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Hariciye Vekilimiz 

Belgrad nıeınnnndn 
'' Türkiyenin harbe girmesi için hiç 
bir zaruret .hasıl olmıyacaktır . . ,, 

Bir Fransız gazetesi Balkan müdafaa siyaseti fikrinde 

ltalyanların Türkiye ile birleşmiş olduğunu yazmaktadır 
ileri gelenleı i, Ankara vali ve 
belediye reisi, garnizon ve mer
kez komutanlan, emniyet direk
törü, matbuat mümessilJeri tara
fından karşılan~ ve istasyonu 
dolduran çok kalabalık bir halk 
kütlesi vekili hararetle alkıtla
mqtır. 

riclye vekilimiz arzı tuimat için 
Cümhuriyet sarayına gİbni$ ve 
Milli Sef tarafından kabul olun
muştur. 

ITALYA iLE 
MONASEBA TiMiZ: 

riilmediği mütali.asındadırlar. 
Macar gazetelerinin Roma 

muhabirleri tarafından bildiril
diğine göre, Türkiye ve ltalya 
arasındaki münasebetler salah 
kesbetmiştir. 

Ankara 21 (A.A) - Mos- na Tarhan, bir çok mebuslar, 
kovadan dönmekte olan harici- hariciye vekileti umumi ki.tib' 
ye vekili Şükrü SMaçoğlu hu sa· Numan Menemencioi{lu, riyaseti 
bah saat 9,20 de eksprese bağ- cümhur başyaveri Celiil, lnl{iliz 
inan hususi bir vagonla Anka- ve Fran112 büyük elçileri, BaJ. 
raya gelmiş ve istasyonda B. M. kan devletleri büyük elçi ve el
M. Reisi Abdulhalik Renda, çileri, kordiplomatik, ,ehrimiz
Batvekil Dr. Refik Saydam, teh· de bulunan lngi!iz ve Fransız 
rimizde bulunan vekiller, Mec- askeri heyetleri, genel kurmay. 
lit müstakil parti grup reisi Ra- milli müdafaa, hariciye vekaJeti 

MtLLI SEFE TAZiMAT: 
Ankara 21 (Hususi) - Ha-

Roma 21 (ö.R) - ltalya 
gazeteleri Ankara Paktında ltal
ya aleyhine müteveccih olduğu 
hissi verebiJecek bjç bir şey gö~ 

Roma 21 (ö.R)- <Ciornale 
D'ltalia) Türkp lngiliz- Fransız 
paktının akdini tefsir ederek 
·SONU 4 CO SAYFADA. 

lttifakı biiyiik sednçle karşılayan Londranı1' Vaterlo istasyonu yenı 
ask..-l..-le dolu 

Ankara 
Paktı 

- -t:r
Dünya tarihinin 
Övünçle kaydedeceği 
bil' eserdir 

-+-
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B. Bitlerin projesi nedir? 
vapurları ihtar- Majinoda müdafaada kal~rak lngilte

batıracaklarmış reye fasılasız hücumlar yaptıracakmış 
Faris 21 (Ö.R) - Belga Ajansının Is· 

Ablokanın Alman. tazviki artınca 
~~~~~~~~ .... 

asabiyeti artıyor yanın 
~~~~ ........ ~ ........ ~ .... ~ ........ ~~ .... ~ 

Bitaraf 
sız 

tihbaratına nazaran Almanya müttefik Faris 21 (Ö.R) - Almanyanın askert kıır.<tsında tedafüi nziyctinde kala•ak· 
harp gemilerinin himayesi altında seyrü ve diplomatik vaziyeti hiç te müsaid de- mrı 

B .. ..üh .• b !mil 
1 

Lod' ..efer eden bitaraf vapurlarını düşman ğildir. Hitlerin sulh taarruzunun Ingil- İsvi(re gruııetelerinin Bertin muhabir· 
ugunun en m mı eyne e na 1• • • • . . . tere ve Fransa tarafından tam mutaba- !eri Uitlerin Fransaya kar.;ı geniş mik-

ae<Iİ Ankarada İmzalanan Türk • lngiliz · ~el~ ~de~el'."11 Ve .ihtarsız batıraca- kat halinde reddedilmesini, bitarafların yasla askeri hareket ta.•avvurlarını talik 
Fnuuız karşdıldı yanlun pakbdır. Bütii., wnı bildırmıştır. Hen_uz .bu h':"'usta. v .a- ve bilhassa Ameriknnın tavassuta sevk· ederek müzakere imkıinlannı muhafaza 
dünya matbuatı garp cephesindeki kanlı ~ıngtona hiç hır teblig gonderılmemıştir. • edilmesi fikrinin akametini Iskandinav etmek istediğini ihsas ediyorlar. Alman-
mücadelenin wtünde bir ehemmiyetle bu Fakat Amerika mahfllerinde, Almanya- devletlerinin müdafaa refleksi takip et- - SONU 3 ÜNCÜ SAHiFEOE -
ıneseleyı" ele almı• bulunuyorlar. nın hakikaten bu niyette olduğu takdir-

• d b ·b· be 1 ·ı J h k ·d ı · mi.ş ve bu hareket Amerikanın müzahe- ---------------
Filhakika hadise dünya muvazenesin- e, u gı ı yne mı e arp 81 e erme ıetini kaz;ınınıştır. Almanya, Baltık G 

d • 1 • h. tt" k k d b''-'"- ve bitaraflarm hukukuna muhalif hare- f k 
e .agır ıgmı ısse ırece a ar u.yua tl o "k d • O W• memleketlerinin asırlık mevkilerini terk a .:ıı.n o 

bir ehemmiyet ve kıymet taşunaktadır. ke erın Amerı. a a takbih edilecegı be- ettikten sonra şimdi IskandinayYa mem- "-' 
Bunu muhar1°p, m·u•ttefik ve bitaraf bü- yan edilmektedır. . 

leketlerindcki mcvkiinden de feragat 
tün dünya gazeteleri böylece beyanda ALMANYA ABLOKANIN TAZYİKİ ~derek bu hükümetlere karşı alakasız-
müttefiktirler. ALTINDA l•ğını ilan etmiş ve bunları Rusya ile baş Solynya ~itmt>k için 

Pek az hadiselere mazhar olan bu gÖ- Stokholın konferansının ferdasında başa meselelerini halletıneğe davet et-
ru. birliği, Türkiyenin dünya mllft.zene- yapılan bu taarruz Ingiliz-Fransız ablo- mi!;tir. Fakat Iskandinavya hükümetle- Bulgar buhranının ıindeki rolünü ve ehemmiyetini bir kerre kasının tesirlerind~n Almanyanın ne ka- ri, bilhas'8 Fenlandiya mukavemet örne-
daha tebarüz ettirıneğe fırsat venniş dar müteessir olduğunu göstermektedir. ğ ı olmu lardır. Diğer t11raftan Tuna ve bitnıesini hekliyor· 
bulunmaktadır. Alınan propagandasının bunu gizleme- Balkan Avrupasında yeni bir toplan~ 

Cümhuriyet Türkiyesinin çok açık ve ğe çalışması tesirsiz kal~tır. Rusya- teressüın etmektedir. 
ıamimi olan mü.takar polötikasının h~ mn bütün demir istihsalô.t fazlasını Al-

• Diplomatik sahadaki bu tedenni ka.r-zafennden biz kendimize hır iftihar his- manyaya tahsis etmeği teklif ettiği bildi-
seai ayırırken cihan umumi efki.n da tak- rilnriş ise de son senelerde Rusyada de- '1sında Bitler ne yapacaktır? .Bazı ha-
dir. ve ha-anlık duy-·'annı izhardan _ SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE _ d berlere göre, başlıca gayretini lngilterc-,. "~ Hiılerin en çok kıymet ver iği denizaltılardan biri k te ·h d k Ma.. hattı 
gen kalrnıyorla~ 1 .,,~~~~~~~~~~~~~~~~...,.~~~...,.....,...,.~~~ .... --~,,......,,....._._...,.~~~ .... ~~ ............ ~~y~e;....~ıırs..;..~~-vc~ı .... e .... c~c~e .... v_e~...:P_n~o~~I 

Anlcara paktı dürüatlüğün bir zaferi, 
bak ve adalet mefhumlarmm bir muvaf
fakıyetidir. 

Bu anlatmayı yalnız ikit devletlerin 
ı>olitika sahasındaki bir muvaffııloyeti 
teklmde tetkik ve mütalaa eylemek yan
ı .. bir hattket olur. • 

• d 
Zira bu kat"lılıklı yardım paktı yalnız 

akit devletlerin emniyeti bakımından 
ehemmiyeti haiz bulunmak hududu için
de kalmamaktadır. 

Tecavüz emellerine ka ... ı, Türkiye, 
lngiltere ve Fransa arasında kurulan me
ui iştiraki Balkanların ve yakın '8rlnn 
huzur ve ıük\ınunu muhafaza edecek en 
kuvvetli bir i.mil olnmk bakunından hu

Alman başkumandanlığı yeni bir ta- :::'i:~it'~,::;;~~::?i~ 
istikbal töreninde bulunduktan ve B. 

msi bir kıymet taşımaktadır. 
ar ruz 

Evvelce lngiltere ve Fransa tarafın· -
dan Romanya ve Yunanistana verilmk 
olan lf&r&ntilerin bu paktla yenilenmi• 
bulunması fÜphe yoktur ki beynelmilel 
vaziyetin nezaketi kar,ısmda Balkan pak
tına dahil devletlere hÜyük bir in,irah 
bahşeylemittir. 

Balkanlarda gözü olan, Bunıya müte
veccih tecavüz emell~ri besliyen milletler 
heaaplannı yeniden yapmağa ve çok dü
,ünm,i{e mecburdurlar. Çünkü böyle bir 
tecavüze yeltenenler karsılannda en az 
beş milyon ıiingii hula<:aklardır. 

Bunun arkasında da dünyanın iki bü
yilk lmparatorlu~nun maddi ve manevi 
müzahareti vardır. 

Tecavüzü önliyecek 4en mühim vasıta, 
kuvvetli bulunmak olduğuna göre, An
kara anlaşmasının her teYden evvel hu 
VP.,ıtayı yaratmış olması bakımmdan 
ehemmiyeti büytiktür. 

Bizim ve Balkanlann, hiç bir milletin 
topraklannda gözü yoktur. Müttefikleri
miz de istila bırsile silaha sanlmq bulun
rnıyorlar. 

- SONU 2 iNCİ SAHlı<'EDE -
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ihtimaline karşı hazırlanıyor i;~;~~E::::5::-E 
·· · Elçi yarın kral Karol tarafından ka-

. B~ksel 21 (Ö.R) -- Havas ajansının has olan askeri zaruretler Sighid hattı bul edilecek ve bu mülakatta hariciye 
bıldirdiğine göre dünkü gün harbın ipti- gerisindeki mevzilerde tahaşşüd etmiş B Gafenko da bulunacaktır. B. 
dasmd beri ki b · ·· im t nazın · 

l 
. an .. "? s~ n ~ gun ° uş ur. olup bazı cüzütarnlıın soıı günlerde ateş Cafenko Sofyaya mukarrer olan seya-

Vazıyet şoylc ınkişaf ediyor: Fransızlar lıntlarına vaklastırılan kıtaatı kullanma- 'ıatın· 1· yapmak içın· Bulgar kabine buh-
tedaf""' · ti.kam t h k t di 1 ' · ' ' C hu~ ıs et c ar.". ed e yor ar. ğa Almruı kumandanlığını mecbur ettiği ranının neticelenmesini beklemektedir. 

ep e e ve e~phe. gensın e muh~emel takdirde yeni bir Alınan taarruzunun Bulgaristanda vfisi salahiyetler le müceh
~lman teşebbuslerıne, ne ch~~~:ette bu mıntakada vuku bulacağı tahmin edi· hez bir milli kabinenin teŞ1?kkülü B. Ga-

ursa olswı, kar., ı koymak ıçm ıcap lebilir SONU 4 CO SAYFADA fenkonun işini oklayla.<tıracaktır 
eden tedbirler alınmaktadır. • • • ' 

Poris 21 {Ö.R) - Fransız radyosu as
keri vaziyeti şöylece tefsir ediyor: Cep
hede yağmur ve soğuk devam ediyor. 
Her iki tarafta cephe hayatı teşkilatlan
maktadır. Cephenin hafif mikyasta faa
liyetli olan kısmı Sar ve Mozel arasın
daki rnıntakadır. Burada topçu kuvvet
leri iskiit alcşine devam ebnektcdir. 

Fakat cephedeki bu sükfuıetin ne ka
dar devam edeceği malfun değildir. Al
ınanlar cephe gerisinde tahşidata devam 
ettiğinden topçu kuvvetlerimiz bir çok 
yıpratma ateşine teşebbüs ediyor. 

Paris 21 (A.A) - Sar ve Mozel ara· 
sındaki mıntaka cephenin hassas 7'oktası 
olmakta devam ediyor. Umumi diploma
si vaziyeti veya Alınan kumandanlıima 

Eski Başvekillerden 
B. Rauf mebus oluyor 

C. H. P. genel başkan vekili bu mü
nasebeti~ bir beyannawe neşretti 

- YAZISJ 3 cü SAYFADA -
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Musanın Hayatı 
PEYGAMBERLER TARiHiNDEN 
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76-

ctti, Tanrı 
Kıtlık zail 

llyas dua 
verdi. 

bir yağmur 
oldu 

Bir gün Ilyas bir köyde ihtiyar bir ka
dıncağızın evine misafir gitti. Bu kadı
nın yetişmiş bir oğlu vardı. Adına Elyc
d. derlerdi. Açlıktan hasta dli§müştü. Il
yas onun haline acıdı. Ona ekmek ve 
derman vcrdL Artık ondan sonra Elyesa 
Dyasın yari vefadan oldu. Nereye gi
derlerse beraber giderlerdi. Ilyas ona 
Tevrat ahkamını ve Tanrının birliğini 
öğretti .. 

Diğer taraftan Beni Israilin kendile
rine cTanrı> yaptıktan kadın da açlık
tan ölmüştü. Halk onun suretinde bir 
heykel yaptılar. Adını onun adı gibi 
(Ba'ıtl) kodular ve bu heykele tapınağa 
basladılar. Kıtlık h!IA devam ediyor, aç
liktan ölenler çoğalıyordu. Bu sırada Il
yas meydana çıktı: 

- Ey cahil kavim .. dedi .. Bunca za
mandır Tanndan yüz çevirdiniz .. Bir ka
dına taptmız. O kadın öldü, şimdi hey
keline taparsınız.. Başınıza bunca fel8-
ketler ge!Jdi, gene uslanmadınız. Madam 
ki Tann diye bu heykele secde ediyorsu
nuz, ona dua ediniz, bakalım üzeriniz
den bu kıtlığı kaldırabilir mi? 

Beni Israil (Ba'al) heykelini ortaya 
kodular ve hep birden önünde secde 
ederek yalvardılar. Yağmur yağmadı, 
kıtlık geçmedi. 

llyas: · 
- işte gördünilz ya.. dedi, ona olan 

yalvarmalarınız boş.. Fakat eğer bana 
tabi olursanız, eğer terkettiğiniz Tevrat 
Uzerine tekrar riic\\ eder ve Tannya 
bağlanırsanız ben hepinizin namına Ce
nabıhakka dua ederim, bu bela da üzeri
nizden refolur_ 

Beni Israil bunun üzerine (Ba'al) in 
heykelini ortaya çıkardılar. Hepsi etra
fında halka oldular ve yağmur dilediler. 
Tabü hiç bir tesiri olmadı. Bunun üze
rine baktılar ki kıtlıktan ve açlıktan 
tamamen kırılacaklar, mecburen flynsa 
tabi oldular ve ona: 

- Yeter artık, sana tAbl olacağız. Se
nin Tanrına inanacağız. Sen dua et de 
başımızdan bu kuraklık belası mündeii 
olsun. 

Dediler. Ilyas dua etti. Tanrı yağmur 
verdi. Kıtlık zail oldu. 

Beni Israil kavminin din tarihi, teme
linden itibaren kunı1an nhamlara isyan
lar, küfranlar ve dalaletlerle doludur: 
Bunu bizzat Tevrat ve lııcil ve Kur'an 
da böyle kaydeder. Beni Israil Peygam
berleri de daima Tanrıya bu kavmin 
renksiz hareketlerinden şikayet etmiş
lerdir. Sıkıya geldikleri ve Tanrının ga
zabı ile karşılaştıkları zaman tariki hi
dayete dönen bu halk üze.derinden f ela
ıket bulutu gcçü mi, bUtün çektiklerini 
unutmakta, tekrar isyana sapmaktndır
lar, Bu, bir defa değil, on defa değil, 
yU:z defa değil. Daima böyle olmuştur. 

Yakup Peygamber de. Yusuf ta, Mu
sa da, Yuşa da, Tiyas ta bundan şikayet 
etmişlerdir. Sonra gelecek Peygamber
ler de yani ~ikayetl göstermişlerdir. 

Hazreti Isa aa onlarla mücadele et
miştir. Hazreti Muhammedi de cMüf
tcri> diye inkar edenlerin ba~larında yi-

ne onlar vardır. Din tarihlerinin ve din 
kitaplarının hangi sahifesini açsanız. bu 
hakikatle karşılaşırsınız. 

Peygamberler Ilyas ta, dua ederek 
yağmur yağdırdıktan sonra halk kendi
sine tabi olacak diye olan sevinci uzun 
sürmedi. Çünkü yeniden bolluğa kavu
şan, rahata eren Beni Israil üzerinden 
yeni bir isyan ve delalet rüzgarı geçti. 

Şuayip Peygembere vaki nasihatleri
nin başında cSabun ve cTevekküh tav
siyesi vardı. 

Hazreti Musanın derin felsefesi, kuv
vetli sabır ve tevekkül, torununun to
runu olan Ilyas Peygamberde yoktu. Bi
naenaleyh Beni Israilin arası çok geçme
den yine delalete dönmesi onu da yese 
dti§ürdü. 

- Yarabbi.. dedi. Ya bu kavmi ıslah 
eyle. Ya beni buılların içinden al. 

Tanrı, Beni Israilin ıslah edilemiycce
ğini anlamış olmalı ki Ilyasa: 

- Filan gün Beni Israil arasından çık 
ve filan şehir yoluna git. Yol üzerinde ne 
görürsen üzerine bin. 

Diye hitap ve irşadı ilahi vaki oldu. 
Ilyas, arkadaşı Elyesayı da beraberine 
alarak yola çıktı. Yol da önüne ateşten 
bir at çıktı. Ilyas, Elyesaya: 

-Allahaısmarladık. Bundan sonra ar
tık beni gömtlyeceksin. 

Dedi, ateşten ata atladı ve Elyesaın 
gözünden nabedit oldu. 

Evvelce de yazdığımız gibi, din tari
rihleri Ilyasm ölmediğini, kıyamete ka
dar yaşıyacağını ve (Hızır) nasıl yer yü
zünde ise Ilyasın da deniz üzerinde do
laştığını kaydederler. 

* cPepgamberlerin tarihi> eserımızın 
(Musa) ya ait olan faslı, Beni Israilin 
Mısıra tekrar dönüşü, tekrar yoldan çı
kışı ve Musanın torununun torunu Ilyas 
Peygamberin bu kavmin arasından çeki
lişi ile bitmiş oldu. Musa.nın hayatını ef
sane ve din tarihlerine, mukaddes kitap
ların ayetlerine, ravilerin ve (Nukilanı 
asar) ın rivayetlerine istinaden ve tevhi
den kaydeyledik. 

Bu, adeta bir tarih masalı oldu. Neti
ceyi bağlamak için de Musanın hakika
ten çok yiiksek olan büyük filozof şah
siyetinden ve zamanına göre kurduğu 
içtimai, ahlaki nizamından. yani Tevrat
tan da bir nebze bahsetmeyi yerinde ve 
lüzumlu buluyoruz. 

Tarihi edyan rnüdekkikleri, içtimai
yatçılar, Musayı büsbütün başka bir 
cepheden tetkik ediyorlar. Onlara naza
ran Musa ne tabiatin fevkinde bir kim
sedir ve ne de hıristiyanların telakki et
tikleri gibi bir cHüda meczubu> dur. O, 
büyük bir filozof ve büyük bir cvazıı ka
nun> dur. 

Yine bunlara göre cEğer Hazreti Musa 
zuhur etmeseydi Ibraniler Mısırda, iki 
asır müddet içinde boğulmuş o1dukları 
cehalet ve esaret neticesile tamamen 
kaybolmuş olurlardı. Musa, daha pek 
genç yaşında iken zulüm ve tazyik, ada
letsizlik aleyhinde tuğyan etti. 

•• BJrMEDI •• 

Erzurum hattı için 
Başvekil ve Nafıa vekili arasında 

teati edilen telgraflar 
Ankara, 21 (A.A) - Erzurum hattı

nın işletmeğe açılması münasebetiyle 
Başvekil Dr. Refik Saydam Nafıa Vekili 
Ali Fuat Cebesoy arasında teati edilen 
telgraflar aşağıdadır: 

Ali Fuat Cebssoy, Najıa Vekili 
Sıvas 

Erzurum hattını!'\ işletmeğe açılması 
dolayı.siyle gönderdiginiz telgrafı aldım. 
Cümhuriyet rejiminin Türk vatanına 
yaptığı sayısız iyiliklerden biri ve belki 
birincisi şimendüfer siyasetinin bubüyük 
başarısının bugün sizin elinizle açılmış 
olması hepimizi çok sevindirdi. Hakkım
daki hissiyatınıza çok müteşekkirim. 
Bilrnuknbcle kabulünü rica ederim. 

I>r. Refik Saydam 

Sayın Başvekilimiz Dr. Refik Saydam 
ANKARA 

Cümhuriyet hükümetimizin sürekli 

çalışmalariyle inşası başarılan Sıvas--Er
zurum demiryolunun bugün resmen iş
letmeğe açmakla büyük bir sevinç duy-
maktayız.. Çok eski yıllardan beri demir
yol hasretini çeken bu aziz vatan parça
sının ebedi Şefimiz Atatürkün rehberliği 
ile ve Milli Şefimiz İsmet !nönünün 
uğurlu eliyle kısa bir zamanda demiryo-
luna kavuşması sevgili yurtdaşlarımızın 
büyük Reisi cümhunımuza ve Cümhuri
yet hükümetine karşı duydukları yük-
sek bağlılık ve sevgi ile şükran duygu
larını tezahür ve arzına yeni bir vesile 
olmuştur. Bu şerefli vazifeyi ifa ederken 
büyük Milli Şefimizin iz.inde yürüyen 
Cümhuriyet hükümetimiz.in yüksek ida
rclerile daha bir çok başarılara mazha
riyetini diler, derin saygılarımı arzede-
rim. 

A. F. Cebesoy 

ŞEHi~ ERL.:ERi 
lngiliz 

lzmir piyasasından 
üzüm alacaktır 
Sağlam bir kaynaktan aldığımız bir 

habere göre, Ingilizler yakında Izmir pi
yasasından külliyetli miktarda çekirdek
siz kuru üzüm satın alacaklardır. 

Bu alış verişte, ihracat Birliği tarafın
dan tesbit edilen fiatlcr esas olacaktır. 
Zira, Ticaret vekaleti 12-10-939 tarihin
de toplanan kuru meyva ihracatçıları 
birliği heyeti umumiyesinin tcsbit etti
ği üzüm ve incir fiatlerini tasvip etmiş 
hulunmnktadır. 

ıo İlıinciteırin saat 9,05 de 

ü k Düny Si 
Atatürkün ölümünün yıldönümü 

münasebet;yle beş dakika 
ayakta, susacak _ .. _ 

Ebedi Sef Atatürk"ün ölümünün bi- yatı, memleket ve millet için yaptığı bü
rinci yıl dönümü miinasebetile Türkive- yük hizmetler hakkında bir hitabede bu

Vali muavini B. Emin Kırış bir hafta nin her yerinde ihtifaller yapılmaııı ka- lunacak ve bunu müteakıp milli Şef lnö-
Vali muavini 

i.ı.inle Bursaya gitmiştir. rarlasmışhr. Bu husıısta Dahiliye Veka- nünün Atatürk hakkındaki beyannamesi 
-- letince bir proğram hazırlanmış ve vila-· okunarak toplantıya, son verilecektir. 

Hakem kurulu yete gelmi.,tir. Toplantıdan sonra Atatürk heykeline 
HALKEVLERINDE: gidilerek bir çelenk konulacak ve merasi-

Tramvay işçileri 
ihtilafını tetkik etti 

Ebedi Sef Atatürk"ün ölüm gün ve me nihayet verilecektir. 
"aatine tesadüf eden 1 O ikinci teşrin 9 39 MEKTEPLERDE: 
Cuma ırünü saat 9,05 de bütün Ha1kev- Ayni gün bütün mekteplerde saat 

Tramvay ~irketiyle işçiler arasında çı
kan ihtiliif hakkında viliiyet hakem ku
rulunun kararı Arikarada teşekkül eden 
yüksek hakem kurulunda müzakere ve 
karara bağlanmı.ştır. Izmir vilayetinin 
verdiği karar tadilen tac;dik olunmuştur. 
Yüksek hakem kurulu kiı.rarırun tebliği
ne intizar olunmaktadır. 

!erinde birer ihtifal ;vapılacaktır. Bu top- 9,05 de talebe mektep salonunda top)a-
1nntıyı Halkevi rei~leri tanzim ve idare nacak. ve ayni şekilde beş dakika ayakta 
edeceklerdir. saygı susması yapılacaktır. Müteakıben 

Toplantı umum için olmakla beraber bir muallim tarafından Atatürk'ün ha
bilhnssa en büyük mülkiye memuru ba'I- yatı, memleket ve millet için yaptığı bü
da olmak üzere askni makam amirlerile yük hizmetler hakkında kısa bir hitabe
devair rei!lleri, oarti ve Halkevi mensup- de bulunulacak ve Mill\ Şefin beyanna
lan, resmi ve husu"i teşekküllerin mü- mesi okunacakbr. 

-*- mcssilleri davet edilecektir. Halkevinde GAZETELER ı 

İzmir telefon Atatürk' ün bayraklarımızla süslenecek l O ikinci teşrin günü bütün gazeteler 

müdürlüğü 
Izmiı- telefon müdürü B. Sadi Alas

kille fen müfettişi F. Fuad Akkanın be
cayişleri hakkındaki emir gelmiştir. 

büstü önünde saat dokuzu beş geçe bir baş sahifelerini siyah çerçive içine ala
zat Atatürk'ün o gün ve o saatte ölümü- caklar ve Atatürk'ün hayat ve eserlerini 
nü kısa bir hitabe il~ haber verecek ve canlandıran, ölümünün mucip olduğu 
beş dakika !'laygı susmasına hazirunu da- büyük teessürü ifade eden ve Kemaliz
vet ed'!cektir. min ilelebed yaşıyacağı hakkında yazılar 

-*- Bir hatip tarafından Atatürk'ün ha- yazacaklardır ..• 
-------------------------------Hususi takas primleri 

hakkında bir emir BerS?amada Liseler Ankaradan aldığımız bir habere göre, 
Hükümetimiz, enterşanjabl takas prim
leri gibi hususi takasın primlerini de 
dökümanların Merkez bankası tarafın
dan kabul edildiği günün kuru ile tcs
bit edilerek takas limited şirketi tara
fından yüzde yüz peşin tediye edilmesi 
cihetini muvafık görmüştür. 

imtiha- Bir adam alır surette Parasız yatılı 
nında kazanan 

talebeler 

yaralandı 

Bunun için Vekiller heyetine de bir 
kararnamenin çıkarılması için müracaat 
edilmiştir. 

-*-

Bergamanın Kınık nahiyesinin Musa
calı köyünde Halil oğlu Şevketin pala
mutluğuna Kadirin girmesinden dolayı 

Yapılan lise ve orta okullar parasız ya- çıkan kavg~da ~vket 9ülşen, Kadiri 
tılı imtihanlarında muvaffak olan tale- bıçakla yedi yerınden agır surette yara
belerin adları ve kabul edildikleri mek- lamışhr. Yaralı Bergama hastanesinde 
tepler bildirilmiştir. tedavi altına alınmış ve suçlu tutulmuş

Izmirden Mediha Uluğ Izmir kl7. lise- tur. 
sine, Mehmet Sakçalı ve Ilısan St!ner 
Manisa orta okuluna, Mehmet Kaplan 
Kütahya lisesine, Leman Yiğit Izmir kız 
lisesine, Ibrahim Güner Kütahya lisesl

ihtiyar adam 
On günlük torununu 
öldürdü ue, Hüsameddin Tuncay Kütahya lisesi-
Ödcmi!'öin Kiraz nahiyesinde bir hadi- ne, Aydından Feyzi Knratel ve &Hm 

se cerey;n ettiğini, kainpederle damaü Çuhacı, Ümid Altıntaş ve Mümtaz Gü
arasmdak.i kavgada bir çocuğun öldü- şenderelioğlu Manisa orta okuluna, Şük
ğünü yazmıştık. Ölen çocuk on günlük- ı-an Gi.ingör Izmir lisesine, Ziya Akçasu 
tür. Verilen tafsilata göre çocuğun de- Denizli lisesine, Balıkesirden Mu7.affer 
desi Ali, damadını evinden koğcluğu sı- Pekkan ve Düriye Çetin lzmir lisesine, 
rada hiddetle çocuğu yere bıralonış ve Balıkcsirden Kemal Eryılmaz, Ahmet 
beyin damarının çatlıyarak ölümüne se- Kalmuk, Mehmet Canyakan, Mustafa 
bebiyet vermiştir. İhtiyar adam, ölüme Eser, Enver Durmaz •. Sin~ Girgin, Ih-
sebebiyetten adliyeye verilnıiştir. san, Abdullah, Hamdı Yeşil ve Ayvalık-

• _,,.._ tan Hasan Manisa orta okuluna verilmiş-

Kuru üzümlerin lerdir. -*--
renk analizleri s· 1. 
Mevsimin ilerlemiş bulunması hase- 1 r ç oc u K 

biyle saat 17 den sonra yapılan çekir-
deksiz kuru üzüm renk analizlerinin Taş yığını altında 
tam bir netice vermediği ihracat kontro- can verdi 
lörlüğü tarafından anlaşılmış ve bu rnah- Menemenin Emirfilem nahiyesine bağ
~~ önl;~e~ ~diyle Pazar~esiden lı Alaniçi köyü civarında müessif bir ka
ıtibare~. ı~~~ı bır ı~a kadar ihracat za olmuştur. 12 yaşlannda Mehmet Ali 
~ontrolorlugune verılecek bey~~ele- adında bir çocuk dağda geçi otlatırken 
rın en g~ ~t 1~ ~a kadar tevdii alaka- yanına gelen arkada.şlariyle Taşba.şı 
darlara bıldırilmiştır. mevkiine gitmişlerdir. Bir aralık Meh-

-•- met Ali arkadaşlarının gerisinde kalmış -*- ve elindeki çomağı düzeltmek maksadi-
Turan ocağı C.R.P. le oradaki taşların arasına sokarak kur

caJamağa başlamıştır. 
yılbk toplantısını yaptı Oradaki taşların devrilmesh·le altın
C.H.P. Turan ocağı yıllık kongresini da kalan Mehmet Ali, arkadaşları ycti

parti müfettişi bay Gulip Bahtiyarın baş- şinceye kadar hayata gözlerini yumMuş-
kanlığında yapmıştır. tur. 

Yüz yirmi kayıtlı azadan mürekkep Adliye hadiseye el ko~·muştur. 
olan bu ocağın yıllık toplantısına aza -*-
mevcudunun yüzden fazlası iştirak ey- OkSiJ. en ve gaz fiatleri 
!emiştir. 

Yıllık .rapor okunmuş, raporda geçen Gaz, oksijen ve maden kömürü için 
sene dileklerinden belediyeye ait kısım- tesbit edilen fiatler üzerinden satış ya
larının tamamı tahakkuk ettirildiği, ve pılıp yapılmadığı tahkik edilmektedir. 
yalnız yoldan geçen otomobillerin süra- Iktısat müdürlüğü, fiatleri kontrol ve 
tinin tenkisi temennisinin yerine getiri- mürakabc edecektir. 
lemediği tebarüz ettirilmektedir. Yeni elektrik ve su 

aboneleri 

--
Gavur imam 

Gizli haydut şiddetle 
takip ecliliyor 
Uz.un zamandanberi Manisa mıntaka

sında faaliyet gösterdiği anlaşılan Ga
vur Imam adlı şald, Manisa zabıtasınca 
şiddetle takip edilmektedir. 

1934 senesindcnberi müteaddid şaka
vet hadiselerinin ffıili bulunan Gil\"ur 
İmam, her soygunundan sonra ortadan 
kaybolmakta, parası bitince meydana çı
karak yeni bir soygun yapmal."tadır. 

Gavur Imam en son olarak bu hafta 
içinde (ıddetli bir takibe maruz kalmış
tır. Kendisinin gizlendiği yer Manisa za
bıtasınca tesbit edilmiş, janl~armn müf
rezeleri etrafını sarrnıştıı . 

Gavur imam bu defa da müsadr:me 
yerinden ormana kaçnıağa muvaffak ol
muş ise de kendisinin bir, iki giJn içinde 
yakalanmasına intizar olunuyor. --Bugünkü futbol 
karıılaşmaları 
Bugün Alsancak stadında lik maçları

na devam edilecektir. Saat 15 de Altay 
ve Ateş takunlan B. Esad Merterin ha
kemliğinde karşılaşacaktır. Saat 13 te 
Yamanlar - Demirspor maçı vardır. 

Altay - Ateş maçının neticesi büyük 
bir alSka ile beklenmektedir. -*-üniversitede okuyan 
İzmirli talebeler 
Izmir lisesi mezunlarından olup vila

yetin yardımiyle üniversiteye devam 
eden 6 kız ve erkek talebenin tahsille
rine devamda zorluk görülmüştür. Key
fiyeti tetkik eden maarif Vekaleti, bu ta
lebelerin tahsilleri için vil.iyetçe yardım 
edilmesini münasip görmüştür. 

Geçen seneki dileklerin belediye tara
fından yerine getirilmesi belediyemiz le
hinde samimi tezahürlere fırsat vermiş
tir. Yeni dilekler tesbit olunmuş ve yeni 
ıdare heyeti seçilerek çok samimi bir 
hava içinde toplantıya nihayet verilmiş

Yangın zannetmiş 
Namazgahta Türk pazarında Ahmet 

Yeniden su ve elektrik tesisaı yaptır- oğlu Hüseyine ait kahvenin bacasından 
mak istiyen abonelerin isteklerine son duman çıktığını gören bir belediye me
günlerde cevap verilemiyordu. Bu hu- muru yangın zanniyle itfaiyeyi haberdar 
sus halledilmiş ve Nafıa müesseseleri etmiş, fakat yangın olmadığı anlaşıldı-
koıniserliğine tebligat yapılmıştır. ğından yetişen itfaiye geri dönmüştür. tir. 

nkara 
Paktı 

--&
Dünya tarihinin 
Övünçle kaydedeceği 
bir eserdir 

-*-HAKKI OCAKOOLU 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Bilakis tecavüze uğramış milletlerir. 

istiklallerine kal"fı nldıklan teahhüdlerin 
bir icabı olarak barba ıürüklenmişlerdir. 

Bundan dolayıdtr ki Ankara paktının 
daha birinci maddesinde anlaşmanın biç 
bir millet aleyhine müteveccih bulunma
dığı, yalnız tecavüze karşı koymak ga
yesini istihdaf eylediği çok sarih ve kat'i 
ifadelerle tebarüz ettirilmiştir. 

Buna. askeri bir ittifak demekten zi. 
yade bar14 idealinin bir teminab vaıfmr 
vermek daha doinı olur. 

Zira aon hadise ile bir kerre daha tec. 
rübe edilmit olan Türkiyenin teahlı6clle
rine "-'lı vefa ve sadakatini, onun ,-eail
mez orclasuınm kudret ve Jmn.etini bi
lenler için Balkanlara göz atmak kolay 
bir it olmaktan çdmuşbr. Hatta hesaplı 
hareket eden milletler için imkinıa bir 
bal almqtır. Dandan dolayıdır ki A.nJca.. 
ra paktı A vnıpanm cenubu tarkisi için 
bir huzur ve emniyet vasıtası olınuıtur. 

Türkiye, Akdeniz ve Balkanlar İçin 
sulhun muhafazası yolunda fnailtere Ye 
Fran• ile meaai ittiralü yaparken yalan 
şarlan IUl.bu ve emniyeti için de büyür 
bir ehemmiyeti haiz bulmıan So"f'791 
dostluiunu uli ihmal e)'lememiftir. 

Gerçi Akdenis anla,maıı•ftll mÜ"f'Uf 
olarak imzuı arzu edilen Karadeniz an• 
laV!'uı. ortaya Çlkan bazı mii4küller ri
zünden, neticelendin1ememİfl:İr. 

Lakin bugiin istihsal ediJemİyen bu 
neticenin yarın elde edilmesi imkanlan 
da münselip olmllf deiildir. 

Bay Saraçoğlanun Moakova seyahati 
yeni dostluk tezahürlerine imkan •• flr.. 
sat verım.tir. Sovyet doatlarmuzm tam 
vukufile yaptığmm bu yeni anJqrmlar 
Moskovada da asla fena bir tesir ayaa
dırmamıttır. 

Bilakis Türkiye bütün nzİyetlere rai· 
men Türk - Sovyet dostluğunu mahfm 
tutmu,tur. Tarihi bir kıymet taoıyan. bü
tün fartlar altında mahzuz tatulan bir çok 
imtihanlar geçinni, bulunan bu doatla
tün ,artlar altında mahfuz tutulan bir çolı 
muktedir olacaimdan ümitvar bulun
makta çok haldmmz vardır. 

Binaenaleyh Türkiye şarkta ve garpta 
barı,ın muhafazası yolunda coğrafi n
ıı:iyetinin kendisine tahmil eylediği va
zife ve rolleri büyük bir dürüstlükle ifa. 
ya muktedir olmakta, kanla badirenin 
gen~lememesi uğurunda elinden gelen 
bütün gayreti aarfeylemek suretile ~ 
riyetin iztıraplanm tahfife çahşmaktad ... 
Bu ,erefli mesaiyi dünya tarihi övünç!• 
kaydedecektir ... 

HAKKI OCAKOQLU 

Bayındır hükümet 
konağı 
Yeniden yapılacak olan Bayındır hü· 

kümet konağı için gönderilen tip proje
ye bir mahkeme salonu ilavesine imkan 
olmadığı Nafıa vekaletinden bildiril
miştir. Eğer Bayındır kaymakamlığı 
bunda ısıcıı· ederse salon için ayn bir 
keşif hazırlanacaktır. 

-~-

iadei ziyaret 
Vali B. Ethem Aykut dün sabah lngi. 

liz cenerıtl konsolosluğuna giderek bay 
konsolosa iadei ziyarette bulunmuştur. 

--·ı:r--

Bir yaralanma 
Keçecilerde eski bit pazarında koltukçu 
Enver, bir ağız münakaşası sonunda Yu· 
suf oğlu Mehmedi sağ bileğinden çakı w 
yaralamıştır. 

---:----
Edirnede 

Işık söndürme 
tecrübesi yapdcb 
Edirne 21 (Hususi) - Dün akşam bu· 

rada hava tehlikesine karşı ışıklan sön
dürme ve maskeleme tecrübesi yapıl
mıştır. İlk defa olarak yapılan bu tecrü· 
be yirmi dakika sürmüş ve muvaffakı
yetle neticelenmiştir. 

Merkez bankası 
Almanyadan alacakb 
tüccarlarımızın 
alacaklarını öcliyecek 
Istanbul2 1 (Husust) - Harp ba§la 

dığı zaman Almanyaya göndermiş ol· 
dukları mallarla bu memleketten ala

~------~~!""-----~~~--~~~~~~~~~ ~~~~~·~~~~~~~~~"'!!!':~~~~!!!.'!!"'~~"=""'~~~~~~~~~"!!!!!!!'!!!!!!!!il!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!"'"~!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!~!!!!!!!!!!!! caklı olan tüccarların alacak miktarları 

• on emı n fi m·wrec-rGDr,v., 

Sevdi&"i Adam 
•• JAL•... Yazan: Uç Yıldız '////ZAZ~'///, 

-15-
rak evlerine yemeğe çağırmışlardı. Bel
ki de başka akrabalarına falan takdim 
edeceklNdi. 

O gece anneme bunu haber verdim. 
- Yarın akşam yemeğe beni bekle

mezsin.. dedim. Ama yalnızsın.. Canın 
sıkılacak diye üzülüyorum. Istersen be
raber gidelim. 

Annem evde yalnız kalmağı benimle 
gelmeğe tercih etti: 

- işlerim var.. dedi, onlarla uğrn~ı-

beni düşünme .. 
Annemin yalnız. kalmak istemesi beni 

onun sıhhatı hesabına iizdü. 
Kendi kendime: 
- Bıı böyle olmaz, dedim. Bugünlük 

böyle geçsin, yann kendisi ile açık konu
şurum. Onu dcrdli ve kederli göı·mek is
temem .. 

Sonra annemin hoyııuna birdcııhiı·e 
~ıldıın .. 

Tıpkı küçükken ylıptığım gibi: 

ğim, dedim .. Sana böyle durgun durmak bahardı. lar Teşvikiye tarafında oturdukları için 
hiç yakışmıyor .. Söyle .. Senin için ne ya- Boğaziçi, adalar ve Kadıköy vapurla- yol e_eeyce uzaktı. 
payım ki biraz eski n~eni elde edesin.. ıına yetişmek için acele adımlarla yürü- - istersen tramvaya binelim .. 

Annem içini derin derin çekerek saç- yen halk kalabalığı arasında Köprüyü Dedim .. 
Iarımı okşadı.. geçtik. Tünele Beyoğluna çıktık. - Hayır, dedi, böyle daha eyi .. &ia-

- Ben üzülmiyorum Muzaffer, dedi. Ta Beyaz.ıddan Beyoğluna kadar ya- ~en şimdi saat yediye geliyor. Yemekse-
Sen de üzülme .. Bcnimkisi sinir ... Ha<;- yan geldiğimiz halde ikimizde de en ufak kizde .. Daha çok vaktimiz var .. Evde ka-
talık.. Elbet bir gün geçer.. bir yorgunluk emmaresi yoktu. palı odada ve yalnız olmıyarak kalaca-* Tünelden itibaren Taksime kadar uza- ğımıza burada yanyana ve kendi kendi-

Ertcsi S'.ıbah evden çıkarken kapının nan yol da başka çe~id bir kalabalıkla mize konuşarak gitsek daha eyi değil 

tesbit edildiği ve bu paraların Merks 
bankası tarafından ödenmesi kararlq
bğı bildiriliyor. 

-~--

Danimarkadan 
duyulan top sesleri 
Roma 21 (Ö.R) - Danimarka sula· 

rında top sesleri duyulmuştur. Alman 
filosunun manevralar yaptığı zannedill-

arkasında duran sokak kapısının analı- dolu idi. nü?.. yor. 
tarını ihtiyaten yanıma aldım. Esasen ı~tanbulun içini dolduran hal- Yolumuza devam ettik. Lüksemburg, hUdUd 

Olabilir ki akşam Müjg5.nlarda fazla kın renk, sınıf ve tabakalarını öğrenmek Bi:dın apartımanm yakınından geçi- köylerini boşaltıyor 
oturur ve eve geç dönerim. Annemi icin Beyazıd ile Taksim arasındaki yolu yorduk. Roma 21 (Ö.R) _ Lüseınburg büyük 
uyandırmak ve sıcak yatağıııdan kaldır- 5 ve 7 arasında yayan geçmek kafi. Havanın serinliği gittikçe artmış ve Dükalığı hududa yakın olan bazı köy-
mak istemiyordum. Kapalı çar!iının, Mahmut paşanın dük- gayri ihtiyari beni ürpertmişti. ler ve kasabaların tahliyesini eınretmiş-

Müjg;lnla ak.,,cmın üstü randevii verdi- kfın müşterileri, ayak satıcıları ve geçi- - Üşüyor musun Muzaffer.. tir. 
ğiıniz Bcya1.ıd kütüphanesinde buluş- cileri ile Eminönü, Köprü ve Karakö- - Hayır .. dedim, Fakat biraz serinle- Ribbentrop bir nutuk 
tuk. yün yolcuları, Beyoğlu istikl5.l caddesi- dim .. Mnanıafih sizden gece döneceğim 

Konu.şu konuşa kapalı çar:?ı<lan geçe· nin dükanları. müşterileri ve hatt& bun- için belki o zaman üşürüm. Eğer müsa- SÖyliyecek 
ı·ek, Mahmut; paşa yokuşunu inerek !arın yürüyüş \"e konuşuşları bile fark- adc edersen bir koşarak apartımana ka- Roma 21 (Ö.R) - Alman hariciye na· 
Köprü başımı geldik.. lı.. c"ar çıkayım, suveterimi giyeyim .. Iki zırı Fon Ribbentrop esmer gömleklilerin 

Vakıt akşama çok yakın olduğu için Fakat biz etrafımızı değil, yalnız ken- dakikada gelirim. Sen beni apartırmmın bir içtimaı münasebetiyle Salı günft bir 
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Yeni bir taarruz için 
Altı· hafta hazırlanmak lizım 

• 
ıse müttefiklerin lehinedir Bu geçecek zaman 

Brü.ksel, 21 (Ö.R) - Royter Ajansı- filder leyhinde çalışmaktadır. Bununla dudunda bu sabah her çap t.oplarm şid- Parls, 21 (ö.R) - Hava vazlyeU ~lm-
nuı askeri muhabiri askeri vaziyet hak· beraber şunu da kaydetmek icap eder detli bir ateşi duyulmuştur. Tardedilmit dilik hava harbini lnıkAnsız kılmaktadır. 
kında şunlan yazıyor: Geçen her hafta ki ordu Almany~ b~lıca silAh_ıdır. bir Alman taarruzu karşısında bulundu- Gerçi Alman tayyareleri lskoçya sahil· 
büyü\ bir Alman taarruzu ihtimali azal. Kış ayları zarfında gosterilecek faalıyet· • tabın. dil' Lükse b h d !erine lcarşı yeni kşeif uçuşlarına teşeb-
nıaktadır. Harbin tecrübeleri göstermiş· sizlik bu silahın nihayet kullanılması gu ın e ıy~r. m ~ u u- hüs etmişlerse de Ingiliz tayyarelert ta-
tir ki büyü\ bir taarruzu muvaffakıyetle tehlikesini ber taraf edecek değildir. dunda yapılan muşahedelere gore Mozel rafından derhal karşılanını.şlar ve temas 
yürütmek için en az altı haftalık hazır· sahillerindeki siperler nehrin Almanya tesisine muvaffak olamadan kaybolm~ 
lı\ lAzımdır. Binaenaleyh :z.a:rnan mütte- Brüksel, 21 (Ö.R) - Lüksemburg hu· sahilinde daha çok mikdardadır !ardır. .......... Tiirk· ... : .. 1ngiıi·z· .. ·: .... Fr·ası-z· .... ·aostıugı.-.......... 
ismet lnönü, lngiliz kralı ve Fransız Cümhurrreisi 

arasında teati edilen samimi telgraflar 
Ankara, 21 (A.A) - Türkiye • İngil

tere • Fransa karşılıklı yardım paktının 
akdi münMebetiyle bir taraftan Rebi· 
cUmhur !smet İnönü ve diğer taraftan 
Kral altıncı George ile B. Lebrun ara· 
&ında aşağıdaki telgraflar teati edilm~
tir. 

Mııie•t<ı Krcıl Altı»Ct Georpe 
LONDRA 

Türkiye ile İngiltere ve Fransa arasın
da karşılıklı yardım paktının imza edil
miş olduğunu majestelerine bildirmekle 
bilhassa bahtiyarım. tl'ç memleketin bu 
yükı;ek kıymette vesika ile temhir edilen 
teşriki mesaisini bizim için aziz olan ba
l'lf ve selAmeU beşer davası için müsmir 
olmasıru candan dileyerek bu mesut mü
auebet ve halisane ve hünnetparane 
dostluk hissiyatımın kabulünü majeste
lerinden rica ederim. 

ismet lniinü 

Ekseldns ismet lnönü, Türkiye 
Rriıricümhuru 

ANKARA 
Türkiye • Fransa ve İngiltere arasında 

akdedilen karşılı1<lı yardım muahedesi
nin İmzasını bildiren telgrafınızı bilyük 
bir mahzuziyet, memnuniyetle aldım. tl'ç 
memleketin banş dAvasıJçin mtişterekl!D 
çalışmak hususuodaki arzularıru bu mu
ahede kadar iyi gösteren bir delil bulu
namaz. Bu muahede memlekeUerimiz 
arasındaki milnasebetlerin müsteınir bir 
surette mülhem olduğu samimi dostluk 
ve karşılıklı hlirmeU tetkik eylemekte
dir. Dostluk teminatıruzdan çok müte
hassıs olduğumu ve benim size karşı 
aynı dostlukla mütehassis bulunduğumu 
arz ve sıhhat ve saadetinin ve Türkiye 
Cüınhuriyetinin refahı için en iyi ternen
nilerinıi takdim ederim. 

George R. t. 

Eksel4n.s B. Al!ıert Lebrun, 
Fran.sa Reisicümhuru 

PARtS 
Türkiye ile h1ı:iltere ve Fransa arasın. 

da lcarşılıklı yardım paktının imza edil. 
miş olduğunu Ekse!Anslarına bildirmekle 
bilhassa bahtiyarım. tl'ç memleketin bu 
yüksek kıymette vesika ile temhir edilen 
teşriki mesaisini bizim için aziz olan ba
rış ve se!Ameti beşer davası için müsmir 
olmasını candan dinleyerek bu mesut 
münasebet ve halisane ve hilrmetparane 
dostluk hissiyatımın kabulünü Ekselılruı
larından rica ederim. 

ismet lnönü 

EkselilM ismet lnemü, Tiirlciıı• 
ReUicümh..,... 

ANKARA 
Fransa .. Türkiye ve lngiltere arasında 

k.arıtlıklı yardım muahedeainin imzası 
münasebetile ek.aelinslan tarafından lı:e
ıide buyurulan mesaj beni fevkal&.de mü
tehassis etmiıtir. Bu ve&ikanın yüksek 
ehemmiyeti, bu veailı:ada hem aail Türk 
milletine karıı beslemekten hiç biı zaman 
fariğ olmadığı itimadın mubbeleaini ve 
hem de ayni bant ve terakki ülküsünün 
takibinde birleftlliı bulunan Üç büyük 
memleket araunda sıkı ve açık bir tetri· 
ki mesainin zaman ve rehinesini ıören 
Fransız milleti tarafından sevinçle ae· 
lamlanmııbr. 

Gö•terdiği nezaket ihtimamından do· 
layı ekselanslarına teeek.kür eder ve ta .. 
gayyür kabul etmez doıtlulc hisaiyatnnın 
saminli olduğuna inanmalann1 kendile
rinden rica f'derim. 

Albert Lebrun 

...... \,~kiiI~;·· ........ r ... ·E~ki-8~·ş ... ~~kiii~;d~·~· .. ···ı1·········ı:·~·bi·i~I~; ... .. ERZiHCANDA FRANSIZ TEBLİGİ: 
Hararetle karşılandılar B R f b 1 Paris 21 (Ö.R) - Bu sabahki Fransız a U me Us O Uyor tebliği: Gece sakin geçmiş, sadece bazı 
bugün Sivastalar • karakol faaliyetleri kaydedilmiştir. Top-

Erzincan 21 (Hususi) - Dün gece Er- çu kuvvetleri yıpratma ateşi açmışlar-
zurwndan saat ikide hareket eden Mü- c dır. 

nak.alit, Nafıa, Adliye, Maarif vekilleri • H. p. genel başkan vekili bu m Ü- ALMAN TEBLİGİ: 
ile riyaseticümhur uınuınl k.ltibi, Parti BrUk.sel 21 (Ö R) _ Alman tebliği: 
genel sekreteri, Meclis reis vekili ve dl- S b l ı b • b- l l • Hudud mıntakasında cephenin muhtelif 
ğer davetlileri hAmil tren bugün saat 16 il 3 C C e J r C Ya 0 0 a ID e 0 eş re J kısımlarında, bilhassa Mozel ile Sarbruk 
da Erzin cana vardılar· Hararetli teza. arasında topçu ve keşif faaliyeti, Fran· 
hliratla karşılandılar. Vekiller Erzincan- Ankara 21 (A.A) - BEYANNAME : sız Sarbrukun garbında Vand orman 
da bir saat kadar kaldılar. Tren yarın v-~--- - L____ mıntakasını da terkederek Alman arazı". 

hah cakt S b .. ük' ........uuonu meuuau Hİİlnü Açıkaözün öliimil dolayuile bofalan Kastamonu 
sa Sivasa vara ır. ivasta uy sinden tamamen çekilmişlerdir. Yalnız 
vagon ve wkomotif atelyesi merasimle ınebU1luğıma eaki Istanbul mebusu eski ba,vekil Rauf Orbay111 genel batkan- budud yakınında işgal ettikleri iki tepe 
açılacak, mi'lafirler Sivasta 10 saat ka· lık divanınca namzedliği kararlattınlırufbr. Rauf Orbaym hakkında evvelce müstesnadır. Cephenin heyeti uınumi-
dar kalacaklar, Pazartesi saat 11 de An- lzmir latild&l mahkemesi tarafından verilmİf olan mabkômiyet kararuun ref'i yesinde sükıJnet vardır. Bazı noktalarda 
karaya avdet edeceklerdir. için vaki müracaati üzerine yapılımJ olan hukuki tetkikte araya gİrmİf olan topçu ateşi kaydedilmiştir. 

. __ __. -- umumi af lumunl.arı imad olunan fiili bertaraf ettiği gibi mahkemenin iade- lngilterecle yeniden 
Istanbulda misafir aini de gayri mümkün kılmq ve mahkeme iade edilebilse idi beraatinin mu· silah altına çağlralanlar 
Sovyet denizcileri hakkak olacağı kanaatine vanlmıt olduğu cörülmiiJtiir. Saym ikinci müntebip- Londra 21 (Ö.R) _ 20-22 yaşında 
Istanbul 21 (Hususi) - Şehrimizde lere bildirir ve ilin ederim. gençler siWı altına çağırılmışlardı. Bu 

mi.safir bulunan Sovyet denizcileri bu· davet 250 bin asker temin edecektir. 
gün Cüınhuriyet abidesine çelenk koy· C. H. P. Genel Bar""n• Vekili llat•ekil 
muslardır. Akşam şereflerine deniz Dr. Refik Saydam 
harp okulunda bir ziyafet ver~. Anbra 21 (A.A) - Urfa mebuau Ali Saip Unavaıın ölümü dolayuile 

--ti--- boralan Urfa mebusJuiuna Naha vekaleti denıiryol İnp.at daireai reisi mühen

Erzurum da 
Açılış 

lan 
törenleri yapı. 
yeni binalar 

Erzurum 21 (A.A) - DUn Erzurum 
istasyonwmn işletmeye açılması törenin
den sonra küşat resimleri yapılan mo
dem Halkevi müfettişlik ve vali konağı
nın, İnönü İlkmektebi, zührevi hastanesi 
çocuk doğum ve bakım evi ve yeni tay
yare cemiyeti binaları ile spor alanının 
da açılması törenleri misafirlerin ve ka· 
!abalık bir halk lcUtlesinin huzuriyle ya· 
pılmıshr 

--tr-

B. Oaladye 

dio Razi S.,,.erin Cümhuriyet halk partiai ııenel balıanlık divanınca namzetliği 
kararlatlmlmlfbr. Saym ikinci miintebiplenı bildirir ve ilAn ederim. 

C. H. P. Genel Başkam Vekili Batyekil 
Dr. Refik Saydam 

Arjantin sahillerinde 
lngiliz gemileri ile ''Amiral Şer,, 

Cep kruvazörü arasında bir harp mı 
Roma 21 (ö.R) - Gazeteler cenubi Amerik.ada Arjantin sahillerinde 

Almanların Amiral Şer kruvazörü ile lngiliz harp gemileri arasında bir deniz 
muharebesinden bahoediyorlar. Plimut vapurunu babl'Dllf olan Amiral Şere 
karp bu mıntal::ada üç lngiliz kruvazörü faaliyet halinde iae de Alman harp 
gemisi daha eüratli olduğundan e1e geçirilmesi imkinı olamamakta.dtr. 

B. Hitlerin projesi 
- BAŞTARA.FI 1 İNCİ SAHİFEDE -
ya, Fransa tarafından °hücwna maruz 
kalmadıkça, Fransızlara karşı taarnua 
geçmiyecektir. 

•Baslcr Nahrihkcn• gazetesinin Ber· 
!in muhabiri Ingilterc ve Frarısaya kar· 
şı ayn ayn muamele esasına müstenld 
olan Alınan pl.ıimnm sukutu hayale uğ
nyacağını tahmin ediyor. Isveç gazeeile
ri daha kafi bir lisan kullanıyorlar. 

Garp cephesinde ru.keri hareketler, 
fransayı Ingiltereden ayırmak ümidiy
le tatil edilecek, bu sırada harp Ingilte
rcye ka1"Şl artan bir •·ahşetle devam ede
rektir. Alman propagandası bu haber
leri tekzip etmemekte, sadece şunlıın 
kaydetmektedir: 

•Vaziyet sarihtir. hlgiltere ve Fransa 
Hitlerin uzattığı eli reddetmişler ve Al
manyaya meydan okumuşlardır. Alman
ya bu meydan okuma karşısında gerile
yecek değildir.• 

----····· 
.SAHiFE J 
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Milli Şefimiz 
Misafir kumandanları 

kabul buyurdular 
Ankara 21 (AA) - Reiaieümhur lımet lnönü bugijn aaat 16 da Franau 

prk orduau komutaru orııeneral Veypndı kabul buyunnUflardır. Kabul -
nannda Franaa büyük elçisi B. Rene Muııigli ile hariciye vekili Şükrü Sara~ 
oğlu hazır bulunrnuılardır. 

Fraruıız heyetinin çekilmesini mütealup lnailiz p.rk ordusu kumandanı koı 
general Vayzel ile lngiltere büyük elçisi bay Hughe Montgomery KnatdıbuU • 
Hugeasen, reioicümhur tarafından kabul buyrulmuf)ardır. Bu mülakatta bari· 
ciye vekili Şükrü Saraçoğlu hazır bulunmuttur. 

Gerek. Franaız, gerek lngiliz heyetlerinin ismet lnönü ile mülikatlan birer 
saat aürmüştür, 

1940 nüfus 
hazırlığı 

sayımı 

ilerliyor 
latan bul 2 1 ( Huauai) - 1940 teırinievvelinde yapılacak olan umumt aa· 

yun hazırlık.lan ileılemektedir. Il::i veya üç yerde ve bir tanesi Hatayda olmalr 
üzere yakında tecrübe sayımlan yapılması mutasavverdir. Hatayın anavatana 
iltihakı münasebetiyle memleket nüfuau 2 70 bin va.tand•ı kazanrtUfbr. Yeni 
aayımda Türk.iye nüfusunun 18 milyona yak.lqbğı her halde tebeyyün ede
cektir. 

Fındık Tarım satış kooperatifinin 
çok yerinde bir kararı 

Trabzon 21 (A.A) - Bir kaç gÜndenberi fındık piyaaaamda çok fazla bir 
durgunluk. hüküm ıürrnek.ta idi. Vaziyeti nazan dikkate alan fındık tanm tıatq 
kooperatifleri umum müdürlüiünce boraada arzedilen (bütük) kabuklu fın. 
dıklar on iki buçuk kuru§tan on dört buçuk. kurup kadar mübayaa edilmiftir. 
Bu miktar bir milyon kiloya yakındır. Bu hareket piyaaada çok iyi bir teair 
yapmıf, müaıahail, zürra ve eanafı sevindirmiştir. Ayrıca ıehrimiz kooperati8 
dahi Sürmene ve Of havalisinden bir lıayli mübayaada bulunmuftur. 

Loyd Corc Avam kamarasındaki 
nutkunu yeni hır nutukla izah etti 
Londra 21 ( ö.R) - Müntehiplerine hitaben bir nutuk söyliyen Loyd Coro 

Avam kamarasında söylediği son nutuk hakkında izahat vererek demiıtir kiı 
lngiltereye teslimiyet tavsiye ettiğim hakkındaki itham yanlışbr. Hiç bir za· 
man, mağlüp bir memleket gibi, her ne bahasına oluna olaun aulh talep etme
sini tavsiye etmedim. Sadece, büyük bir harbın yüz binlerce ölüme ıebep ol· 
manwn için. imlcin hisd olunca müzakereye giritmeeini istedim. 

B. Loyd Corc Sovyet Ru.ya ile daha iyi bir anlaşma lüzumu üzerinde İlrar 
etmit ve Türk.iye ile imz& edilen paktm tayanı dikkat bir diplomatik zafer ol
duğunu kaydettikten aonra aormuıtur: 

Şimdi beynelmilel bir konfeıaruıı içtimaa diYet etmek ve timal devletlerinlıo 
sulh tavassutundan istifade etmek zamanı gelmemiş midir? 

Türk heyeti şerefine 
Moskovada kabul resmi ve ziyafet 

Moak.ova 2 1 (A.A) - Sovyet Rusya ile yabancı memlek.eUeT arumda 
kültür münasebetleri cemiyeti, Sovyct Rusya ziraat sergieini ziyaret mak.aa
dile başta Türk.iye ziraat vekili Muhlis Erl::men olduğu halde Moak.ovaya il"" 

len Türk heyeti oerefine bir kabul Teıımi tertip etmiıtir. Bu kabul Teamine SoY· 
yetler yüksek clivaru Utibi Gork.in. ziraat halk komiseri Benedilr.tof, Eiraat 
komiaerliği divanı azaaı MoiaRf, hariciye komiserliği protokol tefi Barltof, 
Türk.iye büyük elçili Ali Haydar Aktay ve elçilik erk.in~ hariciye Ye ziraat 
k.onı.i.serlilr.leri yüksek memurlan, Sovyet Ruaya ile ecnebt memleketler ara· 
sında kültürel münasebetler cemiyeti memurlan, muhanirler, artistler ve mu

sikişinaslar i~tirak etmiştir-

Ş im al denizinde 
lngiliz harp gemileri ile Alman 

tavyareleri arasında bir harp daha 
Paris 21 (ö.R) - lngiliz hava nezareti bildiriyor: Şimal denizinde harp 

gemilerinin himayesi albnda seyrü.efcr eden bir vapuT kafileaine Alman taY
yareleri hücum etınialerdir. Tayyareler aabah ııörünmÜf, fak.at lnııiliz avcı tay· 

yareleri tarafından tardedilmittir. öğleden sonra taarruza geçmiflerdir. lngi. 
(iz tayyareleri ve harp gemileri tayyarelerle barba girişerek. 3 danesini düJiir
mÜJ]erdir. Bir dör~üncüsü de hasara uğTadığından denize inmeğe mecbur 
.ka.lmııbr. Kafileye menaup hiç bir ticaret gemisine veya harp cemisine Alman 

tayyareleri hasar ika edememişlerdir. Hariciye encümeninde 
izahat verecek 
Pario 21 (Ö.R) - Batvekil ve harici· 

ye nazın Daladiye hariciye encümenin
de beynelmilel vaziyet hakkında izahat 
verecektir. 

Harp başından beri 
lngiliz deniz zayiatı 

Böylece, bir taraftan bitaraflar nsı· 
tasiyle çıkarılan haberler, diğer taraftan ~--•••••••••••••• fi•••••••••••••••'! 
dahili tebliğler Almanyanın iki taraflı 
bir oyun oynadığını sarih şekilde gös

Almanya ya 
gönderilecek Amerika 
posta kolileri 
Roma 21 (Ö.R) - Almanyaya giden 

kolilerin Ingilterede müsadere edilmek· 
te olma.ı hasebiyle Amerika postalan 
Almanyaya gidecek olan koli çantalan
nı Italya üzerinden göndenneğe karar 
vermiştir 

Roma 2 1 ( ö.R) - lngiliz aefareti yanlıı tefııirlere bir nihayet vermek 
üzere harhın İptidaeındanberi lngiliz zayiabn1n ,unlar olduğunu resmen beyan 
etmektedir: 

Torpillenmek suretile hatırdan iki harp gemioi: Rov .. yal Oak. zırhlıaı ile 
Kurac.eu. tayyare gemisidir. iki harp gemisi: Sutampton ve Edimburg kru
vazörleri hafif hasara uğramışlarsa da dert.al denize açılacak vaziyettedirler. 
Morhok torpido muhribi ayni vaı.iyettedir. 

, ............................. ;-..._,_I_ ....... ~~, 
Eski cümhurrcisi 

1 

LALENİN FEDAKARLIC.I 1 
Asırların eşini kohıy yaratamıyacağı üç büyük filim ejderi birden .. 

LALETANDA LALEDE 
l - KADINLAR HAPİSHANESİ 1 
2 - GECE KUŞLARI 1 
3 - RENKLİ M1Kİ 
t - METRO JURNAL 
:; - TÜRKÇE POLO ŞAMPİYO- ı 

NU FRAGMA!'l .. 

l - KADINLAR HAPİSHANESİ 
Z - ÇAYm IURSIZLARJ 
3 - GECE KUŞLARI 
4 - RENKLİ MiKt 
5 - METRO JURNAL 
G - FRAGMANLAR 

-+
Hoover radyoda 
bir nutuk söyledi 
Roma 21 (Ö.R) - Eski Amerika rei

sicümhuru Hoovcr dün akşam radyoda 
•öylediği nutukta Amerika için en ehem
miyetli işin sulh halinde kalmak olduğu
nu, bunda muvaffak olamadığı takdirde 
binlerce Amerikalının ölüme sevkedil
ın i ıc~p 00 cc:;ini s6y·lemi tir. 

termektedir. 

KARŞİYAKA 

Melek Sineması 
KARŞIYAKA 

Yine harikalar yaratıyor 
BUGtl'NDEN İTİBAREN 

Mevsimin en muazzam iki filmi 
görülecektir 

J •• AŞK BAHÇELERİ 
OYNIYAN: 

ViViAN ROMANCE 
Cezairde başlayıp Avrupada nihayet 

bulan büyük AŞK faciası 

2 •• ESİR ORDUSU 
Heyecanlı ' 'e meraklı macera filmi.. 
SEANSLAR : Her gün 4.30 · 6 - 9 
Cıunartesi l . 2.30 da ilave seansı 

varılır .. 
rA!lt7/7 /.//////./,~ //.. /' ///)'; 7'.AI: 

Tayyare 
Sinemasında 

• TELEFON: 36" 
FtıED ASTAİRE - GİNGER RO
GERS'in ~n scın ve en mükemmel 

bir eseri.. 

BRODVAY 
SEREN ADI 

AYRICA 
Bn haftaki METRO ve EKLER jur· 
nalde : 

1 - BelçikaWaruı hududu tahkim 
etmesi.. 
Z - Garp cephesinde Alman ve 

Fransızların müthiş topçu düellosu .• 
3 - Fransada yeni Polonya reisi-

cümhur intihabı.. -
4 - İn:lliz askerlerinin garp cep

hesine sevki ve sair mühim hadisat .. 
Her ıün seanslar 3 • S • 7 ve 9 da. 
Cumartesi ve pazar 1 de ilave seansı 

ımiıiıiıiıiıiiiııiıiıiııB~~ı;:ıı~'://///~,Q"/l 

Elhamra 
Sinemasında IJııgijn 

HARP MUHABlRt 
FRANSIZCA SÖZLtl' 

BAŞ ROLLERDE : 
CARLK GABLE • MYRNA LOY 
SEANSLAR: 12.30 - 14.45 - 17-1115 

21/30 da bugün 10/30 da 
UCUZ HALK SEANSI 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. T' DIKKA ·-

yarın: hu sütunda 
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Garp cephesinde 
zeh1rli gaz!. 

Alman re&mi ajan- -&·--
Londra 21 (Ö.R) - Ingiliz salMıiyet-

&lnln bir tebliği tar mehafili gftya Ingiltereden Polonya-
---!:?-- ya.büyük ~da_zebirli gaz gönderil-

üks. ı 21 (Ö.R) _ DNB. a'ansı dıgı hakkındaki ıddiada devam.eden Af. 
Br. ~ . . · · . l manların propagandasını garp cephesın-

teblig ediyor: Sef;rın ilk devresı ha~- de zehirli az kullanmak i in bir vesile 
da Alman umumı karargahınca neşredı- ktal 1 ç 
len tebliğ: Alman kıtalarının Fransız sayma ır a::___ .. --
kuvvetlerini hududun diğer tarafına at- hri 
tıktan sonra Fransız arazisinde takip et- Ren ne 
tıklerini kaydettiği cihetle, Fransa ile taşmak üzere 
müzakereye girişmek için yeni bir te- Faris 21 (Ö.R) - Alm7ınyadan Öpene 
şebbüs ihtimalinden bahsedilmiş ve Al- gelen haberlere göre son günlerin tufa
manyanın Fransa ile sulh akd!Jçin Fran- ru andıran yağmurları sebebiyle Ren 
sız hükümetine hususi bir yolla yeni nehri kabarmaktadır. Nehrin yüksekli
tekliflerde bulunacağı rivayeti. ortaya ği Doseldrofta 6,13 metreyi bulmuştur. 
çıkarılmıştır. Şunu müşahede etmek la- Bir çok noktalar su altındadır. Aşağı 
zımdır ki asker! bülten garp cephesin- Ren de endişe verici şekilde kabarmak
deki hadiselerin olduğıı gibi objektif şe- tadır. 
kilde zıddından ibarettir ve bunda bir 
ısulh taarruzu görmek doğru olmaz. Bu
gün vaziyet sarihtir. Ingiltere ve Fransa 
ll.itlerin uzatbğı eli reddetmişler ve Al
manyaya eldivenlerini fırlatmışlardır. 
(Yani onu tahrik etmişlerdir). Alman
ya eldiveni kaldırmıştır. (Yani düelloyu 
kabul etmiştir). 

-+-
Fenlandiya 

-*Bir İsveç vapuru 
batırddı 

Brüksel 21 (Ö.R) - Jngiltereye muh
telif emteayı nakletmekte olan •Güstav 
Adolf• Jsveç vapuru Ştland adalarının 
ş;malinde batmlmıştır. Mürettebat bir 
Norveç vapuru tarafından kurtarılmış
tır. 

-.!i---
11Royal Oakn m 

Hariciye nazırının batması tahkikatı 
beyanatı Brüksel 21 (Ö.R) - Royter ajansırun 
Brüksel 21 (Ö.R) - Royter ajansına istihbaratına göre •Royal Oak• zırhlısı-

beyanatta bulunan Fenlandiya hariciye nın torpillenmesi hakkındaki tahkikat 
nazırı B. Erko demiştir ki: Şimdiye ka- ııihayet bulmak üzeredir. B. Çörçilin bu
dar Fenlandiya - Sovyet müzakereleri na ait raporu alır almaz Avam kamara
dostane bir ruhla cereyan etmiş ve hiç sında beyanatta bulunması muhtemel· 
bir tazyik yapılmamıştır. Müzakereler dir. 
ayru ruhla devam ettiği takdirde mem- Ambargo görüşmeleri 
n~yet .verici bir sureti tesviye buluna- haftaya bitecekmi"' 
bilecektır. ~ 

Paris 21 (Ö.R) - Amerikada ambar· 

Paris 21 (Ö.R) - Isveç kralı şimal 
devlet reisleri namına Reisicümhur Ruz
veltin mesajına teşekkür etmiş ve bita
raflık siyasetine devam azimleri için bu 
mesajın bir teşvik olduğıınu bildirmiş
tir. 

-.!i--
FonPapen 
Bitlerle görüştü 
Bern 21 (A.) - Berlinden bildirildi

ğine göre B. Von Papen Ankaradan ge
lir gelmez B. Hitlerle bir kaç saat süren 
bir görüşme yapmıştır. 

Kopenbag 21 (A.A) - National Did
ningen gazetesi Almanyanın Türkiye bü
yük elçisi B. Von Papenin Ankaraya 
dönmek üzere olduğıınu bildirifor. Bü
yük elçi, Türkiye - Fransa - Ingiltere 
muahedesinin bazı noktalarını tenvir 
için emir almıştır. 

--i.. 
İtalyadaki Almanların 
Almanyaya nakli için 
Roma 21 (Ö.R) - Yukarı Adij vadi-

sindeki Alman tebaalarının veya Jtal
yan tebaası Almanların Alrnanyaya nak
li için Romada Alman sefiriyle Italyan 
hUkümeti arasında bir mukavele imza 
edilmiştir. 

--1: -
Dominyonlar 
konferansı 
Londra 21 (Ö.R) - Dominyonlar kon

feransına iştirake gelen cenubi Afrika 
dahiliye nazırı, bu meınleketin Afrikada
ki imparatorluk topraklarım müdafaa 
için bütün kaynaklarını kullanacağını 
ve Ingilterenin zafere ulaşması için her 
yardımda bulunacağını söylemiştir. 

gonun ref'i için yapılmakta olan müza
kerelerin gelecek hafta bitmesi bekleni-
yor. 

---·.!i-----

Japon gazeteleri 
Amerika sefirinin 
nutkuna teessür 
ediyorlar 
Tokyo· 21 (Ö.R) - Japon gazeteleri 

Amerika sefirinin nutkuna teessüf edi
yorlar. Bu nutuk Japonyanın Asya siya
setini Amerikanın hfila anlaınaclığına de
lil sayılıyor. 

-- "'!.--

Bulgaristan kadar 
bir Polonya 
Roma 21 (Ö.R) - Hollanda gazetele

ri Almanyanın Bulgaristan boyunda bir 
Polonya devleti kurmak niyetinde oldu
ğunu öğrenmişlerdir. Resmi Alman ma
kamlarında ise henüz bu hususta kat'! 
hiç bir karar alınmaclığını bildirmekte
dirler. 

ANKARA paktı 
ve Papanın gazetesi 
Brüksel 21 (Ö.R) - Papanın gazetesi 

olan •Üsro Andro Romano• Ankara 
paktlilln Balkanlar ve Akdenizin şark 
havzası için en büyük ehemmiyeti haiz 
bir vesika olduğıınu kaydederek Londra 
ve Pariste uyandırclığı memn~yetin 
de buna delfilet olduğıınu yazıyor. 

lstanbul vali 
muavinliği 
Ankara 21 (Hususi) - Istanbul vali 

muavinliğine Ankara belediye reis mu· 
avinlerinden eski Fatih kaymakamı B. 
Halı'.ık Nihad tayin edilmiştir. 

ilan 
Golf kulübünden: 
Golf klubünün senelik umumi heyet içtimaının ruznamede yazıh 

hususları müzakere etmek üzere 4. 11. 1939 tarihine müsadif cumar
teııi günü saat 18 de Bornovada kain klüp binasında aktedileceği ilan 
olunur. 

Ruzname: 
1-
2 
3 
4 

idare heyeti raporunun kıraati, 
1938 - 1939 senesi hesabahnın tetkik ve tasdiki, 
1939 - 1940 senesine ait bütçenin müzakere ve tasdiki, 
idare heyeti ve mürakip intihabı. 

IENI ASJR 

Belgrad memnundur 
Türkiycnin harbe girmesi için hiç bir 

zaruret hasıl olmıyacaktır 
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Ablokanın tazyiki ar- IZMIR BtRmcı ıcRA MEMURLu
CUNDAN: 

tınca Almanyanın İbrahim ve Zahidenin Eınlak ve Eytam 
bankasından ödünç aldığı paraya mulı::a· 

asabiyeti artıyor bil bankaya ipotek eylediği Izmirde Qa. 
. ziler mahallesinde Bedava sokağında 

- BAŞT~AFI 1 .~ci S~E - tapuda 8/ 18 numara tajı 12/ 14 olıull 
mir lstihsa!Abnm butün tahminlerın du- iki kapılı olan ve evsafı aşağıda numa
~unda ~al.dığı .maHlmdur. Hülilsa.' .Ingi- rası Y";"ılı dosyamızda bulunan ve heye11 
!iz denız uslerıne karşı bazı geçıcı Al- umumıyesine iki bin lira kıymet takıliır 
man muvaffakıyetlerine rağmen, lngil- edilen gayri menkulün mülkiyeti açıll 

- BAŞTARAF1 1 iNCİ SAHİFEDE - yazıyor: terenin denizlere tamamen hakim kaJ- arttırma ile ve 844 numaralı emlflk ve 
şunları yazıyor: Pakt üç memleketin ev- Türk - lngiliz - Fransız anlaşması Pa- masını Almanyayı daimi surette abloka- eytam bankası kanunu mucibince bir de
velce almış oldukları teabhüd!OTi tekid ris ve Londrayı sevindirdiği kadar ord- nın tazyiki '!!bnda tutacaktır. faya mahsus olmak şartiyle arttırmaııı 
ve teyid eylemektedir. Şimdi bunun Rus- detle Berlini mükedder etmjştir. Türki- Paris 21 (0.R) - Almanya, müttefik 6/ 12/939 Çarşamba günü saat 10 da icra 
ya ve Balkan memleketlerindeki tesir-ı yenin Balkan antanb milletlerinin hep- harp gemilerinin himayesi altında seyril dairemiz içinde yapılmak üzere bir ay 
!erini beklemek icap eder. Bir çok ecne- sinden, yani Yugoslavya, Yunanistan ve sefer edecek bitaraf gemilerin düşman müddetle satılığa konuldu. 
bi gazeteler pakhn ltalyada muhtemel Romanyadan daha kuvvetli olduğunu an- vapurları telakki edileceğini bildiren Bu arttırma neticesinde satış bedeli 
aksülam~lleri hakkında mülahazalar yü- lamak ve Ankarada imzalanan paktın notasıru Hollanda hükümetine de tevdi her n~ olursa olsun arttıranın üzerine 
·· k ı · ı d. B' k · · kd' ı k · · h · b' e....,'•tır· ihalesı yapılacaktır. rutme te ace e etmış er ır. ız şunu te~ ıyınettnı ta ır e me ıçın arıtaya ır ....... .......,. . ... 

min edebiliriz ki ltalya, hakiki bir şekil- göz atmak kafidfr. ~tış ~4 num:.~mlak ve. eytam 
de yapılmamakta olan Avrupa harbının Le Jour gazete•inde Michel Poder• Ankara RadyOSU la .as:ı,, an~u. u erınekgore yapı-
bu yeni safhasını dikkatle takip etmekte- diyor ki: ~gın n ilınc'ı artt"'?'at Y','d tur. ~ 
dir. Paktın imzası Romada hayret uyan- Bitaraf milletlerin gösterdikleri aksül- ~şınd paki~ab e ko udp-"'~~ erı enafıy a1 
d V 1 al b · k' f • il k d F 1 T b"k" .!i- yuz e ı uçu ==ye masr ı-
ık":"a~ıştı~. d de. tB~a kunun ınb ık"'k ıknı ae elr . aArş1Bkın a ralnsız ve ngbı .. ız .. kub~- DALGA VZV..,LV"V nır. ipotek sahibi alacaklılarla diğer aJA-

ta ıp nıvetın e ır. ır no ta mu a a - met erı n ara an aşmasını uyu ır n V kadarlar irtif k hakkı sahi l inin 
tır. Balkanlarda ltalyanın gıyabında hiç zafer relakki etmekte tamamen haklıdır- BVGV.., ,. · enkın vule ·· a. d k' hakl p er h 

1 1 Al dki k
·1 ... ki n ,.aynın uzerıneı arını u-

bir teşebbüs yapılamaz. Zir~ bu meme: a~. ma~ya .a. a .. ~-er .. !.?stcrıyor --+-- su.siyle faiz ve masrala dair olan iddla-
ketin bu mıntakadaki bayatı menfaatler> Hıtler, hezımetının buyuklugu hususunda 39 83 K /UO W !arını işbu ilan tarihinden itib !mıi 
gittikçe daha ziyade bedihi bir şekil al- hayale kapılmamakt•dır.. • 11 m. l es. W gün içinde evrakı müsbiteleri~n ?ırını-
maktadır. Leon Blum, Populaıre gazeteBJncl• T. A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ ZO Ww. le memuriyetimize bildirmeleri icap 

ITALYANIN FtKRI ALINDI MI: Türkün dürüstlüğünü ve azimkirlığını T. A. Q. 19.7' m.15195 Kes./ 20 Ww. eder. 
Bir çok ngiliz gazeteleri ttalyanın an- sitayişle yadettikten sonra paktın Ro- 12.30 tıroızram ve meınleket saat ava- Aksi halde hakları tapu sicilince ma-

Iaımadan tamamen haberdar tutulduğu- manyaya karıı Alman taarruzuna ıed çe· n, 12,35 ajans ve meteoroloji haberleri, !fun ohnadıkça paylaşmadan hariç kahr
nu kaydediyorlar. Bu da Ciano - Hoor keceğini ve Avrupa cenubu ıarkisinde 12.50 Türk müziği: Yurd panoraması. !ar 23/10/ 939 tarihinden itibaren şartna-
an!a,ması mucibince yapılması icap eden statükoyu muhafaza ed•ceğini kaydey- OKUYANLAR: Küme ses heyeti. me herkese açıktır. Talip olanların ytlz-
istişareletin bir neticesidir. Ve ltalyanın !emektedir. • ÇALANLAR: Fahire ve Refik Fersan de yedi buçuk teminat akçası veya milli 
Akdenizdeki mer>faatlerinin zımnen tu- Madam Tabouis, Cenevre gazetesinde S. Ataman, Ruşen Kam. bir banka itibar mektubu ve 39/1041 
diki mahiyMindedir. Alman diplomasisinin uğradığı hezimeti İdare eden: Mesut Cemil. dosya numarasiyle birinci icra memur-

BELGMD ÇOK MEMNUNDNR: ve boğazlann Alman heveslerinden kur· 13,30-14,30 Müzik (küçük orkestra - !uğuna müracaatları ilan olunur. 
Belgrad gazeteleri pakh memnuniyetle tanlnuı olmasının ltalyada tevlid ettiği Şef: Necip Aşkın), 1 - Malıizer: Düğiin 3913 (2165) 

karşılamışlardır. cPravda. tıakhn kim- memnuniyeti tebarüz ettirmektedir. töreni, 2 - J.Brahms: Macar Dansı, No. 
ıeye ve hele hiç bir suretle ltalyaya kar- Ere Nouvelle gazetesi şöyle diyon 3, 3 - Kra1 Kozmak: Viyanada gece, IZMIR IKINCİ İCRA MEMURLU-
'' müteveccih olmadığını kaydediyor. Ha.la Türk - Fransız - lngiliz kat'! an- 4 - Arnold Meister: Bohemya Rapsodi- CUNDAN: 
cVremn ltalva ve Türkiyenin Tuna ve lapnasının akdi tesiri altında bulunan Al- si. 5 - Kalmann: Minyatür suiti: Hasan Basriden temliken Mümine 
Balkan bavzalannda emniyetini arttır- man diplomasisini Stokholm konferan- A - iki küçük tavşan, B - Uyu yav-
mak icin mümkün olan her ,eyi yapmak ~ında en ufak teselli dahi bulamıyacak- rum, C - Haydi, Ata binelim, D - Ve ~087 lira ~çlu A~~t oğullar:.ı M:1.kie1, 
istedikletini yazıyor. Binaenaleyh, Av- \'!. =rkı söyliyelim; 6 - Eduard Künneke: ik~~nd, ınd ve t uskli~yMının ·nı·adc Çıya 

d b •--- d'I · ..- ıncı erece e ıpo e ersı ı e am 
~panın ~u .ku~ın a ıulh ı;nu a~ e ı. - IZVESTIY ANIN MUT ~l ı Dans suitinden Blus. 18.00 program, 18, dibi mevkiinde 44407 metre murabbaı 
d!l'çe Turkıvenın barba R'lmtesı ıçın lüç Londra 21 .<ö.R) - lzveıtıya gazete- 05 meınleket saat ayarı, ajans ve meteo- gayri mezru bir halde içerisinde iki katlı 
hır zaruret .hasıl .. ol~a~tır. . si Ankarada ımza edilen mu~hede ~·.k: roloji haberleri, 18,25 Müzik (Radyo ve alt katta iki ve üst katta bir odadan 

cNovostı> Turkıyenın bu paktla hı- kında Sovyet matbuatının ılk tefmını Caz orkestrası), 19.00 Çocuk saati, 19,30 ibaret ve halen hane olarak müstamel 
~ara~~~ı~ı ~u~a.faza nrzusun~ göster~~k yapmı~hr. Bu gazete Türk - ngiliz - .: ran- Türk müziği, Çalanlar: Vecihe, Reşat, mahal ile büyük bir ahırdan ibaret ve 
".tedı~ını bıldırıvor. B.unun ısbatı, ! ur- sız itbfa.kının ~ovyet Rusya~ın yu.ks~k Cevdet Kozan. 1 - Okuyan: Muzaffe." heyeti umumiyesine 1600 lira kıymet 
kıyenın Sovyet Rusy.ı ıle dostane muna- menfaatıne asla dokunmadıgını bıldır- IJkar, 1 - Nuri bey: Buselik peşrevı, takdir edilmiş bulunan tarlanın 61925 
sebetlerine devam etme•idir. mektedir. 2 - Itri efendi: Buselik beste, 3 - Dede sehim itibar ile 51000 hissesi açık artbr-

SULHU MUHAFAZA ARZUSU ı Nevyork 2 1 (AA) - Nevyork He- Buselik şarkı: (Zülfündedir benim bahtı ma suretile ve peşin para ile 4/ 12/939 
Macar p:azeteleri de pek müsait ne,ri- rald T ribune gazetesi Türk - lngiliz - siyahını), 4 - Reşat Erer - Taksim, 5-- tarihine tesadaf eden Pazartesi günü sa

y atta bulnuyorlar. cMagyar Nemsed> Fransız paktını Roma - Berlin mihverine Şakir ağa - Şarkı: (Sünbülistan), 6 - at 14 de Izmir ikinci icra dairesinde sa
anlaşmanın yakın şarkta vaziyeti avdın- indirilmiş kuvvetli bir darbe olarak tav- Tanburt Ishak - Şarkı: (Gönül vermez tılacaktır, bu arttırmada kıymeti mu
latmağa devam ettiğini yazıyor. «Peşti sif etmekte ve bu psktın Akdenizi bir bivefaya), 7 - Selim m - Şarkı: (Bir hamminenin yüzde yetıniş beşini buldu
Naplo• paktın Jtalyadaki tesirlerine te- müttefik denizine tahvil edeceğini söy- pür cefa hoş dilberdir), 8 - Behram ğıı ve birinci derecede ipotek sahibinin 
mas ederek iki milletin, Türkiye ve ita!- !emektedir. Bu gazetenin mütalaasına ağa - Buselik saz semaisi. 1300 lira alacağından fazlaya çıktığı ta!ı:
yanın Avrupanın cenubu şarkisinde sul- göre bu istihale ltalyanın Fransa ile in- 2 - Okuyan: Semahat Özdenses, 1- dirde müşterisine ihale, aksi takdirde 
hu muhafaza etmek istediklerinin bu su- giltereye karşı harp açmıyacaih ve Ak- Mahmut Celıtlettin P. - Karcığaz şarkı: arttırma en çok arttırmanın taahhüdü 
retle .,.bit olduğunu kaydediyor. denizi bu iki memleket arasında faal bir (Vahı meyusi visalsin), 2 - Salfilıittin baki kalmak şartiyle 15 gün daha temdit 

«Üz Nemezd> Türkiyenin yeni vazi- elbirliğini mümkün kılacak bir yol ha- Pınar - kürdili şarkı: (Aşkınla yanan edilecek 2 ci arttırması 19/ 121939 tari
yetinde Balkan sulhunu tahkim için ita!- !ine getireceği gibi iki katiyet ifade et- kalbime), 3 - Rahmi bey - kürdili hi- ?ine .~üsadif .Sal~ günü saat 14 de yine 
yaya dayanacağını yazıyor. mektedir... uı--- cazkiir şarkı: (Mahrumu şevkim), 4 _ ikinc_ı ıcra daır~sınde yapılacaktır. Işfı~ 

«Peşler Loyd> ltalya ve Türkiyenir Rahmi bey - Kürdili hicazkar şarkı: gayrı menkulun artt~rma şartname"1 
Balkan milletleri arasında müslihane bir s l gf ri d j 0 (Gönlümü başka emellerle), 20/ 11/ 939 tarıhınden ıtıbaren 93~!223.2 
işbirli~ini tasavvur ettiklerini yaz.ıyor. 3 - Okuyan: Safiye Tokay. 1 - Sa- n~a~~ı dosyamızda herkesın gorebı-

FRANSIZ GAZETELERiNiN G • • d lahlttin Pınar - Nihavent şarkı: (Hfila mesı ıçın açık.tu:. . . 
MUTALAATI: CfJSln e yaşıyor), 2 - Faiz Kapancı - Nihavent ~ttı':?"aya ışt~ak ıç!n b~el _muham-

şarkı: (Gel güzelim Çaınlıcaya), 3 - mının yuzde Y~ b~çugu nıspetinde ?"Y 
Paris 21 (A.A) - Paris matbuatı, _ BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE - Refik Fersan _ Suzinak şarkı: (Canın akçası veya m_illi ~ır bankanın temınat 

çok derin akisler yapan Türk - lngiliz • ktub te d edil kt 
b Asfach uçurumu yamaçlarındaki son kimi isterse), 20,30 konu•ma, 20,45 türk mel t ku sahv'b" al ecakle tlır.1 d'ğ ,. Fransız paktının imzasından sonra ey- "' po ...-

b f d . derece müsaid vazjyctten maada Fran- müzigı' · (fasıl heyeti), 21,30 müzik (dans k d le ı .ırtifakc hakakır a ahı' elr ~ . nelmilel mat ua• ctra ın a neşnyat ya- a ar arın ve ı a s ' sız mevzileri Contg • Lcs - Bais kasaba- müzi"' - Pi.) 22.00 meınleket saat a arı . .. . . ıp erımn pıyorlar. Bütün Avrupa ve Amerika mat- . 1. ki . d k•· 312 tr .gı ' . . Y gayrı menkul uzerındekı haklarını hu-
b . .. fi kt bu" sının şıma ı şar sın e aın me e ve a1ans haberlerı, 22,15 aıans spor ser- il f ı· af d . 1 idd'.ala 
uatının neşrıyatı u~ tara ı pa ın - •·üksekUğindeki araziden istifade etmek· . . 22 25 .. 'k ( band Pi) 23 25- sus e. a z ve .masr a aır o an ı -

tün dünya hükümet merkezle1ince fev- <> • VlSJ, ' muzı caz - ' · rının 113.n tarihinden itibaren 20 gün 
kalade mühim bir hadise olarak karşılan- teldir.bBu nAıınf takhada Fransız htopçMıısu 23.30 yarınki program ve kapanış. içinde evrakı müspitelerile birlikte me-

d k d . o up em s ac uçurumuna, em o- - · t' · bildirmel · · --'--
ığını gösterme le ır. li P . Obe be l . t'k f deki . • • murıye unıze erı ıcap euı:.. 
Leon Bourgues Le Petit Parisyen ıı:a- ze n erı ve r r ıs ı ame ın .. lngiliz elçısi ile Aksi halde hakları ta u sicilile sabit ol-

bah . mecrasına ve Fransız topçusunun dun dık · p 
zetesinde ltalyan efkannı mevzuu " h" 'dd tli ho b dmı hed f Çankayşek ma ça satış bedelırun paylaşmasından 
etmekte ve ,öyle demektedir: yap gı şı e m ar ana e hariç ika1ırlar 

[talyadaki aki•ler iyidir. ltalya Ru teşkil eden Shendorf tcpe!c~e ~aklın görüşmeleri Gösterilen .günde arttırmaya jştirak 
ilerlemesine mukavemet edecek kabili- bulunmakta~:ı:r. B~ ~e~h.cnın oteki kıs- Şanghay 21 (Ö.R) - Ingiliz büyük el- edenler arttırma şartnamesini okumuş 
yette ve nufusunu tanımak imkanına sa· mı Sar sahilind~ki ıruş?ç ~lı mınta- çisi ile Mareşal Çankayşekin hariciye ve lüzumlu malfunatı almış ve bwıları 
hip bitaraf bir Balkan bloku teşkili ümi- kaya kadar takrıben sekiz kilometre ka- nazırı arasında görüşmeler henüz nct:i- tamamen kabul etmiş ad ve itibar olu-
dinin yeniden doğduğunu görmektedir. dar uzamak~ad?'. Bu kısımda ~ i~i mü- celenmemiştir. nurlar. 
Bu Balkan müdafaa siyaseti fikrinde !tal- dafaa mevzılerı mevcuttur. Rıtzmg ve Satış ikinci arttırmaya bıraktldığı tak-
yanlar Türklerle birleşmektedirler. Türk- LaunsiroCf Fransız kasabalariyle Alman- Aleni te.,ekkür dirde teklif olunan bedel satış isteyenin 
ltalyan münasebatı bu sayede süratle dü- ların Walville ve Mondorf kasabaJarı bu ~ alacağına rechani olan diğer alacaklıla-

b d mıntakanın münhat kısmında bulun- Son zamanlarda vazife görmeğe bile rın 0 gayrı' menkul ile temın· '""'"-'" zelebilecektir. Sovyet Rusyada mua e e ............., 
1 ki maktadır. imkan bırakmıyan gözlerimden olan olan alacakları mecmuundan fazlaya çık· 

etrafında mütalia mevcut o mama a JA" • li ti k 
f d D ma uuyetimi, yaptıgı ame 'ya a urta- mak şartile en çok artbrana ihale edilir, 

beraber Saraçoğlu ilr. Moloto arasın • 1 • 
teati edilen telgrafların samimi ifade- K J k ran Manisa rneınleket hastanesi göz ta- böy'le bir bedel elde edilmezse ihale ya-
sinde de Moskova ile Ankara arasında i r a l bibi bay Ibrahiıne beni yeni hayata ka- pılmaz ve satış talebi düşer. Gayri meıı.

vuşturmuş olması münasebetiyle en de- kul kendisine ihale olunan kimse derhal 
ileride bir tesviye tarzi bulmak imkinı~ D l epo Ve mağaza ar rin minnet ve teşekkürlerimi alenen veya verilen mühlet içinde parayı va
nın halen mevcut bulunduğunu göster· sunmağı vazife bilirim. mezse hakkında icra ve iflas kanununun 
mektedir. İsmetpaşa bulvarında eski Zenit Gördes Orman klltibi M. Yümer 133 cü maddesi tatbik olunacağı illin olu-

Bourgues, pratik cepheden şu müta- garajının olduğu mahalle 400 metre nur. 3907 (2160) 
laaları yürütmektedir: murabbaı genişliğinde zemini be-

Almanya için Boğazlar yolu kapanmJR ton üstü kllrgir her işe elverişli bir 
ve Almanvanın Balkanlar üzerindeki depo yapılmıştır. Ayrıca mezkt\r Orta tahsil görmüş Fransızca bilir 
tazyik vuıtaları çok azalmıştır. Sovyet- depo ittisalindeki üç büyük dük- daktiloya fişina bir memur alınacaktır. 
!ere Polonyada ve llaltık memleketlerin- kan da kiralıktır. Görmek ve gö- isteklilerin Atatürk caddesinde 34 nu-
de atedikleri gibi hareket etmeleri için rüşmek istiyenlerin ayru mahalde marada kfün Anadolu anonim Türk si-
verilen serbesti şark istikametinde bir 52 numarada Yusuf Savrana müra- gorta şirketi Jzmir ve havalisi acentesi ' 

MEMUR ARANIYOR 

OPERATÖR 
DOKTOR 

kazançla telafi edilıniş değildir. caatları. S-4 1--6 Tahsin &ınere müracaatleri. 

..,,-!!l!!!!!'!!!!!!!~-~, ....... ...,""'"""""'""""""!!!llı"""!!!!.!""'!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!':""""'~~~2~1~6~6~)!!!!!~"""~0~rgd~re;..,ı:g~a~ze~t~eo~i~ndge~E;m~il~e~Bgu~r~e~!ö~·y~l~e.;.;,~ ~ ~;_ ;;;:.:,...,,,,.,,,,., .... ...,,,,,.,....,1~-3,...;,,,,,..,,;.<2~1~5~1)"9.IP.I~ 
fZZTX7LZZTL7.L7..Y"L!ZZ:LZ7'.L7f/7.lf7Z7".L7J-F./7./7/A~.J>l!lllY - Sabi mi söylüyorsunuz, dedi. De· madmazelin yazmış olduğu bir mektubu fırlattıktan sonra yavaş sesle: 

Cevdet Mustafa 
Gönenden 

mek bana iki altın vereceksiniz ha 1.. okumak hoşunuza gider değil mi? - Merak etmeyiniz .. Dedi, siz Scrvas r Memleket hastanesi Baş Tabibi 
- Evet .. Ve öğle yemeğinden sonra Ve M;ıtufle böyle söyliyerek koynun- ptosuna tam zamanında da gidebilirsi- İkinci beyler sokak fırın karşın 

hemen yola çıkacağız.. dan bir zarf çıkardı. niz. Bunun için yapflcağınız ~ey daima No. 25 ... Her gün öğleden sonra saat 
Bu kararla,bktan sonra Faribol Mis- Mösyö dö Şadöfo saklomağa lüzum kıtanızın solunda ve yolun kenarında üçten itibaren hasta kabul eder. 

tufleyi uyandırdı. Beraber çıkıp sahil bo- görmediği bir heyecdn içinde: yÜrÜmektir. TELEFON No. : 31%5 
yunda Monsenyör Luiyi buldular. üçü - Aman yarabbi ... Dedi, ne •Öy!i- Şadöfo hayretle muhatabına baktı: IZJ!!Zl1!7.<J:7':LL:o22~Z~ZTZ7'.Q;ı:'Z:/~.c/..,h./.LYX/ZCI!! 
birlikte uzun boylu konuıtular. Korarlaş- yorsunuz. Yoksa bana madmazel Vrjn- - Ne demek istiyorsunuz}., tzMIR !KINCI ASLlYE HUKUK 
tırdıkları ıu idi: yesden bir haber ntl getirdiniz} Dedi. MAHKEMES1NDEN: 

DEMiR MASKE : 
Büyuk tarih ve 

: (iKJNCi 
macera romanı 
KISIM) 

Balıkçının kayığı ile Palasa Faribol M;,tufle bıyık arasından gülümaedi. - Size aldığım emri tekrarlamakla İzmir Namazg8h karakolu civarında 
değil, Mistufle gidecekti. Çünkü onun - Şimdi sizin artık Mösyö dö Şadöfo iktifa ediyorum ve söylediğjm tarzda ha- ikinci Sakarya çıkmazında 25 numara.1ı 
simuı ve ,ahsı F ariLol kadar tanınn olduğunuza eminim. Binaenaleyh sevgi- reket edecek olursanız vücudunuzu gaip- Nimet aile evinde Adile tarafından Bas-
değildi. Mistufle mülazim Şadöfoyu bu- linizin mektubunu size verebilirim. ten gelecek kurşunlara karşı korumuı mahane Anafartalar caddesi kömür han 
lup madmazel Vrinyt:sin mektubunu ve- Genç zahit zarfın Üzerindeki mührü olursunuz. numara 886 Ismail Pekmez aleyhine mU.. 
recckti. titreyen ellerile parçalıyarak açb ve okur - Yani... tedair ihtar davasının görülmekte olan 

Yalnız kalınca Mistufle Faribola: - Artık balıklar da bizim tarafa uğ. Monsenyör Lui bu pl8.nı tasvip etmiş, okumaz da sapsarı kesildi - Yani ıu ki Rozarj çok melun bir muhakemesi esnasında: 
- Benim aklıma bir şey geldi, dedi. ramıyorlar. Bu gidişle açlıktan k.ın1aca- yalnız Mistuflenin arkasına bir gemici - Madmazel bu mektubu size vereli adamdır. O sefil bir serseridir. Ve nazır Müddeialeyhe çıkarılan davetiye ile 
Faribol: ğız. elbisesi giymesini tavsiye ey]emişti. Bu ne kadar oluyor} Luvuvaya düşman olan birini ele geçir- d3.va arzuhal sureti muhatabının bulu-

ı 

62-

- Kuyruğun kopsun, benim de aklı- Diye söyleniyordu. Faribol balıkçıya da kolayca temjn edildi. Diye sordu. mek için her çareye baş vurmak İ•le- naınadığı mübaşir meşrııhatından anla-
ma bir şey geldi. C'evabını verdi. Hani yaklaştı: Mistufle, balıkçı ile beraber denize - Bugünle tam on dört gün oluyor mektedir. şılmış ve zabıtacada yaptırılan tahkikat,. 
bu sevimli kadının kocasına şöyle beni - Dostum, dedi, merak etme, ben açıldı. Bir ıa•t sonra Palas sahiline ayak ki.········ - Fakat .. Siz kimsiniz} lada ikametgahı tayin edilmemiş oldu-
bir d~niz gezinti~ne çıkarmasını rica et- sana bir an içinde bir hafta1tlc. balık satış basıyordu. Delikanlı sendeledi. - Bedbaht bir asılzadenin sadık dost- ğundan ilanen ifasına ve tahkikatın 
sem... kazancını teınin edebilirim. Buradan ka- Beş on adım yürümüştü ki gözleri bir- - On dört gün ... Diye mırıldandı .. !arından biriyim. 4/11/939 Cumartesi günü saat 11 de ta-

- Ve .. Palasa kadar gitseniz .. Öyle yık.la Palas koyuna ne kadar zamonda den sevinçle parladı ve biraz ötede tek Ben iki at çatlatmak suretile buradan - Sizin adınız Faribol mu"I likine karar verilerek bu babtaki tanzim 
değil mi. .• Bakınız nasıl da keşfettim ... gidip ~elebilirsiniz} başına dolaşan genç bir mül8.zime doğrl! Servas şatosuna ancak iki günde gidebi- - Hayır .. Ben sadece Faribolun naçiz .k.ılınan davetiye varakasının bir suretile 
Yalnız bana uyumak jçin bir, jki saat _ En aşağı iki saat .. Çünkü bu sabah hızla yürüdü. lirim. Halbuki hemen de buradan oyrıla- bir talebesiyim. Size demin yaptığım dava arzuha1 sureti mahkeme divanha-
mü-.aade etmenizi rica edeceğim. rüzg8.r ters taraftan esiyor. - Affedersiniz zabit efendi... Dedi, marn. Rozarj şüphesiz. bana izin vermez, tavsiyeyi onun nam ve hesabına yaptım. nesine asılmış olduğundan müddeialeyli 

Böyle söyliyerek MiBtufle odanın bir - Kohul.. Eğer bu yolculuiiu yapma- acaba sizin adınız Mösyö dö Şadöfo Yarabbi .. Sevgili Janımın baıkasile ev- Kendi hesabıma da size şunları söyliyo- Ismailin tayin kılınan gün ve saatte 
kö~esine çckilmiŞc. kendisi için en rahat ğı kabul ederseniz size gidiş için bir al· mudur} lenmesine mani olamıyacağım .. Tam za- rum. Size Amirlik etmeğe liyakati olmı- mahkemede hazır bulunması veya bir 
vaziveti alarak uykuya dalmıştı. tın ve dönü~ için de keza bir altın vere- Genç zabit gülümsiyerek cevap ver- manında onu kurtarmağa gidemiyece- yan haydut bir adamın sözlerine asla vekil göndermesi aksi takdirde hakkm-

Bir saat sonra kadının kocası olan ha- ceğim. di: ii.m... kıymet vermeyin. Sevgilinizi daha evvel da muamelei gıyabiye icra kılınacağı 

-
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1ZM1R BELEDiYESiNDEN: W. F. Henry Van der Zee 
Ve$~3sı 

SPERCO VAPUR 
ACEHTASI 
---··tr·---

846 sayılı beyler sokağında 50 numa
ralı belediyeye ait garajın 16.11.939 ta
rlhinden itibaren bir sene müddetle ki
raya verilmesi başkatipUkteki şartname
si veçhile açık artırmaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 250 lira olup ihalesi 
1-11-939 Çarşamba günü saat 16 dadır. 
Iştirak edecekler 18 lira 75 kuruş temi
natı iş banksına yatırarak makbuzu ile 
encümene gelirler. 

AMERİCAN EXPORT LİNES İNS. ADRİATİKA SOSYETA ANONİMA 
N EV - Y O R K İÇİN: ot NA VİGAZYONE 
EXPORTER vapuru 27 ilkteşrine BOLSENA vapuru 24/10/939 tarihin-

doğru bekleniyor. d • de beklenmekte olup Karadeniz liman-
:ExiRİA vapuru 29 ilkteşrine ogru lan için yük alarak hareket edecektir .. 

bekleniyor. GALİLEA vapuru 26/10/939 tari-

17-22-25-31 2122) 
AR~~~T DEPPE, ANVERS hinde beklenmekte olup Adiryatik li-

ANVERS IÇIN : manları için yük alarak hareket edecek-
- Hava gazı fabrikası ihtiyacı için bin ESPAGNE vapuru son teşrin başlan- f 

ton Zonguldak zerodis ilave 0,10 maden gıcında bekleniyor. ırDİANA vapuru 30/10/939 tarihinde 
kömürü satın alınması başk§tiplikteki D. T. R. T. ~UMPANY~I. beklenmekte olup Adiryatik limanları 
şartnamesi veçhile kapalı zarflı eksilt- . TUNA LiMANLARI iÇiN i ·in ük alarak hareket edecektir. 
meye konulınuştur. Mııhommen bedeli TIS~A motörü 19 ilkteşrine doğru ç c1ı.DEA motörü 30/10 ·939 tarihin-
on bir lira olup ihalesi 6/11/939 pazar- beklcnıyor. de beklenmekte olup Cenova ve Marsil
tesi günü saat 17 dedir. 2490 sayılı ka- DUNA motörü sonteşrin başlangıcın- ya limanları için yük alarak hareket ede-
nunun tarifatı dahilinde hazırlanmış da bekleniyor. .. .. . cektir .. 
teklif mektupları ihale günü azami saat KASSA motoru son teşrın yarısında ECİTTO motörü 3 ikinci teşrin 1939 
16 ya kadar encümende riyasete verilir. bekleniyo_r. . tarihinde gelerek Pire. Brindizi, Vcne-
Muvakkat teminatı 825 liradır. SERViCE MARiTIME ROUMAİN dik T · t hareket edecektir 

22, 27, 31, 4 3910 (2172) B U C A RE S T ve rıyesİeye İ A · 
KÖSTENCE - GALAS VE TUNA T A L 

IZMIR DöRDtJNCO iCRA MEMUR- LİMANLARI İÇİN İTALİA S. A. Dİ NA VİGAZİONE 
LUCUNDAN: OİTUZ vapuru 2 sonteşrine doğru SATURNİA motörü 1 teşrinisani tari-
Açık arttırma ile paraya çevrilecek bekl~niyor. hinde Triyesteden Nevyork limanı için 

gayri menkulün ne olduğu: SOCIETE COMMERCİALE BULGARE harPket edecektir. 
Yeni 87 No. adada arsa No. 113. DE NAVİGATİON A VAPEUR NEPTUNİA motörü 19 teşrinisani 939 
Gayri menkulün mevkii, mahalles~ HAİFA - İSKENDERIYE VE PORT tarihinde Triyesteden cenubi Amerika 

sokaiiı numarası: Izmir Yaldızlı sokak SAİT İÇİN limanlarına hareket edecektir. 
105 M.M BALKAN vapuru halen limanımızda- N O T : 

Takdir olunan kıymet 210 lira iki yüz dır.. tlandaki hareket tarihleri ile navlun. 
on liradır. • .. ARMEl\IEN. TEVFİK MABRO !ardaki değişikliklerden dolayı acenta-
Arttırmanın yapıldıgı yer, gun, saat BEYRUT VE ISKENDERİYE İÇİN . 

birinci arttırması 1/12/939 Cuma günü LESBOS vapuru 18 ilkteşrine doğru mız rresuhyet kabul etmez. Daha fazla 
saat U de ikinci arttırması 15/12/939 bekleniyor. tafsilat için İKiNCİ KORDONDA FRA
Cuma günü saat 14 de Vapurlann isim ve tarihleri hakkında TELLl SPERCO vapur acentasına mü-

1 - Işbu gayri menkulün arttırma hiç bir taahhüt alınmaz. racaat edilmesi rica olunur. 
fllrlnamesi Cuma günü &aat 14 de ·Vapurların hareket tarihleriyle nav- TELEFON • 2fll)(/Z005 
20/11~39 ~ihinden itibaren No. 4 ile lunlardald değ· i.ltliklerden acenta m• . 
icra daıreslnin muayyen numarasında. . ,, ~ 
herkesin görebilmesi için açıktır. ll~da suliyet kabul etme1. ~AL 
yazılı olanlardan fazla malilmat almak Daha fazla taf•ilAt için ATATÜRK --J:}.-

lstlyenler, işbu, şartnameye ve 939/260 caddesi 148 Na.da W. F. Henry Van Der UMUMİ DENİZ ACENTALit.1 LTD. 
dosya numarasile meınuriyetimize müra- lı · 
caat etmelidir. Zee ve Şsı. Vapur acenta ğına milracıı- UELLENİC LİNES LTD. 

2 - Arttırmaya iştirak için yuarkda at ~lmesl rica olunur. GRİGORİOS C. Il vapuru 23 birinci 
pzılı kıymetin % 7 ,5 nispetinde pey ve- TELEFON : %007 /2008 teşrinde beklenilmekte olup Anversa ve 
ya milll blr banka teminat mektubu tev- SS. •ACHAİA• ve SS. •l\IOREA• Rotterdam için yük alacakbr. 
dl edilecektir. (124) Bu vapurlara ait konşmento hAmilleri ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 

3 - Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ~e bu vapurlarda eşyası olan müessese- FLORİDA 20/22 birinci teş-
alakadarlann ve irtifak hakkı sahipleri- !er yapacakları muamele hakkında ma- . da beklvapurunilmekte olu Yug 

· gayri nku1 .. · deki h klarını ı · t etli k ·· te . ·· rın ara•ın e ~ os-mn me uzerın a uma nme uzere acen mıze mura- lı l' lar Tr" este için yük' 
hususile fniz ve masrafa dair olan iddia- caat etmeleri ilan olunur. avya ıman ı ve ıy 
!arını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi alacaktır. . . . , 
gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - LOVCEN vapuru 12 _bır~cı t:şrınde 
memuriyetimize bildirmeleri icap eder. · İ lımanımıza gelerek aynı ~ Kostence 
Aksi halde hakları tapu sieilile sabit ol- OLIV ER VE ve Vama için yolcu ve yiık alacaktır. 
madıkça satış bedelinin paylaşılmasından ŞVREKASI .LTD. LOVCEN vapuru 19 birinci teşrinde 
hariç kalırlar. limanımıza gelerek 20 ikinci tC!;rin saat 

4 - Gösterilen günde arttırmaya işti- VAPUR ACENT ASI 12 de Pire • Arnavutluk limanları - Ko-
rak edenler arttırma şartnamesini oku- ATATÜRK CADDESİ Rees binası tor - Dubrovnlk - Split - Triyeste ve 
muş ve lüzumlu malfunat ~ve bun- ş~ için hareket edecektir .. Yolcu ve 
lan tamamen kabul etmiş ad ve itibar TELEFON: 2443 yük kabul edecektir. 

olunurlar. dr L 1 h 1 · · JADRANSKA PLOVİDBA D D 5 - Tayin edilen zamanda gayri men- Lan a ve iverpo at an ıçın SUSAK · 
kul üç defa bağrıldıktan sonra en çok piyasanın ihtiyacına göre vapurla- . . 
arttırana ihale edilir. Ancak arttırma be- rırnız sefer yapacaklardır. PREDSEDNIK KOPAJTIC vapuru 
deli muharrunen kıymetin yüzde yetmiş '•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 30/31 birinci teşrin arasında beklenil
beşini bulmaz veya satış istiyenin alaca- ınekte olup Yugoslavya limanları ve Tri
ğına ruchanı olan diğer alacaklılar hu- Messageries Maritilnes yeste için yük alacaktır. 
hınup ta bedel bunların o gayri menkul GOULANDRİS BROTHERS LTD. 
Ue temin edilmiş aLıeaklarınıtı mecmu- KUl\IP ANY ASI ptruı: 
undan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
taahhüdü bakı kalmak üzere arttırana H I . h I'·- t · · s· .. NEA IIELLAS• er tür ü ıza at ve ma UIUa ıçm ı- Lüks t ti tik ile Pire 
on beş gün daha temdit ve on beşinci rinci Kor~onda 156 numarada LAU- N k rhantstıa an vapuru 
günü aynı saatte yapılacak arttırmada, İKİ evyor a ... 
bedeli sat•• isteyenin alacag" ına rüchanı KENT REBOUL ve SER vapur acen- p· N k ·-" t .. dd ti 12 ...,,_ 

-:ı • ıre .. evyor sc,. '""'"a mu e 6 ......... 
olan diğer alacaklıların o gayri menkul tasına müracaat edilmesi rica olunur. Pireden hareket tarihi 
ile temin edilmiş alacakları mecmuundan TELEFON : 2 3 7 5 
fazlaya çıkmak şartile, en çok arttırana 18 - 11 - 1939 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde edile- -12"/"f//L7/7 ///.7f.Lrr/Z"/ZZZJ Gerek vapurların muvasalat tarihleri, 
mezse ihale yapılamaz ve satış talebi dü- gerek vapur isimleri ve navlunları hak-
§er. Satış 2280 numaralı kanuna tabidir. Asabiye MütahaSSISI kında acenta bir teahhilt altına giremez. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olu- Dok to [' Ca h •. t Tun er· Daha fazla tafsilAt almak için Birinci 
nan kimse derhal veya verilen mühlet • 
içinde parayı vermezse ihale kararı fes- Kordonda 152 numarada .UMD."1L• 
holunarak kendisinden evvel en yüksek Her gü.~ saat 3 ten sonra Şamlı umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat 
teklifte bulunan kimse arzetınlş olduğu sokak (Uçüncü Beyler) No. 19 da edilmesi rica olunur. 
bedelle almaga" razı olursa ona, razı ol- hasta kabul ve tedavi eder. Elektrik 

tcd ·1 • t tb"k d Telefon : 4072 Müdilrlyet maz veya bulunmazsa hemen on beş gün avt crı a ı e er .. 
müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok rzzzz.T/L7//LZ?..LL/~- Telefon: 3171 Acenta 
arttırana ihale edilir. Iki ihale arasındaki ~~Yi!H/LJl!.iAQ rz;z:;ıı;ı:ı:::l'ZJfY,/...G'.//7,AJ 

fark ve geçen günler için % 5 ten hesap Beyoğlunda 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın memuriyeti- BRiSTQL OTELİ 
rnizce alıcıdan tahsU olunur. Madde 
(133) evsafı yukarıda gösterilen. gayri 
menkul tarihinde Izmir 4 icra memurlu
ğu odasında işbu ilan ve gösterilen art
tırma şartnamesi dairesinde satılacağı 
ilan olunur. 

Sirkecide 
OSMANiYE OTELi 

Tarih ve icra memurunun 
resmt mühür ve imzası 

Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mÜt!!haasısı bay Ömer" 
Lütfü Berıgü'dir. 

3911 (2163) 

IZMIR BffitNCt tCRA MEMURLU

Bristol oteli elli odalı her odada aoğuk ve sıcak akar suları, banyoları 
ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan okluğu gibil; 
asansörü ve hususi lokantası vardır. 

CUNDAN: 
Hüsameddinin emlak ve ytam banka

sından ödünç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eylediği Izmlıde Karataş 
tramvay caddesinde 527 adanın 12 par
selinde kayıtlı kapı 82/82/15 ve 128,130 
numara tajlı evsafı ve sair lüzumlu iza
hatı dosyasındaki tapu kaydı ve vaziyet 
raporunda muharrer 3500 lira kıymetin
deki gayri menkulün mülkiyeti açık art
tırma suretile ve 844 numaralı emlllk 
ve eytam bankası kanunu mucibince 
bir defaya mahsus olmak şartiyle arttır-

Bütün asri konfonı haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve latanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. :-; 

Bütün bu mükernmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 
bay ömer Lütfü Bengilnün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati:\ 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh isticarında" 
bulunan otellerde buluıurlar. 

"::::::::~;::J:i~::~:::::::ı:r~v~:n~Y7'.~~zizz;;i'7}~~7.!I • :z:t c; gzıw ''' • Kiralık daire 
ması 30/11/939 Perşembe günü saat 11 .,. 
de icra dairemiz içinde yapılmak üzere ve m aga za 
bir ay müddetle satılığa konuldu. 

Bu arttırma neticesinde satış bedeli Resmi ve hususi daire ve yıızılıane 
her ne olursa olsun en çok arttıranın olmağa elverişli Gazi bulvarında Zi
üzerine ihalesi yapılacaktır. raat Bankası yanında 18 sayılı De-

Satış 844 numaralı emlak ve eytam nıirelli hanı.. 
kanunu hükümlerine göre yapılacağın- İstiyenler : İkincikordon Merkez 
dan ikinci arttırma yoktur. Satış peşin bankası arkasında 88 sayılı dairede 
para ile olup müşteriden yalnız yüzde diş doktoruna ba~ vursunlar .. 
iki buçıık dellaliye masrafı alınır. 1 - 26 (2131) 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer alaka-l lı_llııİ_liiİ•••lıııiiiılıiiııiım--ri 
daı<ların ve irtifak hakkı sahiplerinin IZMIB IKINCt tCRA MEMURLU-
gayri menkul üzerindeki haklarını hu- CUNDAN: 
susiyle faiz ve masrafa dair olan iddia- Istanbul Alipaşa yenipaşa caddesinde 
!arını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi Bayrampaşa sokak 18 numarada iken 
gün içinde evralo müsbiteleriyle birlikte halen Izmir Kahramanlar 1419 sokak 5 
memuriyetimize bildirmeleri icap eder. numarada Ali oğlu Mehmet tarafına: 

Aksi halde hakları tapu sicilince ma- Haticeye olan borcunuzdan dolayı namı
lum olmadıkça paylaşmadan hariç kalır- nıza çıkarılan davetiye ikametgllhınız ve 
!ar 191111939 tarihinden itibaren şartna- meskenlerinin meçhuliyetinden dolayı 
me herkese açıktır. Talip olanların yüz- iade edildiğinden ilanen ve usulen teb
de yedi buçuk teminat akçası veya milli liğat ifasına karar verilmiştir. Işbu ilan 
blr banka itibar mektubu ve 939/10779 tarihinden itibaren hacze karşı bir di
dosya numarasiyle Izmir birinci icra yeceğiniz varsa 15 gün içinde müracaat 
tnPmurlnğuna 1nüracaatları ilin olunur. etmeniz aksi takdirde icraya devam olu-

3912 (2164) nacağı ilan olunur. 3908 (2159) 1 

DOKTOR 

Ismail Hakkı 
Akarçay 

Dahil8 ve tenasüli has• 
talılılar mütahcusısı 

Cümhuriyet caddesi (2 inci Kordon 
Alman konsoloshanesi arlııısında) 
206 numaralı muayenehanesinde her 
gün saat 13 ten itibaren hastalarını 
kabul eder ... 

DİŞ TA.BİBi 

Azra Demirelli 
Her gün hastalarını İkinci Kordon 

Cümhuriyet caddesi Merkez Banka
sı arkasındaki 88 numaralı muayene
hanesinde kabul eder. 
Mesai saatleri : 10 dan 12 kadar .. 
3 ten albya kadıır ... 

TELEFON : 3287 

, .......................................... ı ............. ._. ........ _.. 

ITT F o S. F A R s o L 
Kan Kuvvet lştiha Şurubu 

FOSF ARSOL; kanm eıu hayati kısmı olan kırmızı ynıvarlacıkları taze· 
leyerek çoğaltır. Tatlı '.l>ir iştah temin edel"o Vücuda devamlı gençlik, 
dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları , uykusuzluğu 
ve Rena dü$ünceleri giderir. Muannid inkıbazlarda, Barsak tenbelli • 
ğinde, Tifo, Grip, Zatür:-eye, Sıtma nekahetlerinde, Bel gevşekliği ve 
ademi iktidarda ve kilo almakta iayanı hayret Raideler temin eder. 
FOSF AR.SOLU; Diğer biltün Jıuvvet şuruplarından ayıran lxqlıca laas· 
sası; devamlı bir surette Ka."I, Kuvvet, iştah temin etmesi ve illı Jıufla· 
nanlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

Sıhhat Vefıciletinin resmi müsaadesini ~aJzdir. Her Eczanede bulunur. 

'-:--------------..... ----------------------~--,.- ...... '" · '~ •' ·-·· ı,. 

Balıkyağı içemiyenlcr 

Hilil Eczanesine 

Kemal Kdmil 

Balık yağı adiyle tevzi ediliyor 

olduğu gibi daima beyaz ve 

berrak şiıeler içina'e aitın ıarııı 

rengiyle mahiyet ve safiyeti, dııına 
vuran, vitaminleriyle gıda kuvveti 

yükıek içimi çok hafif bir şaheserdir 

r.:ıtzıarıc~ı::zı:ısr;z:.ı:ı:ı:zıı:;:z;ıc:z::zzıı:ııı~ 

Alsancak 
İstasyonu Knrşısınıla yeni nçılan 

EGE 
HUSUSi HASTANESİ 
SAHİBİ 

DOKTOR oP;.::RATÖR 

. Adil Bir 
İzınlrin en büyük ihtiyaçlanndan bi
rine tekabül etmek üzere hazırlanan 
ve her türlü fenni tekamU!At, kon
foru ve kalorifer, rontken ve elektrik 
tedavileriyle mücehhez olan EGE 
hususi hastanesi Alsancak istasyonu 
karşısında açılmıştır. 

Her şubeye ait hastalar kabul ve 
mütahassıslan tarafından tedavi edi
lir. 

Müessesede her zaman doklc.: bu-
lıınur.. ~ 

FİATLER: 
İfıi liradan başlar .. 

TELEFON : 2918 
IZ.7.x;r:.a;zzzz 

BRONZ 
ELYAFI IMPERMEAB1L1ZE OLDU -
CUNDAN SERTLtC!Nt MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DtŞ FffiÇASIDIR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur 

'i' -=r.t'Jkl~ 

~3~ ~!4~ Pedr~k~e~~ip la!:~ 
arif vekaletince bastırılan bilamunı \ 

ilk, orta, liselerin ders kitaplMı.. '· 

EGE 
KİTAP EVİNDE 

Toptan ve perakende satılmaktadır .. 
Mekteplere ait bütün kırtasiye le-İ!l 
vazınıabnı da ·EGE KİTAP EVİN
de• bulabilirsiniz .. 
Aynl kütüphanede çeşitli kartpos

tallar, resimler, zarif bayram tebrik 
kartları satılmaktadır. Atatilrkün 
meşhur tarihi nutkunu ihtiva eden 
kıymettar eser de (50) kuruşa sa
tılmaktadır .. 

W~-tZUT/10 

IZMIB SICILt TiCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

(Tahsin Esmer) ticaret ünvanile Iz
mirde Atatürk caddesinde Buldanlıoğlu 
hanı altında 34 numaralı müessesede 
bilômum sigorta muamelatile uğraşan 
Tahsin E<ırnerin işbu ticaret ünvanı si
cilin 2586 numarasına kayıt ve te•cil 
edildiği ilan olunur. 

Izmir Sicili ticaret memuru 
rnilhür ve imzası 

F. Tenik 
(2158) 

..Yener 
~~ 
Yumu~afır 

1Jmumi 
iz ~İr 

mağazalar 
şubesğnden: 

T. A. Ş. 

Şirketimizin lzmir tubeai ikinci kordonda 84 numaralı binada 
çılmqtır. 

Her nevi ticaret ve zirai qyayı ıimdilik serbest depo sureiilo ve en 
!t üa:ı.it fet'llitle arziyelerimize kabul edeceğimizi sayın tüc"aı.. bildi-

ririz. 
Aliktıdar müeueaatm bu hususta her türlü tafailah mesai aaatleri 

dahilinde tubemiz muamelat servisinden alabileceklerini arzederiır:. 
S, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 3669 (2038) 

• 
Urra •• mu •• ur-

! Üğünde11~ 
Tehaffuzhane dahilindeki tamir ettirilecek 25 tonluk su havuır:u, 

Muhammen fiat 736 lira 6 kuruştur. 
Muvakkat teminat: 55 lira 25 kuruıtur. 
Açık eksiltme 25. 10. 1939 çarşamba günü sQ-t 11 de tehaffuzhane

deki mahalli komisyonda yapılacaktır. isteklilerin sartnameyi ve ke
ıifnameyi görmek için her gün tehaffuzhaneye müracaatları ilan 
olunur. 

Bornova 
tasyonu 

14,17,20,22 3786 (2094) 

ziraat mücadele 
müdürlüğünden: 

• 
ıs-

Müessesemize 7 5 lira kadrolu orta mektep mezunlarından bir la. 
boran alınacaktır. Taliplerin bu ayın 25 ne kadar dilekçe sıhhat rapo
ru hüsnü hal varakası ve son memuriyetine ait vesika ve orta mektep 
şahadetnameal veya muadil mektep mezunu bulunduğuna dair veal· 
kalarla Bomovada mücadele istasyonu müdürlüğüne müracaat etme
leri ö)!n olunur. 

21-22-24 3891 (2156) 



Almanyanın elindeki son sulh kartı 
Bir Fransız 

ve bu 
gazetesine göre Şimdi Hitler ile Mussolini arasında 

maksatla bir mülakat teminine çalışılıyormuş .. 

Bitlerin vasiyetnamesi 
Bir Jsveç gazetesine göre 30 sahife 
tutan bu vasiyetname Göring' de imiş 

Paris 21 ( ö.R) - Ordre gazetesine 
göre Almanya sulh İçin timdi son kartını 
kullanmak niyetindedir. Bu maksadla 
Düçe ile Hitler ara!lında bir mülakat te
minine çalışılması muhtemeldir. 

Paris 21 (ö.R) - ltalyan gazeteleri 
Paris muhabirlerinden aldıkları haberle
re atfen Fransız ve lngiliz kumanda he
yetlerinin önümüzdt"ki günlerde Alman 
ordusunun büyük VA umumi bir tecavü
züne intizar etmekte olduklarını yazıyor
lar. Almanlar önümüzdeki ilk bahara 
kadar Garp cephesinde azami gayYetle
rini sarfetmek niyetindedirler. 

Yine Fransız mahfillerindeki kanaate 
KÖre ayın on yedi.inde yapılan Alman 
taarruzu yeni bir sulh tecavüzüne zemin 
hazırlamak için yapılmıştır. Alman hü
kümeti namına müttefiklere yeni bazı 
teklifler yapılması ve bu teklifleri bildir
mek için Mussolininin tavas!lutuna baş 
vurulması muhtemeldir. 

Hitlerin Romayı 7iyareti ihtimalinden 
tekrar bahsedilmekte ise de ltalyan mah
fillerinde bu tasavvurdan ademi malu
mat beyan edilmektedir. 

Roma 21 (ö.R) - Alman askeri 
ajansı Almanyanın yeni bir sulh tecavü
züne girişerek yeni tekliflerde bulunaca
ğı hakkındaki habe,.leri tekzip ediyor. 
Ajanııa göre bugünkıi şartlar içinde artık 
yeni bir Alman te!!ebbü!lünden bahset
mek abestir. 

Berlin 21 (ÖR) - Almanyanın An
kara büyük elçisi Von Papen Führer ta
rafından kabul edildi. Mülakat c;ok uzun 
sürdü. Sefir devlet reisir.e müşahede ve 
intibalarını anlatmıştır. Bir aralık Hari
ciye nazın Von Ribbentrop ta davet edi
lerek görü!'lmelere i~tirak etmiştir. 

Berlin 21 (ö.R) - Almanya hükü
meti Moskova ve Ankara büyük elçileri 
gibi Roma büyük elc;isini de müstacelen 
Berline davet etmiştir. 

Berlin 21 (ö.R) - Korrespondans 
Politik ve diplomatik Ankarada imza 
edilen Üç taraflı ittifak muahedesile ln
gilterenin Akdenizdeki mevkii çok kuv
vet bulJu~unu kabul etmektedir. 

Londra 21 (ö.R) - Afton Bladet 
lsveç ~azetesinin bildirdiğine göre Hit
lerin yakınları Führerirı vasiyetnamesini 

hazırlıyarak Mareşal Cöringe tevdi et
miş olduğunu haber veriyorlar. 

Makine ile yazılmış otuz sahifeden 
ibaret olan bu vasiyetname, kendiııinden 
sonra takip edilmesi lrmm gelen yol hak
kında direktifleri ve tavsiyeleri ihtiva et
mekle beraber kendi ~iyaııctinin müda
faasını da yapmaktadır. 

Brüksel 21 (Ö.R) - Belga ajansının 
Berlinden aldığı birbirini müeyyid ha
berlere göre Alman orc1usunun Majino 
hattına hücumu pek az muhtemeldir. 
Umumi intiba Alınan~ anın lngiltcreye 
Karşı deniz ve hava hücwnlarına devam 
edeceği merkezindedir. Alman gazetele
rindeki makaleler Fransanın vaziyetini 
sempati ile telfıkki etmektedir. Her ne 
kadar Almanya Fransayı Ingilteredcn 
ayırmak niyetinde değilse de, harbın ip
tıdasındanberi onu esirgcmcğe çalıştığı 
zahirdir. 

Gazetelerin makalelerinde Fransa 
harpten me~ul olarak gösterilmezken 
re.smi mahfiller her gün yeni delillerle 
Ingilterenin harp mesuliyetini ispata ça
lışıyorlar. 

Moskovaya verilecek cevap 
Ve mukabil teklifler 
nazırlar meclisinde 

Fenlandiya 
kararlaştı 

Helsinki 21 (Ö.R) - Fen1andiya na
zırlar meclisi bu akşam Moskovaya ha
reket edecek olan Fasikivinin riyasetin
deki Fenlandiya heyetine yeni talimat 
vermiş bulunuyor. Fenlandiya hüküme
ti Stokholın konferansının neticesinden 
memnundur. Seferber halde olan ordu
da komünist propagandası yapmağa ça
lışan yüzlerce kişi tevkif edilmiştir. 

Kopenhag 21 (Ö.R) - Kral Kristiyan 
Stokholmdan dönmüştür. Danimarka ga
zeteleri ~imal memleketleri tesnnüdü
ni.in büyük bir kıymet ifade ettiğini bu 
hakikatin kolaylıkla unutulamıyacağını 
yazıyorlar. 

Faris 21 (Ö.R) - •Nöye Zuriche Zey
tungD gazetesine göre Fenlandiya mu
rahhası Pasikivi Sovyetler hükümetine 
Fenlandiyanın mütekabil tekliflerini bil
direcektir. Bu teklifler bir Avrupa dev
leti tarafından Sovyetlere tecavüz halin
de Fenlandiya toprağının hiç bir zaman 
Sovyetfor arazisine geçid vazifesini gör
miyeceğini temin edecektir. Iskandinav-

ya devletleri Fenlandiyanın bitaraflığına den birinin de içtimada ham- elması ba. 
has rolünü göreceklerdir. zı askeri meselelerin de tetkik edildiği-

.. ni göstermektedir. Bunlar, tahmin edil-
Stokholm 21 (0.R) - Aftenilad ga- diğine göre, Aland adalan meselesine 

zetesi Fenlandiyada silah altındaki kuv- aittir. 
\'etlerin üç yüz bin kişiyi bulduğunu bil- Stalinin Fenlandiya ile mlizakerelere 
diriyor. iştiraki bilhassa nazarı dik.kati celbet-

Londra 21 (Ö.R) - Deyli Telgraf Is- mektedir. Helsinkiye döner dönmez ha
veç, Norveç ve Daniınarkanın Fenlandi- ôciye nazırı Erko Moskovaya bu akşam 
~·anın mukadderatına lakayd kalmıya- hareket eden Fenlandiya delegesine yeni 
caklarını yazıyor. Bu gazeteye göre önü- talimat vermiştir. Maliye nazın da dele
müzdeki kış mevsimi Fenlandiyanın em- geye refakat etmekt~dir. 
niyeti için kıymettar bir unsurdur. Sov-
yct Rusya bu mevsimde Fenlandiyaya Roma2 1 (Ö.R) - Iskandinavya P· 
karşı kolay kolay bir istil~ hareketine zetelerinin fikrince Rusya Fenlandiyaya 
girişemez. hücum etmiyecektir. Bunun sebebi kü-

Paris 21 (Ö.R) - Stokholmdan •Bas- çük Fenlandiya ordusundan korku de
ler Nahrihten• gazetesine bildiriliyor: ğildir. Çünkü bu ordu kolayca ezilebilir. 
Fenlandiya hariciye nazırının Helsinki- Fakat Sovyet Rusya bütün Iskandinav 
ye avdetiyle beraber Rus - Fenlandiya memleketlerinin müşterek mukarenetin
ınüzakereleri hakkında kabinenin istişa- den çekinmekte ve dünya efklrı, bilhas
releri tekrar başlamıştır. Moskovaya sa Amerikan umumi efkan üzerinde 
t<.>vdi olunacak mukabil teklifler tetkik gayri müsaid tesirler uyandırmaktan sa
edilıniştir. Erkanıharbiye mümessillerin- kınmaktadır. 

Bir başka proje daha Yedi haftalık harp tablosu 
- s· H Sigfrid gerisinde yarım milyon yarcilı 

lngiliz milli müdafaa nazırı ır or l h l h 1 
Belişanın çok mühim beyanatı Parb, 21 (:) ~~' Kro:~~~m~i~ny~~ btiap~~e-ı~~m~~il:~~hususundaAJ-

Londra 21 (ö.R) - Milli müdafaa' Bu serbestinin neticesi onun için uzun 
gazetesinin Roterdamdan istihbarına na- cek büyilklükte Alınan hatlarının geri- man Reeden tarafından hazırlanan pro-

Verilen sözün inkarına müstenid hiç zaran umumiyetle iyi haber alan maha- sinde hastaneler tesisi. jeyi Bitler reddetmiştir. 
bir sulh teklifi kabul edilemez. Ancak fılde söylendiğine göre Hitler Alman- Ateş hattında bulunan askerler muhte- Amerika Reder bu taarruzun Spark-nazırı Sir Hor Belişa harbın yedinci haf- bir fütuhat )i!ltesi olacaktı. 

tası başlarken vaziyeti ıu suretle hülasa 1 Lehistandan başka Baltık devletleri
etmiıtir: ni de. zaptedecekti. Halbuki o bunları 

Almanyaıun önünde üc; ihtimal var- bugün Sovyet Rusvaya bırakmıştır. Uk-
dır: ranya buğdaylarında gözü vardı. Onları 

J - Bizi karada, denizde ve havada 
ezmek. 

2 - Mevsimsiz bir hücuma geçeceği
miz ümidi ile silah elde beklemek, 

3 - Müphem sulh teklifleri ile bizi 
tuzağa öü,ürmek. 

Son tecrübeler göstermiştir ki müs
tahkem mevkilere ka~ı bir netice almak 
ancak en ağır fedakarlıklarla mümkün 
olabilir. $imdilik bu harp bizim düşün
düğümüzden ba!lka .. ekilde cereyan edi-
yor. 

Almanya şöyle d;yordu: 
- Beni şarkta serbest bırakınız. 

da Rusyaya terk etmiştir. Polonyadan 
geçerek Romanya ile hemhudut olmak 
istiyordu. Rusya yolunu kesmiştir. 

Berlin - Bağdad }olu üzerinde de ih
tiraslarına Türkiye sedc;ckmi~tir. 

Cesur ve kendisine hürmet ettirmesi
ni bil;:n miittefikimiz Türkiye bu yolu 
kapamıştır. Irak, sadık ve sarsılmaz müt
tefikimizdir. işte yedi haftalık harpten 
sonra ı\lmanyanın karrıla{>tığı tablo bu
dur. 

Milli müdafaa na71rı deniz harbındaki 
Almanların muvaffakıyetsizliğinden bah
settikten sonra üçünrü kısma geçmiş ve 
demiştir ki: 

yeni bir nizamın kurulmasıdır ki sulh mü
zakerelerini muhik ltılt.bilir. öyle bir ni-
zam ki Nazi tehdit vt. tehakkümünü ber
taraf etsin. Bu harp iki ordu arasında 

bir mücadeleden daha fo:da ve daha iyi 
bir şeydlr. iyilik V<! kötülük• kuvvetleri 
arasında bir mücadeledir. Ve hangisinin 
galip geleceği anlaşılmalıdır. 

Biz sadece Lehistan ve Çekoslovak
yayı yeniden kurmağa.. c;alışmıyoruz. Bizi 
alakadar eden insan fikrinin hudutlarıdır. 
Toprak hudutlarını dt'ğiştirmek için mil
letler ve ferdlere rahat yaşamak imkanını 
verecek bir nizam için c;arpııııyoruz. Y nl
nız Almany:mın hezimeti ehirlerimizdeki 
zulmeti bertaraf edf'ıek Avrupa ve dün
ya inkılabının yeniden ışıklanma ını 
mümkün l.:ılacaklır. 

Bütün islim Dünyası 
Türkiyenin sulha, Akdeniz ve Şarkın 
emniyetine hizmetinden bahsediyor 

den daha büyük ve daha kuvvetli olarak 
çıkacağını, Mısırın bundan memnun ol
masının tabii olduğunu yazıyor. Türk -
İngiliz - Fransız paktı İngiliz - Mısır it
tüak muahedesini kuvvetlendinni.ştir. 

Ankı-ıra, 21 (A.A) - Türkiye - İngil
tere - Fransa arasında karşılıklı yardım 
muahedesinin imzası münasebetiyle Irak 
Başvekili Nuri El Sait tarafından Başve
kil Dr. Refik Saydam'a gönderilen mesaj
la, Başvckilimizin bu mPsaja verdiği ce
vap aşağıdadır. 

Başvekil B. Refik Saudam 
ANKARA 

Biıyük Ata türkün öteden beı i ta-
sarladığı ve !rakın pek yakından alaka
dar olduğu ve bugün lnönü'nün muvaf
fakıyetle tahakkuk ettirdiği büyük hari
ci siyasetin yalnız yakın şarka değil, 
belki cihana temin ettiği devamlı sulh 
ve selfımeti umumiyenin Irak hükumet 
ve mılletinin gıpta ve takdirini mucip 
olduaunu beyan ve bu münasebetle kar
deş Türk Cümhuriyetine uluslar arasın
da bihakkın layik olduğu yüksek ve ci
han şumul mevkii kaznndırmağa muvaf
fak olan Türkiye hükümetini tcbrike 
müsaraat eylerim. 

Nt ri El Saıt 

ederim 
Sa.ydam 

Kahire, 21 (A.A} - Türk - Fransız -
İngiliz paktının imzasını büyük bir mem
nuniyetle karsılayan Mısır matbuatı ya
kın ve orta şarkın Akdnniz sahilleri 
memleketleri gibi bu paktın harbin neti
cesi ve bir çok milletlerin mukadderatı 
üzerinde büyük tesiri haiz tarihi bir hfı
dise olarak karşıladıklarını yazmakta
dır. Müttefikler diplomasisinin muvaf
fakiyct.i Akdenizin bilhassa şarkında 
sulh davasına hizmet etmektedir. Türk
lerle Araplar bundan böyle müttefiklerin 
safındadırlar. Balkan birliği Saadahat 
paktı ile sulhun tanzimine yardım et
mektedir. 

Filistinde Yahudiler ve Araplar .sevinç 
göstermek hususunda birbirile rekabet 
etmekte ve matbuat iri harfli ba~ıklarla 
miltt f'kler diplomasisinin muvaffnkıye
tini ilave eylemektedir. 

Kahire, 21 (Ö.R) - Elbclağ. gazetesi, 
Türkivenin bu pakt sayesinde vaziyetin-

Elmukaddem diyor ki: Yeni Ankara 
paktı sayesinde Balkan ve Saabad pakt
ları sulhun esası olabilecektir. 

Filistin Arap ve Yahudi gazeteleri An
kara paktını sevinçle karşılamışlardır. 

Suriye ve Lübnan gazetelerinin kanaa
tince pakt Akdeniz ınıntakasında kat'i 
olarak tahkim etmiş ve Balkan bloku ile 
Şark blokunu birleştirmiştir. Aynı za
manda islam alemile Almanya arasında 
inkitaların ilanı mahiyetindedir. 

Roma, 21 (ö.R) - Gazeteler, Iran, 
Efgan, Irak hükümetleri hariciye nazır
larının pek yakında Ankarada bir top
lantı yapmalarının muhtemel olduğunu 
kaydederken Şark memleketleri arasın
da tesanüd mefküresinin gittikçe kuv
vetlenmekte olduğu kaydediyorlar. 

yanın §imdilik Garp cephesinin Alman- lif noktadan taarruza geçeceklerdir. Şlın- lo ve ş· nal denizi İngiliz filolarını 
yanın yeni bir taarruza girişecek vazl- dilik bitaraf araziye dokunulınıyacak- mahvedeceğini hesaplamış, mayin dökill
yette olmadığı mütalfiasındadır. Muha- tır. Hitler, bu taarruzdan sonra İngiltere mesi ve karakol tayyare filolarının gön. 
bir, kfifi mikdarda harp malzemesi ve ve Fransanın sulhu ..kabul edecek dere- derilmesini teklif ederek bunların Ingiliz 
csliha tedarik edilir edilmez askeri ha- cooe sarsılacaklarını ümit etmektedir. harp gemilerini ciddi hasara düşüreceği 
rekatın genL5 mikyasta yapılması için "2 - Büyük Britanya bahriyesine kar- fikrini beyan etmiştir. 
bir proje tasvip edildiğini ve diplomatik §ı hava ve denizaltı taarruzu, diğer mer- Hitler önce bunu kabul ettikten soma 
vaziyetin memnuniyet bahş görüldüğü- kez üslerin ve merkezlerin bombardı- Alman deniz üssü :filosunun Ingiliz taar-
ni.! yazıyor, manları. ruzu ile hasara uğraması ve Baltık Rus 

Projenin csru;ları şunlardır: Şimal denizinin cenubunda Ingiliz ka- filosuna karşı pek cüz'i olan tefevvuku-
1 - Majino hattımı şumullii bir taar- rakol gemilerine ve askeri, harp malze- nu kaybetmesi endişesile redde karar 

ruz. mesi nakil eden gemilere deniz üssü Al- vermiştir. 

An karada imzalanan pakt 
Bir Isveç gazetesine göre Almanları 

neden kuşkulandırıyormuş? 
Faris 21 (Ö.R) - Ankara paktının ec

nebi memleketlerde derin akisleri de
\"WU ediyor. •Svenok Dagebbedeb Is
veç gazetesinin Bcrlin muhabiri tarafın
dan çekilen bir telgrafa göre Almanları 
bilhassa ku kulandırcın cihet paktın as
ıa Rusya aleyhine müteveccih olmadığı
ııı gösteren kayıtlardır. Bu sebeple pakt 
ınünhasıran Almanyanın menfaatlerine 
karşı tevcih edilmiş addedilmekte ve Al
n anya ile Sovyetlcrin arasını açmağa 
matuf görülmektedir. 

Jsveç gazeteleri tefsirlerinde Alman
yanın uğradığı mu,·affakıyctsizliğin va
hametini kaydediyorlar. 

Romada en büyük bir ketumiyet mu
hafaza edilmektedir. Faşist hükümeti ön
ce paktın Balkan ve Akdeniz meınleket
ierindeki tesirlerini tetklk etmek arzu
f>Undadır. Bununla beraber acele vazi
~ et almasına bir sebı!p te yoktur. Zira 

B. Ruzvelt 
Amerika kara 
sularının 
genişliyeceğini söyledi 
Vaşington 21 (Ö.R) - Cümhurreisi 

D.Ruzvelt gazetecilere beyanatta bulu
narak bazı şartlar dahilinde Amerika 

bir taraftan Akdenizdeki menfaatleri tine tamamiyle muayyen bir siyaset ta
hiç bir tehdide maruz değildir. Diğer ta- kibi için bağlıyan şeraiti hazıra. anlaş
raftan pakt mahiyeti itibariyle muhte- maya çok geniş bir şümQl ve in'ikas ver~ 
mel bir :taarruza mukavemet kar:ırını ih- ınektedir. 
tıva ediyor. Bu sebeple Balkan yarım 
adasiyle Akdenizde bir istikrar unsuru Faris 21 (Ö.R) - Havas ajansı Suriye 
halindedir. ve Lübnan siyast şahsiyetlerinin Ankara 

Roma gazeteleri Balkan memleketle-! paktından mütevellid sevinçlerini kayde
rindeki akisleri takip ederek ltalyanın diyor. Suriye müdürler heyeti reisi de
idaresi altında yeni bir Balkan bloku- miştir ki: Pakt bir taraftan Türkiyenin 
nun tesisinin arzu edildiğini yazıyorlar. idaresi altında şark memleketleriyle di-

Romanya gazeteleri en müsaid tefsir- ğer taraftan garp devletleri arruıında ge
lere başlamışlardır. Hariciye nazırı B. niş ve sıkı bir işbirliğinin ifadesidir ve 
Gafenkonun gazetesi olan Timpol diyor gerek kültürel, gerekse ekonomik mü-
ki: nasebet1erin inkişafına milsaiddir. 
Harbın önünü almağa matuf olan bu Lübnan başvekili de şunları söylemiş-

pakt, Avrupanın cenubu şarkisinde sul- tir: Vatan idealini büyük demokrasilerin 
hun tahkimi için Türkiyenin faal işbir- idealiyle birleştirmekle, yeni Türkiyeyi 
liğine mani değildir. idare edenler realist siyasetlerini ve hak 

•Dentuh gazetesinin mütalaası şudur: ve adalet davasına bağlılıklannı bir da
'l'ürkiyeyi dünyanın en büyük iki devle- ha teyid etmişlerdir. 

Orgeneral 
Muzaffer 

izzettin 
Ergüder 

Çalışlar ve 
Ha tayda 

1 • J • k • f l • • • kara sularının bin mile kadar genişleti-
Nuri Sait, Başvekil ngt iZ OOperalJ par ısınJO leceğini söylemiştir. 

Antakya 2 1 (A.A) - Orgeneral izzettin Çalışlar berr.ıberinde Korgeneral 
Muzaffer Ergüder olduğu halde dün 1 lataya gelmi;ı, lskenderun istasyonunda 
vali Şükrü Sökmensüer, Parti müfetti§i Hasan Rt:.şit Tankut, askeri ve mülki 
erkan, parti ve halkevi mensupları memurları, mektepliler ve kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından karşılanmıştır. Orgeneral izzettin Çalışlar Hataya ilk 
giren takviyeli dağ alayına merasimle sancak verdikten sonra yanında gene
ral Muzaffer, vali, parti müfettişi ve alay komutanı Şükrü Kanatlı olduğu hal
de diğer aakeri erkanla beraber Kırıkhan ve Reyhaniyeye gelmiıler ve De
mirköprüde vilayet merkezinden gelen zevat tarafından istikbal edilmiılerdir. 
Buradan Antakyaya gelen general şehrin giriş yerinde bir müfreze jandarma, 
izciler, mektepliler ve kalabalık bir halk tarafından coşkun tezahüratla ıelam
lanmıılardır. Heyetin geçtiği bütün yol güzergahlan bayrakla ıüılenmiı ve 
yollarda köylüler muhterem misafirleri ıelamlamışlardır. 

BAGDAT • --~--

Dostane telgrafınızı büyiik bir mem- sulh hakkında b:r meSaJI ROMANYADAKİ 
uniyetle aldım. Kardeş Irak millefn"n 

ıfade buyurdu"runuz takd'rkar his iyatı Londra 21 (ö.R) - lngiliz aele partisine bağlı olmakla beraber diğer par- Almanlar Almanyaya 
bizim için çok kıymetlidir. Hep'm"zin ıilerden bazı mijmessilleri de ihtiva eden kooperatif partisi !lulh hakkında şu gitmek istemiyorlar 
gayemiz olan sulh ve refah Cümhur:; et .. 
hükümetin'n s"yasf'tinde bir ınesn t bu- mesajı neşretmi;ıtir: Faris 21 (0.R) - Havas ajansının is-
lursa bundan süphe yok ki beraberce 1 litlerin 5 birinci teşrin sulh teklifleri kabul edilemez. Alman hükümetile tihbaratına göre Roınanyada Bokorina 
sevinir ve iftihar duyarız. Komşu !rakın ancak ıu şartlarla sulh müzakere edilebilir: 1 - Lehistan ve Çekoslovakyanın ve Basarabya eyaletlerindeki Almanlar 

d d la l. · Almanyaya nakledilmek ihtimalinden 
_____ h_e_r_z_a_m ... a_n __ ür_ u_s_t _v-"e---o .... s_t ... an_,e_o_n_..po ..... _ıt .... ı-..ı.._i_!lt_i_k_la~lı~· n_in_ i_a_d_e_si_. -~ı_::_Ba_d~e-m~aı.k_u__,_vveti alet oı:_:k ~::n~~~a;~, ... h_a .... k ... -,_ endişe etmektedirler. Romanyadaki Al-

Vali Sökmensüer tarafından Turizm otelinde misafirler şerefine bir öile 
ziyafeti verilmiftir. Ziyafetten eonra Orgeneral Çal11ln genen! Eıırüderle 


