _21.00 Müzik (küçiik 870 kental Kaba 220 420 v~ bu vapurlarda eşyası olan muessese- FLORİDA vapuru 20/22 birinci teş-
orkestra - Şef: Necıp Aşkın), 1 - Mic- ZAHİRE lleCır yapad~akl=k ~uamele htea~da .:n•- rin arasında beklenilmekte olup Yugos-
heli: ç~, No. 2, 2 _ Chopin: Nok- • mat e ınme uzere acen nuze mura- lı li anl Tri este için yük 
türno, miminör, 3 - Kari Blume: Göl 9 ton Bugday 5 375 caat etmeleri illlıı olunur. avya m arı ve Y 
kıyılarında, 4 _ Saint _ Saens: Akşam 250 balya Pamuk 34 38 50 alacaktır. 

:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• LOVCEN vapuru 12 birinci teşrinde 
hülyası cswt>. 5 - Yvain: Dudakların Para Borsası !im ı k · ·· K""ste 
operetinden Potpuri, 6 - Waldemar Gi- : OLİVİER VE anımıza ge ere aynı gun ° nce 

ve Varna için yolcu ve yük alacaktır. 
bish: çakır keyfim (Viyana şarkısı), SVREKASI LTO 
7 - Peter Freis: Lejyoner asker (vals), CÜMIJURİYET MERKEZ BANKASI - • LOVCEN vapuru 19 birinci teşrinde 
22.00 memleket saat ayarı, ajans haber- KLEARİNG KURLARI VAPUR ACENTASI limanımıza gelerek 20 ikinci teşrin saat 
leri, ziraat haberleri, 22.15 konuşma 12 de Pire - Arnavutluk limanları - Ko-
(ecnebi dillerde), 22.45 müzik (cazband- Sterlingten r;ayriıi bir Türk lirasının ATATÜRK CADDESİ Rees binası tor - Dubrovnik - Split - Triyeste ve 
Pl.) (Amerikadaki radyo kulüplerinin mukabilidir.. TELEFON: 

2443 
Şuşak için hareket edecektir., Yolcu ve 

talebi üzerine bu kulüpler azalarına it- Alış Satış yük kabul edecektir. 
haf edilmiştir). 23,25-23.30 yarınki prog- Sterlin 521. 524. Londra ve Liverpol hatları için JADRANSKA PLOVİDBA D. D. 
ram ve kapan~. Dolar 76.71 77.16 piyasanın ihtiyacına göre vapurla- SUSAK 

Alsancak 
İstasyonu Karşısında yeni açılan 

EGE 
HUSUSi HASTANESİ 
SAHİBİ 

DOKTOR OPERATÖR 

Adil Bir 
İzmirin en büyük ihtiyaçlarından bi
rine tekabül etmek üzere hazırlanan 
ve ber türlü fenni tekfunülat, kon
foru ve kalorifer, rontken ve elektrik 
tedavileriyle mücehhez olan EGE 
hususi hastanesi Alsancak istasyonu 

Belga 4.51 4.54 rımız sefer yapacaklardır. PREDSEDNİK KOPAJTİC vapuru 
Fransız frangı 33.58 33.78 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 30/31 birinci teşrin arasında beklenil-

FP1e0zreın.tas 7·6577 7·6993 mckte olup Yugoslavya limanları ve Tri-
1.431 1.440 Messageries Maritimes İsveç frangı 3.3931 3.4127 yeste için yük alacaktır. 

Isvcç Itronu 3.1870 3.2054 GOUJ,ANDRİS BROTHERS LTD. 
KUl\IPANYASJ -. Norveç kronu 3.339 3.359 PınF. 

Çekoslovak kronu 23.09 23.20 THEOPHİLE GAUTİER vapuru •NEA HELLAS• 
Dına" r 35_22 35_40 Her türlü izahat ve malUnıat için Bi- L"" ks 1 "k ile Pire . . u transat anti vapuru 
Le 64 86 65 22 rıncı KorC:onda 156 numarada LAU- k h 

va . . RENT RE . . Nevyor attı ... 
Ley 82. 83. BOUL ve ŞERIKI vapur acen- . N k ah ''dd ti 12 ·· 
Ra k 197 1 98 Pıre . evyor sey· at mu e gun 

yşmar . . tasına müracaat edilmesi rica olunur. 
Liret 15.20 15.29 TELEFON : 2 3 7 5 Pireden hareket tarihi 
Drahmi 103.97 104.50 18 - 11 - 1939 
Zloti 4.2159 4.2373 -«777"777'/FLTL77 /T/TTF/77l Gerek vapurlnrın muvasa!At tarihleri, 
Pengü 3.6807 3.6984 gerek vapur isimleri ve navlunlan bak-

ANKARA BORSASI Asabi.Ye Mütahas.sı.sı kında acenta bir teahbüt altına giremez. 

karşısında açılmıştır. Londra - Sterlin 1 
Her şubeye ait hastalar kabul ve Nevyork - Dolar 100 

Doktor Cahit Tuner' Daha Cazla tafsi!At almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada ·UMDAL• 
umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat mütahassısları tarafından tedavi edi- Paris - Fransız frangı 100 

lir. edilmesi rica olunur. 

$ARiFE 5 

BIÇAGI 
fn serf .saflalları 

~~ 
Yumu.;;atır 

n;ı;;e v *'?Vl' ı rm 
Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

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

Lütfü Bengü'dir. 
Briatol oteli elli odah her odada soğuk ve aıcak akar suları, banyoları 

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

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

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi-
,yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehaasıaı, 
bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
:meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticannda 
bulunan otellerde buhqurlar. 

:-------------------------1 .......... 
T. C. Ziraat Bankası 

Kuruluş tarihi : 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 h""aplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdalti plana göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
' • 250 • 1.000 • 

40 100 • 4.000 • 
100 1 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.600 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı du_o;m;. 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylitl, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Bıtziran tarih· 

!erinde çekilecektir. 

•:--------------R'!'m----·-·--.... --· lzmir Defterdarlığından: 
Milano - Liret 100 

Müessesede her zaman doktor bu- Cenevre - İsviçre fran. 100 
lunur.. Amsterdam - Florin 100 

Kapanış F. 
5.24 

130.025 
2.96875 
6.675 

29.3475 
69.5475 

Her gü~ saat 3 ten sonra Şamlı 
sokak (Üçüncii Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elektrik 
tedavileri tatbik eder .. Telefon : 4072 Müdilrlyet Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 12 numaralı kararna-

T 1 f meye ek karar: 
FİA TLER : , Berlin - Rayşmark 100 
İfıi liradan başlar.. " Brüksel - Belga 100 

TELEFON: 2918 AStfina - LeDrahmi 100 
ı:T'/.77.:Z2 o ya - va 100 

J 
Madrid - Peçeta 100 

· . V arşova - Zloti 100 
DİŞ r ABJBİ Budapeşte - Pengü 100 

A D • ıı· Bükreş - Ley 100 zra emıre l Belgrad. Dinar 100 
Her giin hastalarını İkinci Kordon , Yokohama -. Yen 100 

Cümhuriyet caddesi Merkez Banka- Stokholm - lsveç kro. 100 
sı arkasındaki 88 numaralı muayene- Moskova - Ruble 100 

22.04 
0.97 
1.5975 

13.1825 

23.425 
0.9525 
2.495 

30.6125 
31.19 

hanesinde kabul eder. NOT : Hizalarında rakkam bulunmı-
Mesai saatleri : 10 dan 12 kadar.. yıın dövizler için fiat tescil edilmemiştir. 
3 ten altıya kadar... ESHAM VE TAHVİLAT 

TELEFON : 3287 
czz~ıızz:211Si~QiZ:ifaıiıiGi7ıııı~ 

NAZ!UJ: ASLtYE HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

Nazilli Aydoğdu mahallesinde oturan 
ahmet kızı feride kaya tarafından çal 
kazasının hüseyinler mahallesinde otu
ran karahisarlı Ali oğlu mustafa kaya 
aleyhine açtığı boşanma davasının mu
hakemesinde müddeialeyhin yeri belir
siz olduğundan illlııen tebligat icrasına 
karar verilmiş olduğundan mumaileyhin 
3-11-939 günü Nazilli hukuk mabkeme
sinde bizzat hazır bulunması veya vekil 
göndermesi aksi takdirde gıyabında 
mahkemeye bakılacağı tebliğ makamına 
kalın olmak üzere ilan olunur. 

3893 (2157) 

1933 ikramiyeli Ergani 19.40 
1933 Türk borcu II. Peşin 19 .55 
Sivas - Erzurum hattı istikrazı 1. 19.
Cümburiyet Merkez bankası Peş. 103. 

OPERAröa 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
Memleket hastanesi Bq Tabibi 

S İkinci beyler sokak fırın karşısı 
No. 25 ... Her gün öğleden sonra saat 
iiçten itibaren hasta kabul eder. 

TELEFON No. : 3125 
az-az.Z7.Z°llLi.B:iOOB==2;2,iı(;.d 

lzmır Del terdarlığından: 
225 7 numaralı madeni ufaklık para kanununun sekizinci maddesi 

mucibince 31 -12-38 tarihinden itibaren mevkii tedavülden kaldırılan 
ve halen yalnız devlet borçlarına mukabil kabul edilmekte olan eski 
bronz beş ve iki buçuk kuruşluklarla nikel bir kuruşluklar 31-12-939 
tarihinden sonra malsandıkları ve hazine veznedarlığını ifa eden mer
kez ve ziraat bankaları şubelerince bu mahiyetteki tediyat için dahi 
alınmıyacaktır. 

Binaenaleyh halkımızın zararına meydan ve mahal verilmemek 
üzere ellerinde tedavülden kaldırılmış bu nevi para bulunanların, bun· 
!arın mezk\ır müddet içinde devlet borçlarına mukabil mal sandıkla
rile Cümhuriyet merkez ve ziraat bankaları şubelerine yatırmaları 
için keyfiyetin münasip vasıtalarla ilanı ve merbut nüshalardan kafi 

., .L :.-.1! .: 

~LZLZ7LZZLX77'J~::::::::~~.:;e~e:::o:n~:~3~1~71~A~cen::ta:.ımı .... • 
•• ıat• • Madde 1 - Sikke ve külçe halinde olduğu gibi kıymetli madenle-

B ı• O G E N 
1
• N E rin hurda ve masnu halde de memleket dışına çıkarılması memnudur. 

BiOGENiNE : Terkibinde bulunan aemir, ki· 
nin, arsenik gibi mukavviyat ile kola, koka, 
Kinkina gibi müştehi hülasaların gayet itina· 
h bir surette birleştirilmesinden husule ge· 
len bir müstahzardır ... 
BİOGENİNE : Gıdası kan olan sivrisineklerin iğneleriyle kanunıza aşıla

dıkları sıtma parazitlerini öldürür .. Sıtma parazitleri, kaıuıruzda hesap kaj. 

delerinin haricinde kalan büyük ve şayanı hayret bir derecede çoğalırlar. Bu 
korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları 
mahv ve harap olur ,.e Sıbna meydana gelir .. 
3İOGENİNJi: : Kanı temizleyip çoğaltır .. Kırmızı kürrecikleri arttırır .. Adale 
ve sinirleri kuvvetlendirir .. İştihayı açar .. Dermansızlığı giderir. Sıtma pa
razitlerini öldürmek suretiyle şifa temin eden ve sıtmadan koruyan yüksek 
tesirli bir illlçtır. Tali olarak bel gevşekUği ve ademi iktidarda büyük faide
ler temin eder .. 

•Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini lıiiizdir .. HER ECZANEDE bulunur .. 

• - _;'5 
lstanbul Telefon müdürlüğün-

den: 
Muhtelif eb'atta 16 kalem kurşunlu 1tara kablosu kapalı zarfla ek

siltmeye çıkarılmıştır. Muhammen bedel (26016), muvakkat teminat 
( 1951.20) lira olup eksiltmesi 27. 1 O. 939 cuma günü saat 15 de 
müdürlük binasında yapılacaktır. istekliler, muvakkat makbuz veya 
banka teminat mektubu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını 
o gün saat 14 e kadar komisyona vermelidirler. Şartnamesi her gün 
levazım amirliğimizde görülebilir. (7019) 

24, 21 3333 (1957) 

Devlet Demir yollarından: 
ldaremizın muhtelif yerlerinde istihdam edilmek üzere kısım hekimlel"İne 

ihtiyaç vardır. Verilecek maaş 177 liradır. 
Ayrıca mesken veya mesken bedeli verilir. 

Serbest bulunmak ve ya~ları 45 den yukarı olmamak üzere taliplerin dev· 
!et demir yolları zat işleri müdürlüğüne müracaatları. 17, 19, 21 3799 (2118) 

1 Teşrinisani 939 tarihinden itibaren Alsancak iskelesinden geçe
cek tuzlardan da ton başına 20 kuruş iskele ücreti alınacaktır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi 
3881 (215~) 

( Kıymetli madenlerden maksat: Platin, Altın ve gümüştür.) 

Madde 2 - Yolcuların şahsi zinet olarak daima taşıdıkları kıy
metli madenlerden mamul eşya da bu hükme dahildir. Yalnız alyans 
ve saat bu hükümden müstesnadır. 

Madde 3 - Hariçten Türkiyeye gelen ecnebiler beraberlerinde ge
tirip ilk Türk gümrük kapısında alakadar gümrük memurlarına vere
cekleri beyannamelere veya pasaportlarına kayıt ve işaret ettirdikleri 
kıymetli madenlerden mamul eşyayı ·avdetlerinde memleket dışına 
çıkarabilirler. 

Bu kararın neşrinden evvel Türkiyeye gelmiş bulunan ecnebiler 
beraberlerinde getirmiş oldukları kıymetli madenlerden mamul eşya
yı kambiyo mercilerinden müsaade almak şartiyle memleket dışına 
çıkarabilirler. 

Madde 4 - 30-6-1930 tarihli ve 1715 sayılı kanun hükümlerine 
göre yapılacak muameleler bu karar hükmünden müstesnadır. 

Madde 5 - 14-1-1938 tarihli ve 2-8030 sayılı kararname ile 17-
5-1939 tarihli ve 2-11008 sayılı kararname hükümleri mülgadır. 

Madde 6 - Bu karar neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 7 - Bu kararın icrasına Maliye vekili memurdur. 

Bornova 
tasyonu 

3894 (2153) 

ziraat mücadele is
müdürlüğündeo: 

Müessesemize 75 lira kadrolu orta mektep mezunlarından bir IA· 
boran alınacaktır. Taliplerin bu ayın 2S ne kadar dilekçe sıhhat rapo
ru hüsnü hal varakası ve son memuriyetine ait vesika ve orta mektep 
şahadetnamesi veya muadil mektep mezunu bulunduğuna dair vesj,. 
kalarla Bornovada mücadele istasyonu müdürlüğüne müracaat etme
leri ilan olunur. 

21-22-24 3891 (21S6) 

lzmir Del terdarlığından: 
7-10-939 tarihinden itibaren 1 7 gün müddetle ilan edilen emvali 

gayri menkulenin ihale tarihi 23-10-939 perşembe olarak gösterilmiı 
ise de aynı tarihin pazartesi olduğu ilan olunur. 3898 (2154) 
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E Gazetelerine E 

E GÖRE i • Fransız lngiliz paktı Türk • . . 
; ..•.......................... 

Moskovada nahoş hiç bir tesir yapmamıştır. Bu da gösterir ki Sov yetler 
bu muahedede kendilerine müteveccih hiç bir hareket görmemektedirler 

Buna mukabil Berlinde Istokholmde verilen karar 
Muahedenin imzasının Berlinde bü- Şimal memleketleri istiklallerini ve 

yük inkisar uyandırdığı görülüyor bitaraflıklarını muhafaza edecekler' 
Faris 20 (A.A) _Havas ajansı bildi- mişlcrdir. mütalaa serdetmemektedirler. Türkler-

riyor: Londra 20 (A.A) - lngiliz matbuatı, le Sovyetler arasında yapılmış olan mü-
Bu sabahki gazete tefsirleri - Matbu- Bilyük Britanya ile Fransaya karşı olan z.:kcrelerin akamete uE,traması da bu 

at üç taraflı paktı imzalıyan Türklerin taahhütlerine uygun düşmediği için son ana kadar İtalyan gazeteleri tarafından 
cesaretinden ve dürüstlüğünden hara- Sovyet tekliflerini kabulden imtina et- tefsir edilmiş değildir. 
retle bahseden yazılar neşretmekte ve mi.ş olan Türkiyenin bu dilrüst hareke- Londra, 20 (A.A) _ Times gazetesi 
bu pnktın gerek sulh dnvası ve gerek tini sitayislc zikretmektedir. Bütün mat- Türk _ Fransız _ İngiliı; muahedesini tet
şarki Akdeniz emniyeti, gerek Balkan- buat Türkiyenin bu knrarında hüsnü kik ederek diyor ki : 
lar müvazenesinin muhnfazası bakımın- niyetinin ve beynelmilel taahhütlere sa- 'l'ürkiye ile akdedilen muahede Akde
dan hesapsız akisler yapacağını söyle- clakatinin güzel bir nümunesini görmek- nizde sulhun muhafazası hususunda 
mcktedir. tcdir. azami ehemiyeti haiz siyasi bir vesika-

Ere Nouvelle bnşmakalcsinde diyor Evening Standart başmakalesinde di- dır. Bu puınhcdc ayni zamand:ı kendi 
ki: yor ki: menfaatlerini korumak ve bu ınenfaat-

Türkiye, dürüstlüğünün yeni ve par- Akdeniı.in şark mınt.'lkasında istikra- leri komşularının menfaatleriyle telif 
lak bir delilini daha göstermiştir. Müt- rın teessüsü halihazır harpte belki kat'i E:tmek istiycn bütün cenubu şarki Avru
tefiklcrin davası ile hakkın ve adaletin bir amil olacaktır. Türkiye kendi tara- pa devletlerinin de kabiliyetlerini takvi
davası aynı zamanda zafer kazanmış bu- fından yapılan bu hi1.metin ve bu şerefli ye edecektir. Türkiye Balkanlarda ayni 
lunuyor. Bu zaferin neticeleri daha ~- hareketin biz.im icin ne kadar kıymetli otorite ile uzlaştırıcı '\'C istikrar ettirici 
diden görülebilir ve büyüktür. Mosko- olduğunu bilmelidir. devlet rolünü ifaya devam edecektir .. 
va müzakerelerinin inkitnı Alman diplo- Kemal Atatürk büyük bir millet yetiŞ- Türkiyenin dürüst usulleri bu muahe
rnasisi için ağır bir mağlCibiyetür. Al- tirdi. Ve hürriyeti taziz eden dünya bu- denin akdiyle semeresini vermiş oluyor. 
man ricali bunu iyice anlamışlar ve giz- gün de onun eserini alkışlamak husu- Bu muahede alakadar devletlerin de 
]emeğe bile teşebbüs etmemişlerdir. Al- sunda bizzat Türk milleti kndar haklıdır. 
manyanın orta ve şarki Avrupadaki pla- Star gazetesi bnşmakalesinde, Türki- mi.izaheretiyle Balkan devletlerinin is
nı, yani harp planının en mühim kısmı ye tarafından bac:arılan güzel diplomasi tiklallerini muhafazaya yardım etmek 

imkanını vermektedir. Muahedenin Sov-mahvolmuştur. işini tebnrüz ettirdikten sonra ilave edi-
Eksclsior gazetesinde Marcel Pays an- yor: yellere ait olnn kısmını mevzuubahis 

laşmnnın bu şeklile Avrupadaki Alman Türk, s..'ldık bir dost ve kuvvetli bir eden Times söyle yazıyor : 
hegemonyasına karşı yapılan mücadele- muhasımdır. Harp meydanında Türkle Türkiye l\.1oskova ile olan dostluğuna 
de müttefikler için maddi ve manevi bir karı::ılaşmış olanlar onun cesaretine, er- sadık kalmıştır. Eğer ümit edildiği üze
ltıymetJi yardım teşkil ettiğini yazmak- kckliğinc ve tahammülüne ka~ı büyük re Sovyetlerin de hedefi cenubu şarkı 
tadır. bir hürmet beslerler. Avrupası statükosunun muhafazası ise 

Fignro gnı.etesinde Dormesson lngiliz- Şam, 20 (A.A) _Arap efkfirıumumi- bu hedefin Türk - İngiliz - Fransız mu-
lere ve Fransızlara karşı olan taahhiit- yesi Ti.irkiye ile müttefik devletler ara- ahedesini iınznlıyan devletlerin hedef
lerine sarsılmaz bir sadakatle bağlı kal- smdn dün imzalnnnn muahedeyi derin !eriyle çarpışması için hiç bir sebep 
manın Türkiye için bir şeref teşkil ettl- bir sevinçle karşılamakta ve bu suretle yoktur. Moskova müzakerelerine gelin
ğini söyledikten sonra diyor ki: emniyetin yakın şarkta artık kafi ola- ce Alı;ıan hari~iye nazırı öyle a~la~ılı-

Dün nktedilcn ve Ingiliz - Fransız it- rak teessüs ettiği haberi en mühim ha- yor ~ı V~n Rıbt>:.ntr~pun becerıksizce 
tüakını tahkim etmek suretiyle Akde- disc ve müttefikleri nihai :r..afere götüre- yaptı~gı mudahale uzerıne Sovyetl~r Sa
nizc ve şarkt A vrupaya böyle bir ic:tik- cek esaslı bir 'imil olarak telakki eyle- racogluna daha evvelce reddetmış ol
:rar ve sulh unsuru getiren paktı kayıtsız mektcdir. • duğu bir tnkı~ tekliflerde .bulunmuş
tartsız tebrik ederiz. Bu nnlasma Avı:u- Belgrad, 20 (A.A) _ Türk _ Fransız lardır. Y_on Rıbbentropun sıyascti bu 
panın bu kısmında delice maceraların İngiliz muahedesi hakkındaki malUmatı d_efa d~hı hn_talı çıkmış v~ ::O~ ~~yretle
doğurduğu karışık.lığı nefretle karşılı- Yugoslav gazeteleri ilk sahifelerinde r.ıv?e .hı.zzat Ita1yan nıa.h~ı~ın :tır~f et
yan bütün devletlerin dürüst ve salim neşretnıckte ve fakat bu hususta hiç bir tıgı. gıbı ~arp devletlcrının sıyası bır za-
esaslar Uzcrinde yeniden bir zümre tcş- f"rıne munccr olmuştur tefsirde bulunmamaktudır. " · 
kil etmelerine vasıta olabilir. Roma. 20 (A.A) _ Siyasi mahafil Bern, 20 (A.A) _Türk - Fransız - İn-

Madam Tabouis, Övr gazetesinde öy- Türk _ İngiliz_ Fransız muahedesi hak- giliz muahedesinin imzasını Tribunc De 
le yazıyor: kında şu ciheti knydediyor ki bu mua- Lausanne çok iyi karşılıyor. Ve Akdc-

Türk ordusunun halihazırda en başta bedo Balkanlar ve Akdeniz, yani İtal- niz sulhunun istikrarında birinci dere
gelen ordulardnn biri olduğunu, şefleri- yanın knyıtsız kalamıyncağı iki mıntaka cede bir funil olacağını yazarak diyor ki: 
nin enerjisini i!:pata bile ihtiyaç hisset- hususunda yeni fımil ve unsurlar orta- Bu muahedenin hedefi harbin şark! 
fumediğini, Türk malzemesinin .müke~- ya çıkarabilecek mahiyettedir. Ak<lenizc sirayetine mani olmaktır .. 
mel olduğunu. F~a~. ile. Ingilt~rcnın Nevyork, 20 (A.A) _ NcyYork Times Buna şüp~e edilemez._ Bu suretle Av
Ankarnda sadı~ hır 1!11.'tt~!ıke sahıp b~- gazetesi garp devletlerinin, lngiliz-Fran- rupanın bır kısmının ıaşe nmbarı olan 
Ju:ıduk~arın.ı bılmek. ıçın uç me~leketın sız _ Ti.irk misc:.kı ile esaslı bir kazanç bu denizde bir mıntaka ayrılmış oluyor. 
~?nferı.d bı~ su1h. ımzalamnmagı taa~- temin etmiş olduklarını yaunaktadır .. Bu muahcdenin İsviçre için olan ehem
hud ct~ıklerıne dnır ?lan .!11addeye l_u- Bu misak, onların harbin başlangıcın- miycti üzerinde durmağa hiç lüzum 
zum büe bulunmadıgını sovlemek bıle , be · ld tm' ld k1 ·ık -~ "Oktur 'tf · aan rı c e e ış o u nn ı muvaı- J • 

zaı ır. fakıycttir. Bir çok hayal inkisarlanndnn 
Epok gazetesi, bu anlaşmadan yeni ve muvaffakıy<'tsi?Jiklcrden sonra bu 

bir ümit doğduğunu söylemekte ve şöy- pakt çok iyi olarak karşılanacaktır. 
Ic devam etmektedir: Roma, 20 (A.A) _Gazeteler ilk sahi-

Tnm bir uyanış ve tam bir hamle dev- felerinde İngiliz - Fransız - Türk misa
resinde bulunan Türkler, iki büyük garp kını ve bu hfı.diseye müteallik haberle
devlctinin davası girişilen harpte kayb- ri, bilhassa lrn.k hükiimelinin tesanüdü
cdilmiş olduğuna kanaat getirselerdi, nü tebarüz ettirmekle, fnkat hiç bir 

Estonyadan A manyaya 
dönen muhacirler •• 

acil bazı menfaatler kendilerini sevkct
se dahi Fransa ·ıe Ingilterenin mukad
deratımı sıkı sıkıya bağlanmazlardı. 

Nihnyet Pctlt Parisicn gazetesinde 
Bourgues diyor ki: ı 

• 

Tallin, 20 (A.A) - Alman Der Deut
schc vnpuru Estonyadaki Almanlardan 
900 kişiyi hamilen buradan hareket et
miştir. Bunlar Almanyaya dönüyorlar. 

Türk,_ Rus müzakerelerinin talik edil
miş olmasına rağmen Ankara yirmi se
nedı:mbcri Türkiycnin harici siyasetinin n l l 
mtitcarifeli olan Rusya ile dostluk mü-

a -S.Rusya paktı
i taraf ta tasdik etti 

nasebatını her halde muhafaza etmek 
arzusun 1adır. Bu \•aziyet, Londrnda, Pa
riste tam.ımen tasvip edilmektedir. Mu
nhedenin akdi Moskovnda nahoş hiç bir 
akis ynpmamıştır. Bu da gösteriyor ki 
Sovyetler bu munhedcde Rusyayn mü
teveccih hiç bir mahiyet görmemekte
dirler. Buna mukabil Bcrlinde bi.iyük 
bir inkısar mevcuttur. 

Londra 20 (Ö.R) -Bu akşam B.Çem
bcrlaynın Türk - lngiliz - Fransız anlnş
masının imzalandığına dair Avam ka
marasındaki beyanatı alkışlarla knrşı
lımmıştır. 

Işci partisi namına binbaşı Attlee ile 
liberal partisi namına söylenen nutuk
larda hatipler memnuniyetlerini bildir-

Berlin 20 (AA) - Hit1er 28 cylulde Almanya ile Rusya arasında imza 
edilmiş olan hudut ve do!tluk muahedesini tasdik etmiştir. Führer Almanlarla 
Sovyetler ara!>ındaki hudut hattını tesbit eden protokolu tasdik etmiştir. 

Moskova 20 (AA) - Tass ajansı bildiriyor: 
Yüksek Sovyet divanı Rusya ile Almanya arasında 28 Eylulde Moskovada 

imzalanan Alman ~ Sovyet dostluk muahedesini ve keza Moskovada 4 birinci 
teşrinde imzalanan ve bu muahedeye zeyl teşkil eden pro~okolu muahede ile 
protokoln ekli olarak haritalarla birlikte tas<lik etmiştir, 

Kaunas 20 (AA) - Buraya gelen mülteciler Polonyanın her tarafından 
ve bilhassa A?manlnr tarafından işgal edilmiş olan mıntakalardan gelen 1 00 
bin kadar yahudinin halihazırda Vilnoda bulunmakta olduğunu söylemişler
dir. Bugünlerde komünist tahrikatı yapmış olduklarından dolayı 40 yahudi 
tevkif edilerek derhal tnhaşşüd kamplarına gönderilmişlerdiı. 

lstokholm 20 (A.A) - Kral Güstav 
tarafından verilen akşam yemeğinden 
sonra Danimarka kralı K.ristain ve Nor
veç kralı Hnakon gece Istokholmdan ha
reket etm~lerdir. 

Paris 20 (Ö.R) - Istokholm müzake
relerinin neticesi ehemmiyetli olmuştur. 
Iskandinavya gazeteleri bilhassa Fen
landiyanın şimali garbındak.i mevkiinin 
tam olarak muhafaza edilmesi ve bütün 
şimal devletlerinin tam istiklal dahilin
de bitarnflıklarını müdafaa kararını ver
miş olmaları üzerinde ısrar ediyorlar. 
Diğer taraftan şimal devletlerinin her 
tavassut teşebbüsünden ihtiraz etmiş ol
maları tasvip ediliyor. Zira şimdiki şart
lar dahilinde böyle bir tavassut için mü
said bir zemin mevcud değildir. 

Isveç hükümetinin fikirlerine makes 
olan cSosyal Demokraten> gazetesi di
yor ki: Bitaraflar, ancak muhasımların 
müzakereye mütemayil bulundukları bir 
zamanda tavassutta bulunabilirler. B. 
Hitlerin teklifleri reddedildikten sonra 
ortada böyle bir vaziyet yoktur. 

c.Stokholms Tidingem> gazetesinin filt-

rincc de bitarafların teşebbüsü bir sui
tefehhüm sebebi olabilirdi. Iskandinav
ya devletleri bilhassa kendi nıemleketle
rinin bitaraflığını müdafaa etmek me
selesiyle meşgul olmuşlardır. Ve konfe
ransın hakiki neticesi şudur: Fenlandi
ya bitaraflık ve tam istiklal hakkını sar
sılmaz bir azimle müdafaa edecektir. 
Gerçe neşredilen tebliğde Fenlandiyanın 
ismi söylenmemektedir. Fakat herkes 
biliyor ki şimal devletlerinin kendi mu
kadderatlarını hiç bir büyük devletin 
mukadderatiyle bağlamamak azim ve 
knrarı ilan edildiği zaman asıl mevzuu
bahs olan Fenlandiyadır. 

Stokholm, 20 (Ö.R) - Nihayet bulan 
şimal denizi konferansı Almanların 
ümitleri hilafına olarak bir sulh tavas
sutundan içtinap etmiştir. 
Konferansın tebliği, üç kral ve bir 

cümhurreisinin radyodaki beyanatlan 
Almanların ümitlerini aslA okşaımş de
ğildir. 

Gazetelerin Berlin muhabirleri, Vil
helmştrasede bu vaziyetin soğuk bir duş 
tesirini yaptığını kaydetmektedirler. 

Deyli Miror, t~kandinav devletleri tle
demokrasilerin gaye birliklerini tebarüz 
ettiren mühim bir makale neşretmiştir. 

Brüksel, 20 (Ö.R) - Stokholm konfC4 
ransı hakkında, Belga ajansının istihba
ratına nazaran, Fransız gazeteleri şimal 
devletlerinin tavassutçu ve sulh tesis 
edici rollerinin tükenmiş olmaktan uzak 
bulunduğunu aydediyorlar. Bununla 
beraber şimdilik bu devletlerin hiç bir 
hareketi mütasavver değildir. Diplomasi 
bakımından dünkü gün demokrasiler 
için mükemmel bir gün sayılmaktadır .. 
Gerek Stokholmda, gerekse Ankarada 
ittihaz edilen kararlar: Avrupada bita
rafların intizar ve kendi menfaatlerini 
vikaye hattı hareketini takviye etmekte, 
bu da bu memleketleri İngiltere ve 
Fransaya hissedilecek derecede yaklaş
tırmaktadır. 

Londra, 20 (Ö.R) - Stokholm kon
feransında bulunan Finlandiya hariciye 
nazırı tayyare ile Helsinkiye dönmilş
tür .. Finlandiya delegesi müzakerelere 
devam için cumartesi akşamı :Moskova
ya hareket edecektir. 

Bir lngiliz gazetesi diyor ki: 

Bütün Dünya biliyor ki 
Türk milleti asker bir millettir ve 
Türk ordusu muazzam bir kuvvettir 

Faris, 20 (Ö.R) - Bütün dünya ga- tir. Yeni pakt vaziyeti tahkim etmiş, diyor ki ı 
zctelerinde Türk - İngiliz - Fransız kar- zira Akdeniz sulhunun muhafazasını Sevkülceyş bakımından Türkiye, Bnl-
Şllıklı yardım paktının imzası en mü- sağlam eUere tevdi etmiştir. kanlardaki nüfuzu ve boğazlara hrutl. 
him bir hndise olarak tefsir edilmekte- En mühim İngiliz siyasi mecmuala- mlyetl sebebiyle, birinci plan bir mevki 
dir. İngiliz gazeteleri paktı müttefikle- rından •Spektatorıı şunları kaydediyor: sahibidir. 
rin büyük bir diplomasi zaferi gibi kar- Bedihidir ki, Rusya ile dostluk mü-
şılamaktadır. Zira pakt Avrupanın ce- ııasebetlerinl muhafaza arzusuna rağ- Paris, 20 (Ö.R) - Vaşington siyası 
nubu şarkisindc ve yakın şarktaki Al- men, Türkiye diğer taraftan İngiltere ve nıahafilinde üç taraflı paktın imzası 
ınan ihtiraslarına nihnyet vermektedir. Fransaya karşı taahhütleriyle knbili te- müttefikler hesabına mühim bir diplo-
Yorkşayr Post gazetesinin askeri mü- lif olınıyan her hangi bir vaitte bulun- masi muvaffokıyeti telakki edilmekte

nekkidi şunlan yazıyor : Almanyanın mağı reddetmiştir .. Bu suretle, üç taraf- dir. Umumt kanaate göre bu anlaşma, 
Akdt:nizde ve ynkın şarkta karışıklıklar lı muahede, umumi sulh için ve bilhas- İtalyanın bitaraflığını takviye neticesini 
çıkannnk teşebbüsleri birden bire dur- sa Akdeniz sulhu için yeni bir garanti- verecek ve müttefikleri Akdenizde ağır 
durulmuştur. Bunun sebebi de Türkiye dir .. Türk milleti dünya vaziyetinin ne- kaygılardan kurtaracaktır. 
ile müttefikler arasında dün imza edilen zaketine rağmen bütün dünyaya şerefli •Nevyork Taymis• gazetesinin şu tef
pakt ve diğer taraftan Rusyanın, Lehis- bir diplomasi ve cesaret örneği vermiş- sirleri Amerikan umum! efkanna makes 
tanın bir kısmını işgal altında tutmak- tir. olmaktadır : 
tan bnşka suretle Almanyaya her han- •Niyuz Kronikl• en mühim bir badi- •Müttefikler bu paktın imzasiyle bil-
gi bir ynrdımı kat'l olarak reddetmesi- se olarak, İngiltere ve Fransanın Ro- yük bir avantaj elde etmişlerdir.. Her 
<lir. manya ve Yunanistana vermiş oldukla- ne kadnr Rusyanın bitaraflığı temin edil-

Türkiyc bir milyondan fazla askeri rı garantinin bu muahede ile yenilenmiş memiş ise de, üç taraflı paktın akt ve 
::;efcrber hale koyabilir. Türk ordusu- olduğunu ve Sovyet Rusya ile İngiltere imzası harbin iptidasından beri mütte
nun kıymeti muazuımdır. Fransız or- ve Fransa arasında bir ihtilaf halinde fjklerin kaznndıkları ilk diplomatik mu
dusu ile ayni metodlar dahilinde talim Türk.iyenin bitaraf kalacağım kaydedi- vaffakıyettir. Bir sıra sukutu hayaller.. 
edilmiştir. Diğer taraftan, bütün dünya yor. den sonra gelen bu pakt bu sebeple ik1 
biliyor ki, Türk milleti bir asker millet- ıDeyli Telgraf• ın askeri münekkidi kat müjdeli olmuştur. 

lngiltere Saadabad Romanya 
Muazzam mikdarda Paktı devletlerinin 1940 sınıfını silah 
petrol stoku yapıyor mümessilleri yakında altına çağırıyor 
Londra - Büyük Britanyanın mayi toplanacaklar mı? Bükreş, 20 (A.A) - 1940 sınıfı lS 

mahrukat ihtiyacını temin için her gün Roma, 20 (Ö.R) - Türkiye, İran, ikinci teşrinde toplanacaktır. Bu sınıfın 
ithal etmekte olduğu petrol o kadar çok- Irak ve Afganistandan mürekkep olan şubatta veya Martta çağınlması icap 
tur ki İngiliz limanlarına gelen petrol Saadabat pnktı devletlerinin mümessil- ediyordu. 
gemileri günü gününe hamulelcrjni bo- leri arasında bir içtima akdi pek muh
şaltmağa imkan bulamamaktadırlar. On temel addediliyor. 
bin ton petrol hamulesi olan bir çok 
vapurlar günlerden beri sıra bekliyor
lar. Bütün Büyük Britanyada pet.-ol 
tankları ve mahzenleri tamamen dol
muştur. Bu da Alman tahtelbahirleri ile 
mücadelenin pek çabuk ve ne kadar 
müessir olduğunu göstermektedir. 

Macar fıaltvelerinde 
'l'alıyidat ... 
Brüksel 20 (ö.R) - Macar zabıtası 

kahvehanelerde, milşteriler arasında hA
dLc;cler çılonaınası için, ecnebt radyola
rının dinletilmeslnl menetmiştir, 

:.x: 
--ı-.ı·-

GENERAL FRANKO 
MADRiDE GİTTİ 
Londra, 20 (A.A) - Roma rady()Sl{ 

ı:eneral Frankonun Burgostan Madridt 
gitmiş olduğunu haber vermektedir'( 
Madrid, yeniden İspanyanın payitahii 
olmuştur. 
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