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Fransız ınuliavenıeıi şiddetli oldu 
'faarruz eden 
bir halde 

Alman kolları peı·işan 
çekiJmeğe mecbur kaldılaı· 

Meşhur lngil iz münnekidi General 
Temperley vaziyeti naııl görüyor? 

Göring gaf'pte hareliete muhalif olup l\facaris· 
tan 11e Romcınya31a tCKIJ"l"UZ edilmesi fillrinde 

bulunDyor •• Alman2aJOm maneviytı düşüfı 

Paris 25 ( A.A) - Havas ajan
sı bildiriyor: 

nının cenubu ,arki eteğinde ol
dukça şiddetli muharebeler cere
yan etmektedir. Fransız kuman
danlığı tedafüi vaziyet almak ka
rarını v~~diği zamandan itibaren 

Generaı Ga;nlen 

Cephenin muhtelif mıntakala
rrnda tekrar ba~lıyan faaliyet git
gide daha bariz bir sekil almakta
dır. iki günden beri' varndt orma- - so~u 6 INCt SAHİFEDE -

Ankara paktının teatis · Eski 5!drazam 

M h d . I .1. l d Salih paşa ua e enın ngı ız par amentosun a f) --tr-

derhal tasdiki talep edilmiştir n:.::~:~;;'d• Garp cephesiM giden Ingiliz askerleri 

Balkan 
Devletleri 

----tr·---
~nfıara palıtı sayesinde 
.lıendilerini daha 
Jıu1111etli bir emniyet 
'altında görüyorıar-

--tr-
ŞEVUT 8'LC1N 

Fransa ve birleşik krallıkla Ankarada 
imza ettiğimiz karşılıklı yardım paktının 
bütün yakın Şark memleketlerinde ve 
bilhassa Balkanlarda, bir emniyet unsuru 
P.larak kalplere ferahlık verdiği aşikar
dır. Hiç kimse bu eserin hale \'e istik
bale taalli'.lk eden ehemmiyetli rolü üze
rinde şüphe ve tereddüde düşmek ı:-af
Jetini gösterınemiııtir. On altı sene· 
den beri büyük düriistülkle takip et
tiğimiz politikanın maceradan nefret 
eden bir politika olması, asırlık kinler 
yerine dostluk ananeleri yaratmak hu
ıusundaki muvaffakıyetimiz, Atatürk 
rejiminin bir sulh Abidesi halinde 
yükselen kurucu, realist eserleri 
Ankaranın her teşebbüsünü emniyet ve 
itimat kuşağiylc saran bugünkü politik 
atmosferi vücuda g~tinnişfu. Dostları
mız Balkan Antantına alakamızın ne ka· 
dar samimi \•e şiimullü bir sulhpcrver
liktcn kuvvet aldığını bilirler. Bizi tanı
yanlann bu mevzu il7.erinde başka tür
lU düşünmeleri imkansızdır. Türkiye 
Balkanlarda sulh ve istikrar mefkure
sinin nhımıdır. Balkanlar ailesinin em
niyetini kendi emniyetiyle beraber gör
mektedir. Cenuhi Şarki Avrupaya uzan
mak istiyen istila dalgalan karşısında 
içimizde bir isyan duygusu uyanıııış ol
masının sebebi budur. Balkanları tehdit 
eden tehlikeler mevcut oldukça Türki
yenin milli ve tarihi vazifesini unutarak 
seyirci kalması beklenemezdi. Öyle bir 
devirde ya~ıyoruz ki en uzrek ihtim.alleri 
hesap ederek tehlike kapılarımıza da· 
yanmadan uyanık, hazırlıklı bulun
mak farzolmustur. 

Ankara paktı, İngiltere ve Fran'a ta
rafından l".oınanya ve Yunanistana veri
len ::ıarantilerc fiili b'r kıymet izafe et
mistir. Harp badiresi Balkanlara bula· 
şırsa mil$tcrck bir Balkan cephesinin ar
!ili faraziyeden ibaret olmadığ~ bu cep
lıenin icabı halinde derhal teessüs ede
reği görülecektir. Balkanlann böyle bir 
tehlikeye maruz kalnuyacağı ümit edi
lebilir. l\.laamafih bu tehlikenin şimdilik 
Balkan ufuklarından uzaklaşmış bulun· 
ması Ankara paktının mütearrize karı;ıı 

1ınüdafaa silahı olarak büyük ehemmi
yetini azaltacak değildir. Balkan devlet· 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -
ŞEVKET BİLGJN 

--t.-
lstanbul, 25 (Hususi) - E..ki Sadr&

zarnlardan Salih paşa Göztepedcki evin~ 
de vefat etmiştir. Cenuesi bugün muaz
zam meraoimle kaldınlmıştır, 1919 da 
Atatürkle müzakere için Hanbul hükü

I meti tarafından Amasyaya gönderilmiş 
merhum 1920 de Müşir rütbesile Sadra-

! 
zam olmuştu. Cenaze top arabasına 
konmuştu. önde bir Piyade alayı bir bö

l lük süvari Bahriye silah endazları, Ye-

l 
dek Subay Okulu talebeleri ve bir ban
do bulunuyordu. Bir çok çelenkler ara
sında, başta Reisicüınhurun olmak üzere 
lstanbul Komandanlığıntn, Belediyenin 
çelenkleri göze çarpıyordu. Cenaze, 
Edirnekapıdaki mezarlığa defnedildi. 

Balkan- birliği 

Balkanlar va hancı müda- · .. 
halesine karşı uyanık 

Belgrad 25 (Ö.R) - Yugoslav •Vre- Avrupa vaziyetinde bir gevşeme h, 
me> gazetesi her ecnebi müdahaleye olmuştur. Bu da ltalyanın sarilı va1iı 
karşı mevkilerini müdafaa azminde olan tinin tesiriyledir. 
Balkan memleketleri arasında ihtilafla- cMagyar E.sb gazetesi de Italyan dır 

Ingiliz başvekili nazırlar meclisinde 1 } d rın bertaraf olmasını mümkün addedi- lomasisinin Balkanlarda çok faal oldu 
Londra 25 (ô.R) - Çember- dir. Ezcümle deniz nakliyatı sigorta pri- ngi tere e yor. ğunu ve Italyanın bu mıntakada sulhur 

layn avam kamarasında şu beya- mi tenzil edilmiş ve ticari muameleler- --*-- cPolitika gazetesinin Bükreşten i<tih- sağlamlaşmasına hizmet ettiğini yazıyor 
natta bulunmuştur. de tam bir itimad tekrar teessüs etmiş- barına göre Balkan devletlerinin yalnız Roma 25 (ö.R) - Romanya veliahdı 

• • . tir. Arap ve Yahudi matbuatı Türk dip- J,Çİ partisi hüfıiimete siyasi menfaatlerine değil, aynı zaman- prens Mişel 18 yaşına girerek re~id ol-
F evkalade fartlar ıebebıyle Iomasisini müttefikan takdirle yad edi- da ekonomik istiklfıllerine müstenid bir duğundan badema ayan meclisi ve aka-

hükümet Türkiye, Fran•a ve in- yorlar. iştirafı mi edecek? Tuna anlaşması imk5.n dahilindedir. demi azaları meyanında bulunacaktır. 
giltere arasındaki muahedenin Londra 25 (ö.R) - Ankaradan bil- Roma, 25 (ö.R) - lngiliz işçi parti- Madrid 25 (ö.R) - cABC> Balkan Yugoslavyada ayan intihabatı 10 Ikin-
mümkiin olduğu kadar •Üratle d~riliyor: T~_rkiye, Iran1 Irak ve Afga- si lideri Binbaşı Attleenin lngiliz kralı vaziyetini tetkik ederek Arnavutluğun citeşrinde yapılacaktır. Bugün basveka-

d
"k" • t k d" nıstandan murekkep olan Saadabad pak- tarafından kabul edilmesi münasebetiyle Italyaya iltihakından sonra bu memle- !ette yapılan bir içtimada hüküme"t par-

t~. 1 1~1 a~~ .. e me te ır. Bunu tı devletlerinin mümessilleri arasında işçi partisinin hükümete iştiraki mevzu ketin Balkan yarım adasında doğrudan !ilerinin liste ile intihabata gimıeğe ka
muteakıp hukümet derhal maahe- yakında bir içtima akdi için temaslar bahio olduğu yeniden iddia edilmiştir. doğruya alakası olan biricik büyük dev- rar vermişlerdir. Diğer muhalif partiler, 
deyi majeste kral Corcun imZ<Uı· yapılmaktadır. En son içtima Tahranda Binbaşı Atteeden az sonra Başvekil Jet olduğunu yazıyor. yani Sırp demokrat, milli Yugoslav ve 
na arzetmek niyetindedir. Tcudik olmuştu. Bu defaki toplantı Ankarada Çemberlayn da Kralı ziyaret ederek va- Roma 25 (Ö.R) - Peşter Loyd Ma- muhalif radikal parilleri intihabata işti-
vesikalarının gelecek halta An- yapılacaktır. ziyet hakkında ııörüşmüıtür. car gazetesinin fikrince cenubu şarki rak etmiyeceklerdir. 

·················································································································································································ı 

~%a~':ibir;,:~:1::!~ •• t~;.ilebilmesi 1 n g ı· ı ı· z ta y ya re 1 e rı· lngiliz parlamentosunun bir an-
anesine göre tcudika arzolunan 
muahedeler yirmi bir günlük bir 
tetkike tabi tutulmakta ise de baş
vekil, istisnai olan vaziyet hase
biyle bu ananeye riayet edilmek
sizin tasdikin derhal yapdması la
zımgeldiğini •Öylemistir. 

Kudüs 25 (A.A) - Türk • Fransız
Ingiliz anlaşması Filistinin ve Maverayı 
Erdünün iktısad1 hayatında şayanı mem
nuniyet tesirler göstermeye başlamıştır. 
Şimdiden manidar emareler görülmekte-

Berlin-Magdeburgve Hamburg üze
rinde birçok gece uçuşları yaptılar .. 

So~ranyanın feshi hiç 
·hayret uyandırmadı .. 
Bulgar kabinesi dünkü toplantı
sında bir beyanname neşretmiştir 
Sofya, 25 ( ö.R) - Sekizinci defa 0 larak iktidar mevkünde ipka edilen B. 

Köse lvanofun Sobranyada arzu ettiği geni§ aalahiyetleri almak hususunda 
mÜ§külata düşmesinden ihtira.en Kral bir emirname ile Sobranyayı dağıtıruf· 
tır. Yeni intihabat iki ay sonra yapılacakbr. Hükümet büyük bir ekseriyet te
minine çalı§&caktır. 

••• SONU 3 üncü SAHİFEDE ... --------------------------------' 

Par is, 25 ( Ö.R) - İngiliz istihbar at 
nezaretinin bildirdiğine göre İngiliz tay· 
}arelcri son 21 saat zarfında Berlin, 
l\.fagdeburg ve Hamburg üzerinde gece 
uçuşları yapmışlardır. 

Roma, 25 (Ö.R) - Alman şehirleri 
sık sık tehlike i~aretleri vermişlerdir .. 
Berlin Uıerinde İngiliz tayyareleri ya
rım saatten fazla dola!;Jllışlar, bomba at
mamışlardır. 

İngiliz tayyarelerinin fevkalade olan 
siirati hasebiyle Mman avcı tayyarele
rinin kendileriyle harbe cesaret edeme
diğini iddia ediyorlar. 

Roma, 25 (Ö.R) - Fransız tebliği Sa
rın garbinde keşif kollar! ve topçu faa
liyeti kaydediyor. Alman tebliği ise hli-
15 Alman arazisinde bulunan bir Fran· 
sız müfrezesinin tardcdildiğini bildirmiş
tir. 

Roma, 25 (Ö.R) - Fransız reisicüm
huru Alsastaki Fransız kıtaatını ve 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - Ingili.:lerin en sıira •leri 
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Atatürkiin~ 
_Son günleri 

llıdamdan nalılen : YAZAN : Rahmi Yağız 

il -
Saat 23/30 du .. Yat, dışarıdan borda 

boyunu kuşatan, baca mihverine kadar 
her tarafı kaplıyan, binlerce ampülün 
uzaktan görenlere imrenilecek bir haz 
mevkihi halini veren ışıklarile demir 
alırken Ebedt Şef te Sirozun en daya
nılmaz ıstıraplarına parmak ısırılacak 
bir tahammülle katlanarak yatağında 
yatıyordu. Savarona, rotasını Boğaza 
doğru tanzim ederek yola koyuldu. 

Yat, 18 milden yukarı bir hızla yol 
alırken Boğazın Karadenizden kopup 
gelen saf, sert ve serin rüzgarı Atatür
kü rahatsız ediyor, o zaman süvariye: 

- Yol kes!. 
Haberi uçuruluyor; silrat 8 mile indi-

~ilince de havasızlık başlıyor: 
-Yol ver! 
Emri tebliğ ediliyordu!. 
Yat, yol kese, hız vere Boğaza kadar 

çıktL Kavaklar önünden bir dönüşle 
,Büyükdereye gelindi. Saat tam 2 de, 
Beyaz Park önünde demir atıldı. 

Burada da yeniden iki cepheli görü
nüş ve iki şekilde tezahürü itibarile zik
redilmeden geçilmesi imkansız bir ha
dise cereyan etti: Savarona Büyükdere
ye gelirken, gecenin o saatinde Beyaz 
Parkta bulunan bir kalabalık Savaro
nanın ışıklı heyetini uzaktan görür gör
mez Atatilrkün BüyUkdereye çıkacağı
nı umarak hazırlıklııra başlamış, Yat, 
Beyaz Parkı bordalıyarak Büyi.llodere 
koyuna demir atarken Boğazın bu gece 
siilcntunu noktalıyan bir: 

- Yaşa Atatürk. var ol büyük Ata! 
Seslerile yayılan tezahürat, el ve men

dil sallayışlarla ifade edilen hürmet his
leri, Beyaz Parkın dış tarafını donatan 
tekmil elektriklerin yakılması bir gece 
şenliği manzarası meydana getirmişti. 

Parkta bir açık hava balosu yapılıyor
du. Bir cemiyet namına verilen bu ba
loya iştirak edenler 300 kişilik bir kala
balık teşkil ediyorlardı. Ve hepsi de, 
Savaronanm görünüşile heyecanlanmış
lar, Atatiirkün oraya çıkacağına kanaat 
getirerek cazı durdurmuşlar, masaların 
1aıızimi, ortalığın toplanması, Atatilrkü 
karşılıyacak bir lntizam tesisine çalışıl
mağa başlanmıştı. 

Yat demirini funda ettikten sonra bir 
saate yakın oraya dikilerek indirilecek 
motörü bekleyen 300 çüt göz, bekleyiş
lerinln boşa çıktığını hayretle gördüler. 
Herkes biribirlne soruyordu: 

- Yoksa Büyük Şef çıkmıyacak mı? 
Bu umumi sual, cevapsız kalan sor

gu yerlnde bir sualdi: Atatürkün geniş 
demokrasi prensiplerine yakından vakıf 
olan Istanbullular pek iyi hatırlarlar; 
Atatürk sıhhatte iken Istanbulun her 
tarafında verilen balolara gecenin ileri 
saatinde gider, orada halkla bir arada 
vakit geçirir, içtima! tetkikler yapar, her 
kesi şaşırtan, ona karşı derin rabıtayı 

sarsılmaz bir sevgi halinde gönüllere 
yerleştiren harikulade hadiseler yapar, 
ayak bastığı yerdeki şenlik en büyük 
haddini bulur, onun imrenilecek bir 
jestile kadeh kaldırışı alkışlarla karşı
lanırdı. 

Yine böyle ziyafetlerde Atatürkün 
büyüklüğünü bütiin ihtişamile ortaya 
koyan ve hatıralarda yaşıyan ne hadi
seler cereyan etmişti!. 

Atatürk içtima! zaruret yüzünden bir 
yuva kurmak bahtiyarlığına müştak 
kaç teşne gönüller böyle hatıralar gö
nüllerde yaşıyan gecelerde bir irade ile 
ve meden! bağla birleştirmiş, kaç yuva
nın kurulmasında şerefli bir amil ol
muştu. 

Işte, Yatın Büyükdere koyuna demir
leyişi anında Atatürkün teşrifini bekli
yen gözler bütün bu hatıraların canlı 
izlerini kafalarında yaşatarak motörün 
yattan ayrılmasını beklemiş, fakat bu 
ümidine kavuşamıyarak tekrar kendi 
filemine dönmüştü. 

Yatta bulunanlar bu iki zıd tezahürü 
gözleri yaşararak seyrediyorlardı: Yat
ta bir hasta vardı. Öyle hasta ki uğruna 
bir millet hiç sakınmadan son damlasına 
kadar kanını feda eder, bir emrile 18 
milyonluk kütle, yekpare bir kaya gibi 
isaret ettiği noktaya saldırır, onun dü
şüncesi, karşısında kafasını işletmez, 
onun emri karşısında itiraf değil, durak
samayı bile aklından geçirmezdi. 

Ve. bu anda, yine bu hislerle çarpan 
kalpler, Ebedt Şefin nasıl bir sıhhat du
rumundan olduğunu haber alsalar, his
setseler, parkın balo münasebetile co
şan kalabalığı bir anda bir matem evi
nin gamlı sekenesi halini alırlar, saç ve 
başlarını yolarak ağlamağa başlarlardı. 

Bir hafta cazın temposuna ayak uydu
rarak Atatürkün yarattığı geniş ve hür 
telakkili bir sosyete içinde, coşkun eğ
lenen kalabalık haz denizini kulaçlar
ken öbür tarafta bütün bunların bağış
layıcı derin bir ıstırabın dayanılmaz saf
halarını geçiriyor, sirozun pençesinde 
kıvranarak dünyaya tasdik ettirdiği 
kudret ve otoritesine rağmen karaciğe
rine yerleşen bir avuç mikrobun sinsi 
faaliyetine son veremiyor, yatağında 
uzanmış, yatı mateme boğan bir yeis 
havasının hükmile kendinden geçmi<
çeslne mustarip 'esler çıkararak ha,-ta 
yatıyordu. 

Bu tezad, hayalın acı tezadlarının en 
göz yaşartanıru meydana getiriyordu. 
Yine yatın iskele bordasına yaslanarak 
ruhan yaptıkları bu tahlili birbirlerine 
söylemeğe lüzum görmeden gözbebek
lerindeki hüzün ifadesile manalandıran 
kora dahil nüfuzlu insanlar bu hazin e
zadın kafa yıpratan esirile hali işbaa gel
miş bulunuyorlardı. 

··BİTMEDİ·· 

Ankara Radyosunun 
neşriyatını bütün dünya 

dünkü hususi 
dinledi 

Dün Ankara radyosu, evvelce de ha
ber verildiği üzere ve İngiliz radyo ida
ı·esinln talebi ile hususi bir neşriyat yap
mıştır. Sade Londra radyosunda değil, 
kısa ve uzun dalgalı Fransız radyoların
da da rötransmisyon suretiyle neşredi
len ve diğer bir çok radyo merkezlerin
den de nakledilen bu neşriyat saat 18.30 
da olmuştur. 

Evvela İngilizce olarak Türk musikisi 
ve Folklor müzik hakkında kısa bir iza
hat verilmiştir. Bunu müteakip Mesut 

Cemilin idaresindeki radyo kadın ve er
kek küme heyeti tarafından Anadolu 
halk şarkılarının en seçmelerinden bir 
musiki demeti neşri başlamıştır.. Her 
türkü ve solo arasında da bu türkülerin 
mahiyeti hakkında İngilizce kısa izahat 
\'eriliniştir. 

Bu program saat 19 a kadar devam 
et~tir. 

Radyo idaremiz bu şekildeki neşriya
tına sık sık devam edecektir, 

Hi 'BERL.:ERi 
16 ncı Cümhuriyet ayramı 

Türk milletinin on altı yılda başardığı 
işleı i duyuracak şekilde kutlanacak 

Pazar akşanıR 

validelerinin 
Cümhuriyet bayramı on altıncı yıl

dönümünü kutlulama komitesi, Cümhu
riyet bayramında yapılacak halk şen
likleri ve törenler pragramını tesbit et
miştir. 

Cümhuriyet bayramı münasebetiyle 
hayır cemiyetleri fakirlere geniş ölçüde 
yardun edecektir. Bayram günleri ve 
geceleri resmi daireler, parti teşkiBtı 
binaları, spor kulüpleri, resmi ve husu
si okullar, bankalar, ticarethaneler, ev
ler, ve bilumum dükkanlar, deniz ve ka
ra nakil vasıtaları, istasyonlar, liman ve 
alanlar bayraklarımızla donatılacaktır. 
Bir çok yerlerde taklar kurulacaktır. 
Bilhassa gece tenviratına büyük ehem
miyet verilmektedir. 

Konak önünde, i.ş bankası önündP, de
n iz yolları idaresi önünde, Al.sancak ve 
Basmahanede, Darağaç iplik fabrikası 
önünde birer tak yaptırılacaktır. Takla
rın üzerinde birer vecize bulunacaktır. 

Bayram gün ve gecelerinde halkın eğ
lenmesi için şelırin geniş yerlerinde, 
Kordonda ateşler ve meşaleler yakıla-

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

Dikili 
---·---

Hareket.zedeleri 
iane listesi ---.---

Lira K. 
Alaçatı okulu -Ilıca- öğ
retmenleri 4 
Endüstriyel türANO şirketi 100 
Karşıyaka Türk birliği 3 
okulu öğretmeııleri 
Tevfik Ertaşın işçilerinden 
beş kişi tarafından 
Tınaztepe okulu öğretmen 
ve öğrencileri 
lnönü okulu öğretmen ve 
öğrencileri 

Mehmet Şit Mertsoy 
Amerikan kız kolleji öğret-

4 

15 25 

32 05 
10 

men ve öğrencileri 61 75 
Karşıyaka Cümhuriyet okulu 
öğrebnen ve öğrencilerile 22 58 
Nesim Sabah 5 
Kuşadası Kızılay şubesi 11 36 
Karaburun Tepeboz okulu 1 17 
Ku.şadası Kızılay şubesi 23 84 

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

VİLAYETİN 
SGLIK İŞLERİ 
Umumi hıfzıssıha meclisi aylık tol>' 

lantısını yaparak vilayetin umumt sağ
lık durumunu gözden geçirmiştir. Yapı
lan tetkiklerde vilayetimizde sağlık iş
lerinin normal şekilde cereyan ettiği an
laşılmıştır. -·-ORMAN YANGINI 
Bergamanın Ova deresinde evvelki 

gece bir yangın çıkmış ve 16 saat devam 
ettikten sonra söndürülmüştür. Yangı
nın fil.ili henüz tesbit edilememiştir. 

bütün şehitliklerle Atatürkün 
makberesi ziyaret edilecektir 

cak, çeşitli eğlence vasıtaları bulundu
rulacaktır. 

Pazar gecesi Halkevlnde, Karşıyaka 
Halkevinde, Dolaplıkuyu merkezinde bi
rer müsamere ve konser verilecektir. 
Bayramın ikinci ve üçüncü günleri 

partinin seçtiği hatipler tarafından Kül
türpark radyo merkezinden konferanslar 
verilecektir. Ayrıca muhtelif meydan
larda da kurulan halk kürsilerinde hi
tabeler irad edilecektir. Halk kürsile
rinde hatipler en fazla 40 dakika konu
şacaklardır. Her vatandaş söz söylemek 
hakkını haizdir. 

Pazar günü saat 10.55 te Atatürk hey
keli önünde muazzam bir geçid resmi 
yapılacaktır. Geçid resmine kara, deniz, 
hava kuvvetlerimizle bütün okullar, 
sporcular ve izciler iştirak edeceklerdir. 

O gün saat 10,45 te vali, askeri komu
tan ve parti başkanı Cümhuriyet mey
danında yer alan grupları ziyaretle bay
ramlarını kutlulıyacaklardır. Atatürk 
heykeline yüzlerce çelenlt konulacak ve 
parti reisi B. Atıf inan Cümhuriyet mey-

Müruru zaman 
---.~.---

Yol paralarından 
dola;yı hapsen taz;yUı 
edilmişler imiş .. 

--&-
Müşterek imza ile Dahiliye vekA!etl

ne müracaat eden bir kaç kişi, müruru 
zamana uğrıyan yol parası borçlarından 
dolayı kendilerinden başka bir çok mü
kelleflerin de kanunsuz olarak hapse
dildiklerini iddia etmişlerdir. 

Vekfilet, bu şikayeti ehemmiyetle na
zarı itibara alarak vilayetin lıildiseyl 
tahkik etmesini ve müruru zamana uğra
mış vergiler için hapsen tazyik edilmlş 
mükellef bulunup bulunmadığını sor
muştur. 

Bize verilen malOınata göre, Izm.lrdc 
müruru zamana uğramış vergiler için 
hapsen tazyik edilmiş tek vatandaş bile 
yoktur. 

-*Erzincan-ErzlU'um hattı 
Erzincan - Erzurum hattının Kandil

li, Çiçekli, kaplıca ve Erzurum istasyon
larını ihtiva eden son kısmının 20-10-
939 tarihinden itibaren yolcu ve her 
türlü eşya nakliyatına açlıdığı Münaka-
11\t vekaletinden vilayete bildirilmiştir. 

-*-Vç KİŞİ ZEHİRLENDİ 
Karantinada Türkoğlu sokağında <>tu

ran Bn. Mebuse, Bn. Silreyya ve 4 ya
şında özgül evlerinde pişirdikleri ma
karnadan zehirlenme alameti göstermiş
ler ve hastaneye kaldırılmışlardır. --BİRKADIN 
Kocası tarafından 
;yag•aıandı_, 

danında mühim bir nutuk irad edecek
tir. Bu nutuk hoparlörlerle ~ehrin her 
yerinde dinlenecektir. 

Askeri muzika Pazar günü akşamı 
saat 16 dan 18 ze kadar Kültürparkta, 
Pazartesi günü 15 ten 18 ze kadar Kışla 
önünde çalacaktır. 

Pazar gecesi muazzam fener alayları 
tertip edilecek ve Pazartesi akşamı Kar
şıyakada okullar ve halk tarafından bü
yük fener alayı tertip olunarak Atatür
kün validelerinin mezarı ziyaret edile
cek, nutuklar söylenecektir. 

30 birinci Teşrln Pazar akşamı deniz 
yollan idaresi tarafından deniz eğlence
leri yapılacak ve hava fişenkleri atıla
caktır. 

Bütün slnemalar Cümhuriyet bayra
mında milli heyecanı okşıyacak filiınler 
gösterecektir. 

Bir heyet Pazar günü saat 16 da Hal
kapınar<la Şehitliğe ve Kadifekaledeki 
hava Şehitliğine giderek vilayet, beledi
ye ve parti adına birer çelenk koyacak
tır. 

Torbalıda 
---~---

Karısını öldüren 
katil yakalandı 

-{r-
Tepeköyde Arslanlar caddeslnde kan

sı Bn. Salihayı kıskançlık yüzünden bı
çakla altı yerinden ağır surette yaralı
yan Mehmet oğlu Ali Varolun hadiseden 
sonra firar ettiğini haber vermiştik. Za
vallı kadın aldığı yaralardan hayata göz
lerini yummuştur. Zabıtanın sıkı takibi 
neticeslnde suçlu yakalanmış ve adliye
ye verilmiştir. 

Cinayet tahkikatına Torbalı CUmhuri
yet müddelumwniüğince devam C'dil
mektedir. 

-*-BiR YARALANMA 
Gaziler caddesinde Sabri oğlu Ali, 

idaresindeki motosikleti tanzifat amele
si Ali Keskine çarptırarak sağ gözün
den ve başından yaralanmasına sebebi
yet vermiş ve tutulmuştur. 

-*-
BİR ESRARCll.IK .. 

Yeni sinema önünde 115 santigram 
esrar satan ömer oğlu Suphi zabıtaca 
yakalanmış ve adliyeye verilmiştir. 

-*-BORNOVADA 
BİR HIRSIZLIK 
Bornova istasyon arkasında Ahmet 

oğlu Halil ve amele Ibrahim oğlu Alinin 
barakalarında bulunma.dıklan sırada 
barakanın pençere telini koparmak su
retiyle giren hırsız tarafından bazı eş
yaları çalınmıştır. --,. AtW em;ı••m;,ı--ı::ııa_a, Yangın 30 hektarlık bir sahada hasar 

SENENİN İLK BÜYtlK TÜRK FİLMİ yapmış, bir miktar çam ağacı yanmış-

Bergamanın Inltılap mahalleslnde otu
ran Bn. Hadiye, kocası tarafından bıçak
la sağ ve sol kabalarından yaralanmış
tır. Yaralı hastaneye kaldınlını§, ve 
suçlu tutulm~. 

BEY DAGINDA BİR 
KÖY EVİ YANDI 
ödemişin Beydağı nahiyesinln Bakır 

köyünden Sarı Osman oğullanndan Os
man Kuyucunun evinde yangın çıkmış
tır. Evde yalnız bulunan sekiz yaşındaki 
Stileyman, kibrit kutusiyle oynarken 
ateş aldırın~ ve örtüler tutuşarak ateş 
evi sarmıştır. Komşular yetişerek Süley
manı kurtarmışlardır. Ev tamamen yan
mıştır. 

ALLA HiN CENNETi tır. -*- -*-BİR KJZ KAÇIRMA YARIN MATİNELERDEN İTİBAREN 

EL HAMRA Sinemasının 
büyük zaferi olacaktır 

BUGÜN SON DEFA OLARAK 

MARIANTUANET 
FRANSIZCA NÜSHASI VE 

HARP MUHABiRi 
SEANSLAR : HARP MUHABİRİ : 14.45 - 19.15 TE 
MARİ ANTUANET : 17 - 2UIO DA .. 

............................. ~ .......... ı ......... 

A.nnenıin 
Sevdigi Adanı 

Ya.zan: Üc Yıldız 
• 

18 

VALİNİN ZİYARETLERİ 
Vali B. Ethem Aykut dün sabah Ital

yan ve Elen konsolosluklarına giderek 
ziyarette bulunmuştur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Gelenler, Gidenler i 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lzmir mebusu B. Sadettin Epikmen 

Ankaradan geldi. Aydın mebusu B. 
Nazmi Topçuoğlu Istanbula, Aydın me
busu B. Nuri Gölt.epe Sökeye, Mardin 
mebusu B. Ali Riza Levend Aydın, Ma
nJsa mebusu B. Hikmet Bayar Ankara
ya, Çin orta elçiliğine tayin edilen hari
ciye vekaleti hukuk müşaviri B. Emin 
Ali Sipahi Manisaya gibnişlerdir. 

VAK' ASI •• 
Torbalının özbey köyünden Halil oğ

lu Hüsnü ile aradaşı Süleyman oğlu 
Şükrü Şen, Fahri kızı Bn. Mihriye Tun
cu zorla kaçırmışlardır. Suçlular yaka
lanmıştır. Kaçırılan kız 18 yaşındadır . 

-*-DVZELTME 
Dün, tanınmış muharrir arkadaşlar

dan VAlil Nureddlnin vefat eden refika
sı bayan Meziyetln eserlerinden bahse
den yazımızda, merhumenln en gilzel 
eseri olan (Arafta kalanlar) tertip hata
sı olarak (itirafta kalanlar) şeklinde 
çıkmıştır. Düzeltiriz. 

Yangın hakkında tahkikat yapılmak
tadır. 

Maltlıtim edilen casuslar 
Parla, 2S (A.A) - Sarmıntakasında 

Paul Schunck isminde bir Alman mü
hendisi casualuk cürmünden dolayı Na
oey divanı harbı tarafından müebbeden 
klireğe mahlı:Um edilmiştir. Sar mıntalı:a
aında bundan mada iki F ranaız 9 ve 1 O 
sene küreğe mahkum edilmişlerdir. 

kün bir tavır takınırdı.. rinç pilavı ile kuru fasulye, kuşbaşı et- lesini giydiren Müjgan: 
Kendi evlerinin llst katında kendine li düğün çorbası da dahil.. Bu seferki - Hemen git ve yat Muzaffer .. dedi. 

mahsus iki odasında oturur, evin alt ka- toplantı biraz da bizim iı,ılıi oluyor bili- Hava serin. Hatta istersen bir otomobile 
tında yapılan toplantılara hiç iştirak et- yor musun.. bin .. Sakın kedi meselesini hatırına ge-
mezdi. Karısını ve kızını bu toplantılar- Ben, Müjganın olgun kafasının içinde tirme ... 
dan menet.miyecek kadar geniş fikirli yer bulan saadetimiz hülyasına ne ka- MUjgfuıdan ayrıldıktan ve kendimi 
olan Hurşid bey bilakis akraba ve aile dar sıkı bağlı olduğunu görünce çok se- Teşvikiyenin tenha ve karanlık sokak
toplantılarına bayılırdı. Afife hanurun viniyor ve kendi derdimi unutuyordum. larında bulduktan sonradır ki hayatta 
Istanbulda Beyoğlunda akrabası yok Burada size Müjganların aile toplantı- kendi elimle kendime açtığım boşluğu 
idiyse de Hurşid beyin kendinden küçük sında nasıl olduğunu, akrabalara nasıl hissettim. 
iki kardeşi, kardeş ve amca çocukları takdim edildiğimiz!, Hurşid beyin ağzı Işte yalnız kalmıştım .. 
onların çocukları epey kalabalık bir ye- kulaklarına varan neşesini uzun uzadı- Evden, oraya bir daha dönmemek üze-

Bılmem evvelce söylemiş miydim, vardı. Söz arasında Şinasiden, Namık kWı teşkil etmekte idi. ya anlatacak değilim. Yalnız şu kadar re çıkın!ştım. Annemi, o kadar çok sev-
Müjganın babosı eski valilerden Hurşid Kemalden, Reşid paşadan, Ziya paşadan Bunlar senede bir kaç defa MüjgAn- söyliyeyim ki 0 gece bir kaç saat bütün diğim ve o güne kadar bir il.n bile blr
beydi. Kırk ya~ına kadar bekar yaşa- ve Fitnat hanımdan bahseder, onların !arda toplanırlardı. O günler artık Hur- üzüntUlerimden sıyrılmış gibi oldum. birimizden ayrılmadığımız annemi bir 
dıktan sonra Afife hanunla evlenmiş ve sözlerinden zemin ve zamana uygun şid beyin keyfine payan olmazdı .. Işte Bir aralık annemin neden gelmediği anda terkedlvermiştim .. 
evlendikten iki sene sonra da Müjg5.n nükteli misaller getirirdi. Çenesini çen- bugün de Müjg5.nlardaki toplantı böyle mevzuubahsoldu ise de Müjgan ve Afife Bundan müteessir değildim .. 
dünyaya gelmişti. Şimdi altmış yaşında berliyen süd gibi beyaz sakalı ile nu- aile toplantılarından biri idi. hanım ani olarak hastalandığını söyle- Insanın mantığını bağhyan kör bir 
olan Hurşid bey yorucu idare memuri- ranl yüzlü bir adamdı. Yolda, beni oyalamak için Müjgan mek suretiyle benim yerime idarei ke- kapris, bana herşeyi kaybettirmişti .. 
yctlerinln ağır mesuliyet yükleri altın- Ara sıra bir iki tek rakı içer, su böre- mütemadiyen babasından bahsediyor: lam ettiler ve bu bahis te böylece ka- Başım ateş içinde yanıyordu. 
da on yaş, daha büyük gösteriyordu. Ma- ğine, bol domal.esli plavla kuru fasul- _ Aman Muzaffer .. diyordu. Babam pandı.. Hareketimin sonunu ve vereceği da-
aınafih çok neşeli bir adamdı.. Eski yeyi karıştırarak yemesine bayılır, fa- iki gün evvelinden hazırlandı .. Patlıcan Gece yarısından sonra beni sokak ka- ha kötü neticeleri muhakeme edecek 
adamlardan ... Eski usul şiire, divana, kat Beyoğlunun kibar muhitlerinin . . dolmaları mı yapılmadı, irmik helvaları pısına kadar teşyi eden ve arkama, ye- halde değildim ... 
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Balkan 
Devletleri 

---'İY---
Anfıara pafıtı sayesinde 
lıendilerini daha 
fıuvvetli bir emniyet 
altında görü;yorlar-

-'-i:I-
ŞEVK.l:T BiLGiN 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
!eri şimdi isliklı1llerini ve hareket ser
bestilcrini daha kuvvetli bir emniyet 
altında görüyorlarsa bunu bilhassa bu 
pakta borçludurlar. 

Sovyet Rusyanın şimalde, Baltık dev
letlerine karşı faaliyet serbestisine mu
kabil Alnıanyanın cenubu şarki Avru
pada serbest kalmak istediğinden bah
oedilmiştir.. Sovyet Dostlarımızın bu 
"81ıaıla bir nüfuz paylaşmasına mu
vafakat edeceklerini zannetmiyoruz.. 
Maamafih günün birinde böyle bh 
tehlike tahakkuk ederse ne Romanya
nın, ne de Yunanislanın yardımsız kal
mıyacaklan şüphesizdir. 

Balkanlarda kuvvetli bir blok teş. 
kili meselesi günün hararetli mev
~ları arasında yeralnııştır. Bilhassa 
Italyan gazeteleri bu mevzua temas 
eden yazılarında İtalyanın rehberliği al· 
bnda bir Balkan ittihadı teşkilinden bah
sediyorlar. İtalyanın Balkanlarda tesa. 
nüt mefld\resinin kuvvetlenmesine JV
dım etmek istediğini farzetsek bile bh 
nüfuz genişlemesi ifade eden sözlerin 
içimize emniyet veremiyeceğini ıizle
ınek güçtür .. 

Bugünkü şartlar içinde Balkanlaı 
aulhunun en kuvvetli teminatı Ankara 
paktı olduğundan şüphe edilemez.. Bu 
pakt mevcut olmasaydı önümüzdeld 
günlerin büyük fıı1malar getirmesinden 
korkulabilirdi.. Bugün vuiyeti daha 
sükônetle, daha emniyetle karşılanıaia 
imkBn vardır. Çünkü Balkanlar kolay 
kolay yutulacak bir lokma olmaktan 
çıkmışlardır. 

$EVKET BİLGiN 

Istanbulda 
Ziya Gökalp ihti

fa!i yapıldı 
lstanbul, 25 (Hususi) - Ziya Cök

alpın ölümünün yıl dönümü ihtifali ke
sif bir münevver kitlenin iştirakile bugün 
Üniversitede yapıldı. Edebiyat fakültesi 
profesörlerinden Mustafa Şekip ve dö~ 
çentler nutuklar söylediler, merhumun 
içtimai ve edebi sahadaki mesaisini te
barüz ettirdiler. 

Giresunda 
FINDIK PİYASASI 

Giresun, 25 (A.A) - Fındık piyasa 
sında son gün]erde görülen durgunluk ve. 
fiat düşüklüğü kar;mnda kooperatifler 
birliğinin dün borsaya aaııcılar arafından 
arzedilmi, olan İç ve kabuklu bütün fın
dıkları mübayaa etmek suretile yaptığı 
miidahale piyaoayı derhal canlandırmış 
ve fındık fiatlerini yükseltmiştir. 

Kooperatifler birliği bu müdahalesile 
dün piyasadan otuz bir kuru~ on para· 
dan 28 ton iç fındık ve on dört kurue 
yirmi beş paradan da yüzde elü randı
man eaasına göre kırk bin ton tombul 
kabuklu fındık, on iki buçuk kunıttan 
kuru mal kabuklu eivri fındık kaldırm11-
tır. 

Kooperatifler birliği bundan •onn 
devamlı olarak borsada mübayaada bu
lunmalı: suretile fındık içi ve fındık fiaı
lerinin düşmesine mani olacaktır. 

-~
İTALYADA 
Ehemiyetle fıarşdanan 
lJiP )IOZS..: 
Roma, 23 (ö.R) - Gazeteler, bb 

Londra mecmuasında: clngiltere artık 
ltalya ile uzlaımalıdıu baoiığı altında cı• 
kan yazıyı ehemmiyetle naltlebnişlerdir. 

JAPOHYANIN 
BEKLİN ELÇİSİ 

Berlin, 25 ( ö.R) - D. N. B. Aiansı 
Japonyanın Moakova ve Berlin sefirleri· 
nin Avrupa vaziyetini gözden geçirdik· 
!erini Bcrlin dçisi Oşimanın Führer ta
rafından habul ediJd;ğini bildiriyor. 

Çelı milletinin menfaati 
nered"t imi$ •• ? 

Berlin, 25 (ö.R) - Bohemya ve Mo
ravya protcktora reisi Nörath Londrada 
bir Çekoslovak devleti tesisi münaseb~ 
tiyle beyanatta bulunmuttur. Nöraılı 
Çek milletinin menfaati Alınan himaye• 
sinden ayrılmamak olduğunu iddia et
miştir. 

İNGİLTEREDE 
Oturan Polonyaldar 
Londra. 25 (A.A) - lngilteredo 

oturmakta olan Polonya vatandaşları 
Fransadaki Polonya ordusunda hizmet 
etmek üzere askerlik şubelerine müra
caata davet edilmiştir. Bu davet 18 ile 
45 yaılan ara .. nda bulunan bütün Po
lonya vatandaşı erkeklere !}amildir. Su· 

biN61L'i%~~iillidir. 
Bir Souyet vapurunu 
serbe~t lJırafıtılar 
Paris, 25 (ö.R) - Svenka adlı 4500 

tonluk Sovyet vapuru Odesadan Pireye 
giderk'!n lngiliz harp g~mileri tarafından 

ve kontrol edilmiştir. Vapur 
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Ava Kamarasında 
Sorulan sualler, verilen cevaplar 

lngilterc Lehistana 
Kendileri 

zehirli 
zehirli gaz 

gaz vermemiştir. Almanların bu iddiaları 
kullanacaklarının bir delili midir? 

Paris, 25 (Ö.R) - Öğleden sonra, 
Avam kamarasında, bazı •uallere ceva
ben bahriye nazırı B. Vinston Çurçil 
denili;tir ki : 

• - Royal Oak zırhlısının nasıl tor
pillendiği hakkında tahkikat mümkün 
olduğu kadar süratle devam etmekte
dir. Henüz tahkikat neticesinin ne ol
<luğunu beyan edecek mevkide deği-
1im. • 

Torpilliyen Alınan tahtelbahir ku
tnandanrnın Skapa Flov civannda kırk 
sekiz saat milterassit durduğu hakkın
daki beyanatı münasebetiyle bahriye 
nazırının ne düşündüğüne dair bir mu
hafazakar mebus tarafından sorulan su
ale cevaben B. Çurçil demiştir ki : 

• - Tahtelbahir kumandanının bazı 

zehirli gazlar tesliın ettiğine d"' · olan 
mükerrer Alınan beyanatı müna>eheti· 
le başvekilin diyecek bir şeyi var mı
dır?• 

B. Çemberlayn : - Harbiye QaZ.ln bu 
iddialan en kat'! ~kilde tekzip etıııl.ş· 
tir .. Ben de, İngilterenin hiç bir zaman 
Lehistana hiç bir ~ekilde zehirli gaz 
vermediğini kat' iyyetle beyan etmek 
için bana verilen bu fırsata milteşekkl-
rim .. 

B. HendcrıiOn ı - Almanyanı.n bizzat 
ıehirli gaz i.'timalini mazur göstermek 
iizere bu ithamlarda bulunduğunu bq
wkil tahmin etmez mi? 

B. Çemberlayn : - Mazide buna ben
zer çok miJaller gördük .. (Gülüşler .. ) 

beyanatını gördüm. Bunlar, kı,,men Hariciye mu.teşarı B. Butler Avam 
Avam kamarasında beyan edilmiş olan kamarasında Sovyetlerle İngiltere ara-
teYlerin tekrarından ibarettir.o . . sında keresteye karsı kalay ve kauçuk 

Diğer bir mebus ııormuştur : lngılterede harbın kadın ve modaya tealn mübadelesi için yapılan anlaşmayı ge-
- Bir çok gemicilerin bir liman. da-, . • - Skap~ Fl~v tam ı:ı:ıanasiyle bir!truundan bir kaç mil mesafede idi .. • ni.şletmek ve iki memleket ticari müba· 

bilinde boğulduktan keyfiyeti tahkikat- liman değildır. Bır çok mil lmtldadında B. Ari ur Hender.ıon sormuştur : delelerlne h11TP şartlanna uygun bir esas 
IA nazarı itibara alınmıı mıdır? kapalı, tabii bir koydur. Royal Oak• •İngilterenin beynelmilel Cenevre vermek için mUuıkcreler cereyan etti· 

Bahriye nazın şu cevabı vermiftlr : torpillendiği zaman en yakın salıJl nok- mukavelesi bilAfuıa olarak Lehlstana ğini bildirmiştir. 

'"'MU'SSOiiDi''Di'li'"riy·a·seti'll(i"e·-....... f;biiğf~; .. ··· 
FRANBIZ rEBLİ0İ : 

Romada bir Balkan devletleri 
koqferansı mı toplanacakmış? 

Amsterdam, 25 (A.A) - Röyter ajan- beyan ve ifade etmektedir. Söylendiğine gör Bulgaristaru, l\faca-
ıı bildiriyor : Muhabir İtalyanın Balkanlardaki vazi- ristanı, Romanyayı ve Yugoslavyayı ih-

Telgraf gazetesinin Atina muhabiri yetinin son derece kuvvetlendiğini, çün- tiva edecek olan barışçı bir blok kur
Romada B. Mussol.i.ninin riyasetinde bir kü İtalyanın Balkanlard~ki Alman teh- mak sureti le ye · bir küçük antant teş-
Balkan devletleri konferansı. toplanaca- like.sine karşı mukabil ağırlık teşkil Y nı 
ğına dair Yunanistanda bir şayia dolaş- eden bitaraf bir devlet tc!Akki edildiğini kili imknnı derpiş edilmekte ve bu blo
bğını haber vermektedir. Gaye, bu kon- ilave eylemektedir. ltalyaıun Sovyet kun İtalya tarafından milzaheret gör
feransta temsil edilen memleketlerin bi- müdahalesi neticesinde bozulan kuvvet- mesi Türkiye ile Yunanistarun da dahil 
taraflığını teyit ve harbin halihazırdaki ler müvazenesini tekrar tesis edeceği de olablleccklerl mevzuubahis edilmekte-
ınuhariplere münhasır kalacağı Umldini ümit olururuıktadır. dir. 

S aada bat paktı 
Devletlerinin içtimaın· 
ela neler konuşulcak?
Brüksel, 25 (Ö.R) - Havas ajansının 

B. Eden Radyoda Rib
bentropa cevap ver • 

ı 

Paris 25 (Ö.R) - Bu sabahki Fransız 
tebliği: Umumiyeti itibariyle gece sa
kin geçmiş, Sarın garp mıntakasında 
karakol ve keşif faaliyetleri olmuştur. 

Par!.! 25 (ö.R) - 25 blrlııcl Teşrin ak
şamı neşredilen tebliğ: Keşif kollarımız 
ve dü§man keşif koll..ı gündUzün az 
çok bir f..Uyet göstermişlerdir. Mozel 
civarındakl mmtakada bir dii.'j!IUlt1 mtlf
rezesini tardettik. 

ALMAN TEBLtOi : 
Brüksel 25 (ö.R) - D.N.B. ajansı ta

rafından bJdirilen Alman tebliği: Ber
ıningen köyünde düJIUan dimdarlarına 
hücum ettik. ffiiU. Alman arazisinde kal. 
mi§ olan bir düşman bölüı;<U hududun 
öte tarafına tardedilıniştir. 

Berlin 25 (A.A) - BUyük Alınan 
umumi karagahı bildiriyor: 

Volklngenln garbında düşmanın bir 
bo1ükten ibaret olan ve henUz Alman 
topraklarında bulunan bir kıtesına taa,... 
ruz edilmiş ve bu kıta hududun öte !ara
f ına p!l.skllrtUlnıUştltr. 

Bildinneğe şayan başka hiç bir hAdl
'e yoktur. 

__ .J,. __ 

ALMAN·LER!RUDUDU 
latihbaratına göre Saadabat paktı dev
letlerinin içtimaında Türkiye • Rusya 
müzakerelerinin inkitaının yakın ve or· 
ta .şark için tesirleri ve Türk • İngiliz -
Fransız paktının neticeleri tetkik edile
cektir. Saadabat paktını imza eden 
ınemleketler için Rusya ile münasebet
ler harici siya.etin en mühim bir mese
lesini teşkil etmektedir. 

Londra, 25 (Ö.R) - B. Eden radyo- fına mecburuz. Geçirilecek imtilıanlan- Brüksel, 25 (Ö.R) - Belga ajansının 
da bir nutuk söyliyerek Ribbcntropa rnız vardır. Derin endişe Anlan geçire- Berlinden istihbarına göre Almanya ile 
cevap vermiştir, demiştir ki : ceğiz.. Ancak neticeden şüphemiz yok· 'Leh devleti- arasındaki yeni hudutlar 

•Harp bize dünyaya sözünü tutmıyan tur. Bu defa, fodakArlıklarımızdan Jyi tayin edilıniştlr. 
Alman hükümeti tarafından empoze bir netice çıkmasını istiyoruz. Harbe M 111 
edilmiştir. Biz bir adama veya bir hu- gönderdiğimiz gençliği kendi düştüğü- J il C t 1 e c 0 t 0 

c!uda ~ çarpışıruyoruz, milletler ara- müz sukutu hayallere uğratmamak az. • r em 1 ye 1 
4 milyar aıltn mark 
Polonya hazinesi 
Paroiste Leh hiilıümeti· 
ne teslim edildi-

sında sözüne .sadakat prensibi için har- mindeyiz .. Biz h:ırbi sevdiğimiz için de- Parlamentosu içümaa 
bediyoruz.. Zira bu olnıad.ıkça ı;ulh ol- ğil, harpten nefret ettiğimiz için har· d . , 
maz .. Var~va ve Pngda bulunan her bediyoruz .. Tutulmamış vaitler üzerinde itti 8'!et edilecek. 
Alman askeri, Hitlerin söztinil tutmadı- ve kuvvetin tecellisi üzerinde kurulmuş Lon~ 2a (Ö.R) - . Fenlandly~ya 
ğuıa canlı bir delildir.. bir sisteme nihayet vermek istiyoruz Bu serdedilen Rus tekliflerinin Fenlandiya 

•Harp iki aydan beri devam ediyor. defa hem zaferi, hem de harp sonr~ P:U-lamentosunun içti.mas davetini mu. 
Pario. 25 (ö.R) - Dört milyar alun 

mark tutan Polonya hazinesi sıkı bir 
ne2aret altında buraya ııetirilerck Polon
>• bükü metine teslim edilmi.<tir. 
Müsadere edilen 
Alman malları 
Londra 25 (ö.R) - llarbın iptidasın

daııheri IngilWer 338 bin ton Almanya
ya ait kaçak eşya müsader~ etmişlerdir. 
Almanların deniz aşırı memfeketlere ih
racat yapamıyacak vaziyete düşmeleri 
üzerine Ingiltere bu memleketlerde ken
di ticaretini inkL•af ettirmek için tedbir 
almıştır. 

Alman filosunun 
harp kı.ymetL. 
Kopenhag. 25 (A.A) - Almanların 

bu ayın 21 inde şimal deni•inde bir İn
giliz gemi kafilesine karşı yapl11L1 olduk
tan hava taarruzlannın akamete uğra
IDl4 olmaı;ından bahseden Aftenbaded 
gazetesi diyor ki : 

- Alman filosu harpten evvel Balbk 
denizinde yapmış olduğu manevra esna
•ında bu gibi harekat icra etmiş ve na
zari olarak düşmanı tamamiyle mahvet
~ idi .. Fakat ışiındiki taarrm nazariye 
ile ameliye arasında büyüle bir fark bu
lunduğumı göstermektedir. 

ROYAL OAIUN 
ToropUlenmesi 
ta lıatı.. 
Londra. 25 (ÖR) - Amiral1.ı.lı:. Lor

du Cörçil Royal Oakın nasıl torpillen
diği hakkında tahkikatın devam ettiğini 
ve bu buousta ııelecek hafta Parlamento· 
ya iu.hat vereceğini ıöylemiıtir. 

Fakat teşebbüs artık Hitlerde değildir .• kazanmak isteriz. Bu belki harbi ka- cıp olmaın muhtemeldir. 
Almanya ııbloka alt.ındadır .. · Gittikçe zarunalrtan daha güçtür. 
daha büyük bir hızla biz ilerliyoruz. AJ. B. Eden, ayni söze sadakat ve hüsnü 
ınanların harp gemilerimize ve ticaret niyet prensiplerinin ınildafaa!il i~in doğ
tılomuza karşı hava ve tahtelbahir hü· rulan Tilrkiyeyi methü sena ettikten 
cumları boş çıkmı<llr. Zayiatımız ticaret sonra demiştir ki : 
filomuzun yüzde biri kadar bile değildir. Müttefik devletler kat'i olarak zafer 

•Garp cephesinde Alman taarruzu kazandıkları zaman &ğır bir mesuliyet 
daima muallaktadır. Kış yaklaşıyor .. ve emsalsiz bir fırsat karşısında buluna
Şüphesiz hepimiz için güç olacaktır. Fa- caklardır. Tu ki, bütün dünyaya hürri· 
kat Almanya ondan biı.e nisbetle nisbet yet, emniyet ve sulh temin edebilelim .. 
kabul etmiyecek kadar fazla korkar. Bu ağır bir vazifedir. Fakat muvaffak 

•Şüphesiz, daha büyök bir gayret sar- olacağız .. • 

Şimal ve atlas denizinde 
batırılan 2emiler 

Va~ington. 25 (AA) - Birleeik 
Amerikan deniz komiayonu Amerik.a 
bandıralı Grownut vapurunun 3526 ton· 
luk Ledbury iıimli bir lnııiliz yük gemi· 
sinin 31 kişiden mürekket tayfasındar. 
sai kalan bet lUtiyj kurtardığım haber 
.. ermektedir. Bu iki gemi $imal Atlar 
denizinde batm1,1ard1T. Meninridge va· 
puru tayfasından 22 ıi hoğulmu$tur. 

Londra. 25 (A.A) - Şimal denizin
de bir tahtelbahir tarafından batınlan 
4684 tonluk Kostantines Hacipateraıı 

ismindeki Yunan vapurunun kaptanı ge· 
minin dün f~cir vakti taarruza uğradıih
nı beyan etmi~ir . Tahli"iye sandalına 

ancak bir kaç Jciıi binıniştir. Diierleri 
vüzerek hayatlarını kurtannak için deni
ze at:lmıtlardır. Bunlardan bir kaç tane• 
si ölmilftür. Vapurun mürettebatutdao 
..,i kalan 15 kişi $mal denizinde ııeçeo 
Cuınarteoi günü babnlan Deod.ta ;... 
mindeki Norveç Sarnıç vapurunun mi.i· 
rettebatı tarafından tahliye edilen Mai· 
ton o.,. Maius' • yerle,tirilm~r. 

,,, _________________ =m=~, 
KENDİNE GfivENEN GELSİN 

.\MERİKANlN EN MEŞHUR LASTİK A(azu KOl\lİGİ Melek Sineması 
JOE EBRAVN TÜRKÇE 

POLO ŞMIPİYONU F1LMİNDE .. 
BUGÜN LA.LE VE LALETAN SİNEMALARINDA 

İZMİRDE ŞİMDİYE KADAR EŞt GÖRÜLll1EMİ.Ş BiR PROGRA,'I 

11 LALETANDA_ LALEDE 
l - POLO ŞAl\lPIYO 'U 1 - POLO ŞAMPİYONU 
Z - ALTIN H ı\RBİ 2 - ALTIN HARBİ 
3 - MASKELİ CETE 3 - RENKJ.t lllİKt 
1 - RID<'KJ,İ MİKİ 4 - JURNAL 
5 - E1\I SON Di1 !YA HAnP llAIHI!LERi .. ... ,. -..--'-~·-· 

Stokholm, 25 (ö.R) - Alanya adlı 
lıveç vapuru lnıiliz oularındıuı Neyyor· 
ka giderken bir Alman tahtelbabiri tara· 
fından batırılmı~tır. Mürettebattan on 
ııckiz ki,i kurtarıldı iki kiti kayboldu. 

Bufiinden itibaren başlıyor 

Bir kavuk 
devrildi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Pari•. 23 (ö.R) - Bugün üç lnviliz SEANSLAR: 4 - 6.S- 9.ot 

· ilebi Al!lllln tahtelhahirleri tarafından Pazar ve cumartesi glinleri 
batırılmıştır. llu fileplerden hirinin 63 1,i TA BA!SLAR 
k!şjye baliğ olan mürettebatından hiç bi- lı:ı:i::lı:ıtllll.X.t.'.>.:·M<CQ'ZLffLnrır1 

saat 

M 

8.Ruzvelt bugünRady 
da bir nutuk söyleyece 

Paris, 2S (ö.R) - Yannld Perıernh. rünü oaat 2, den 21/IS • w .. 
Reioicüınlıur Ruzvelt radyoda ırünün meıelelerlnden behoedeeektir. Bu hitab• 
F orun konferanoını kapıyacaktır. F orun her ıeno muhtelif mevzular üzerind• 
UQferanalar tertip eden bir hıriotiyan cemiyetidir. Aynı teklin talebila yana 
ııece yarumdall sonra Belçika Kralı da radyoda memleketinin vaziyetini lzııh 
edecektir. Bu nutuk Ameril<ada oaat 20 / I 5 de duyulacaktır. 

J ... etonya -
yardım 

Sovyet Rusya askeri 
paktı imza edildi 

füııa. 25 (A.A) - Letonya • Sovyet a keri lwmi•yonu mÜt•kabil yardım 
ihtilafuıı tatbik pa.lr.Unı imza etmittir. Bu münaocbctle verilen ziyafette Leto,.. 
ya hariciye nazın Munero ile Sovyet aefiri Molotof hazır bulunmtıf ve harbiye 
nazın Bolodio ile Soyyet heyeti reisi lskaov aruında iki memleketin dahili it· 
Jerine kanıı1mama.eı prensibini tebarüz ettiren nutuklar aöylenmi,tir. 

Kaunas, 25 (A.A) - Litvanya kıtaları tarafından dün iıııal edilen ıruntaka 
Landarof Verenai hattına kadar imtidat etmektedir. Litvaııya nazırlar mediol 
Vılno arazi.sinde üç idari mıntaka ihdao etmiştir. Bu mıntakalar timdi Kaunu 
belediye rel.I Martioin idareoine veril mittir. Bu ayın 2 4 cil gUnUnden ltibarea 
Litvanya kanunlan Vilnoda tatbik edilecektir. 

Geçen hafta 
Alman 

içinde 
tayyaresi 

lngilizler 16 
düşürdüler 

Londra, 25 (ö.R) -Tayyareleri düıüriilen daha 7 Alman tayyareciol dUn 
lngiltereye getirilmiştir. l • 2 Alman tayyarecUine menoup iki .Alnuuı ta:yyan

cisi de bir Denim.afta •apuru ı..rafından Oaıümarkaya çıkanlm~T. Böytece 
geçen hafta lnıiliz sahillerine kartı yapılan Alman hava hücumları netfoeeiııde 
16 tayyare düfilrülmUt oluyor. 

Okyanos denizinde 
ran (Döyçland) 

gemileri batı
kru vazörü imiş 

Londra, 2S (ö.R) - Atlu Okyanusunda baunlan muhtelif loııiliıı: Y&p\lr· 

lannın mürettebatı bu gemileri Almanların cOöyçland• krunzörilnlln batrrdt
ğuıı aöylemiJlerdir. Amerikan tSti Of Splintt vapurunu müsadere eden ayni 
lcruvazördür. 

Reioicümhur Runelt :)o")'etler tarafından Sü Of Splint vapurunun oerbeot 
bırakılacağını Ümit ettJiini OÖ emittir. Vapurun nuıl zaptedi!diğJ hakkında 
henüz kafi derecede malumat alınamamıştır. Berlin hükümeti Amerika sefirine 
vapurun kaçak CfYO. naklettiği cihetle müoadere edildiğini b:Jdirmiıtir. Vapurun 
Morınuk Rua limanına nakliain oebebi ise Baltık denizinde seyahat için oeyrl· 
oefer kartı olmamasından ve denize mukavemet edecek v.u:İ)'ette bulunmam•· 
sından ileri geliyomıuı. 

Sobranyanın feshi hiç 
hayret uyandırmadı .• 
Bulgar kabinesi dünkü toplantı
sında bir beyanname neşretmiştir 

- BAŞTABAFI 1 lNCl SAHİFEDE 
P.-ia, 25 (ö.R) - Köse tnnof kabinen tarafından Sobraııyanm feshi S<lf. 

yada bayı-et uyıuı.ı.m., ... Parla-to mahfilleri 1eni kabine tqkiliıoe brp 
pek müsait temayüller besliyordu. Bqvekil Sobranyada elueriyet temİllİ ipi 
kabineye l>azı mebıuları almaktan içtinap _., .....ıile medio h......_ çık
mak iotediiinl zaten m.. elnÜftİ. 

Sofya, 25 (A.A) - Bulpr Ajanoı bildiriyo&"ı 
Nazırlar Mecliai dün alqaın biikümetia borannameııiııi taıvip etınittir. 8a 

boJanmımede ezcümle tö1le denmektedir: 
Harici siyaset bahıinde hükümet son seneler zarfında takip edilen dahili ve 

harici salh siyasetine inhiraf etmeksizin devam eyliy~ktlr. To.mamile oolh· 
perver olan ve kolTl§u devletlere daima daba samimi ve dostane münasebetler 
inkitaf ettinnek antı1u ile müteballi bulwuuı hükümet Bulgaristaıun bu mem· 
leketlerle münasebetlerindeki itimadı tak.iyeye ve tanine ııayret edecektir. 
Bulııar milletinin ıüyetleriııe tekabbül eden bitaraflık siyasetini takibe kat'I 
ourette azmetmİf bulanan lıükiimet Jimdiye kadar olduğu gW, büyük devletler• 
le ve diier memleketlerle iyi •e dostane münasebetler idame eyliyecektir. 
Hükümct beyannıuneainde bilahare konomi, maliye, kültür ve idare &abalarıa
da takip olunacak siyasetin ana hatları bildirilmelcteclir. 

Hüküm et beyannamesi fÖyle niUyet bulmaktadır: 
Karfwnda bulımdııPnm fevkalade hldisder ve bu bicfuelerin yantttla 

endİfe)er eebebiyle hükilmet Kraldan mebusan meclisini f~sbetmek ve balkm 
at'ZUUIDu yeniden yoklıyarak bu arzunun -ı...tçe ifadeaioe imkAn vermek 
üzere yeni intihabat tarihini tespit etmek haldanclaki ıneputi bakkmı kullucna-

- rica1a karar vermİftİr. 
, .. -.a=-................................ -. 

T A YY ARE SiNEMASI 
TELEFON : 3646 

Bngün matinelerden ltilıatt.ıı uyın İzmirlilere mu t şcın ve muazzam bir 
program sımmakla iftihar duyar 

Şarkın ses kraliÇNi, radyo bWbüll1 kıvrak lAhuti sesU .. 

ÜMMÜ GÜLSÜM'ün 
İBDA ETrtöt 

ÜMiT ŞARKiSi (NEŞİDE/ EMEL) 
Bu ctizel eserde CMM'O GÜLSÜM en gilıel ve en ruhnevaz 

,arkılar teganni etmektedir •. 

TÜRKÇE SÖZLÜ. ARAPÇA ŞARKILI 
AYRICA : Bilyilk fedakArlıklarla celbine muvaffak olduj!ıımuz MISmIN 

yıldı%1 muganniye ve rakkase matmazel 

Ki• Kı• zencin bir uz heyetinin lştiraldyle her cece 
9 suvareslııde bizzat sahnede .. 

ORYANTAL. ARABESK DANS. 
RAKS ve TEGANNi 

SEANSLAR !I - 5 - v ıı 
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P. ~~ ~~!! l ~-ı;-; 
Şişmanlığa 
ameliyat 

-1:?-
y AZAN: Dr. G. A. 

Şişmanlıktan zayıflamak, zengin olup 
ta züğürtlemekten daha güç olduğu için, 
şişmanların derilerini kaldırıp altındaki 
fazla yağları şöylece kazıyarak temiz
ledikten sonra tekrar kapamak ve - o 
vakit deri buruşuk kalsa bile - şişmanı 
fi,,manhktan kurtarmak cskidenberi ba
zılarının aklına gelmiştir. 

Bir aralık - yeni değil, iki asırdan zi
yade oluyor - Pariste bir operatör kasık 
çıkmasına karşı ameliyat yaparken, has
taya şişmanlık veren faz.la iç yağını çı
karması üzerine şİ§manların hepsine 
ameliyat yapar diye - kendi istemeden -
meşhur olmuştu. 

Ingiliz tayyareleri 
-*-- BAŞTARAFI 1 lNCl SAHİFEDE -

Strazburgu ziyaret ederken Alman baş
kumandanı general Bravçiç te Sarbru
kun cenubu şarkisine giderek garp cep
hesini ziyaret e~tlr. 

Londra 25 (ö.R) - Dün akşam Ingi
liz tayyareleri Berlin, Hamburg ve Mag
deburg üzerinde uçmuşlardır. Magde
burg Berlinin 120 kilometre cenubu gar
bisindeclir. Krop silAfı fabrikaları orada
dır. Biltün Ingiliz tayyareleri kazasız 
dönmüştür. 

Ingiliz tayyarelerinin Almanya üze
rinde uçuşu Fon Ribbentropun Danzig 
nutku sırasında olmuştur. Bu sebeple 
Hamburg radyosu nutku naklederken 
birden bire susmuştur. Kopenhagdan 
bildirildiğine göre, nutkun birdenbire 
.kesilmesi o sırada hava alarmı verilme
sinden ileri gelmiştir. 

Magdcburg Almanyanın en cenubun
da olan bir şehirdir. Berlin - Brotsdik
Kaı;cl - Hamburg demiryolu üzerinde 
çok mühim bir sevkulceyş mevkii var
dır. 

Hamburg Berlinin 280 kilometre şi
mali şarkisindedir. 

Amerika da heyecan var 
Musadere edilen Amerikan vapuru 

hadisesinin akisleri 
• Vaşington, 25 (ö.R) - Murmanska yet Rusya ile Almanya arasındaki müna-

getirilen City Of Flint vapuru hadisesi sebetlerin mahiyetini v& Sovyet Ruaya
etrafındn Amerikada uyanan heyecan nın Avrupa ihtilafındaki hakikt va:riye-
devam ediyor. tini tayin etmek icap eder. 

Londra, 25 {ÖR) - City Of Flint'i Gazeteler cSiti Of Splint> vapurunun 
ilk defa olarak tevkif ve müsadere eden Rus Monnask )imanında tutulmasının 
kruvazörün Emden olduğu anlaşılmıştır. meşru olamıyacağını kaydediyorlar. 
Amerikanın Berlin, Moskova ve Oslo 
sefirleri, bu vapurun hnmulesi hakkında 
sıkı tahkikat yapılmasını temin için emir 
almışlardır. 

teına olmak Uzere her türlü emteayı ce
nup Atlas denizinde Pasifikte, Hind de
nizinde Çin denizinde, Tasmanide, Ben
galde, Bermudlarda, Yeni Bruns \Vikde 
ve Yeni Skocyadaki muharip milletler 
limanlarına nakledebimelerine imkan 
vermekedir. Ticaret emteasını hududun 
öte tarafına nakletmeden evvel müşte
rinin her vesika foıtihsal etmesine lüzum 
kalmadan Kanada ile Meksika arasında 
normal surette kara ticareti yapılabilme
sini mümkün kılacak bir tadili de ayan 
keza kabul etmişti. 

Muhariplerin 90 günlük ticart kredi 
alabilmelerine yardım edecek olan mad· 
denin hazfı teklifi de kabul olunmuı-

(BORSA'-) 
t)züM 

4472 Üzüm tarım 6 50 
548 M. j. Taranto 9 
515 K Taner 11 
426 A. R. Üzümcü 8 50 
388 s. Erkin 7 
335 jiro ve şü. 11 
306 Ş. Riza Ha. 9 
255 Ş. Remzi 8 
167 Albayrak 10 25 
163 N. Üzümcü 9 
142 F. Solari 10 
160 M. Beşikçi 9 50 
115 P. Mikalef 8 75 
115 Rüştü Fırat 7 

86 Hakkı Veral 8 50 
146 İnhisar idaresi 5 25 
95 j. Taranto mah. 11 
72 Ahmet Tabak 10 25 
58 Necati Ba. 11 50 
71 M. H. Nazlı 9 
55 j. Kohen 10 
48 Muammer Ze. 11 
37 H. Galip Şerbetçi 7 
32 Akseki Bankası 14 
34 B. Palamlı 8 

14 50 
M 
15 50 
11 50 
14 50 
12 M» 
11 50 
11 
13 '15 
15 
15 50 
10 75 
l2 
10 50 
11 50 
7 '15 

13 
13 
11 50 
14 
12 
l2 50 

Bu şöhreti işiden bir şişman Felemenk
li kendini de ameliyat yapılmak üzere 
bir arabaya binerek yola çıkar. Parise 
yaklaştığı sırada, arabası kırıldığından 
dolayı yolun kenarında kalmış bir ki
bar !ransıza rastlar. Şişman adam da 
kibar tabiatlı olduğundan ötekini kendi 
arabasına alır ve yolda - tabii - Parise 
niçin gittiğini ona anlatır. 

-+
Müttefiklerin hava 

Roma, 25 ( ö .R) - cSiti Of Splint> 
Amerikan vapurunun bir Alman kruva
zörü tarafından müsaderesi münasebe
tiyle B. Ruzveltin katibi şu mütalaaları 
beyan etmiştir: 1 - Amerikan vapuru 
meşru mahiyette bir seyahat yapıyordu, 
2 - Bununla beraber bitaraflık kanunu 
meriyet mevkünde bulunduğu cihetle, 
vapurun bir muharip limana hareket et
mesi lazımdı, 3 - Hadise hariciye naza
retinde hiç bir endişe uyandırmamışhr. 

Vaşington, 25 {A.A) - Dün mat· 
buat mümessillerini kabul eden Ruzvelt 
Amerika hükümetinin City Of Flint is
mindeki Amerikan vapurunun :zaptı 
hakkında Moskovadan tafsilat almağa 
çalıştığım fakat bilhassa mUrettebatının 
8.kibeti hakkında yeni malUınat elde edil
mediğin! beyan etmi~tir. Bir gazeteci, 
Reisicümhura mevcut kanuna tevfikan 
Amerikan vapurlarına harp mıntakala
nna girmelerin! emretmek salahiyetini 
hliz olup olmadığını sonnuı ve Ruzvelt 
bu suale mt-nfi cevap vennl§tir. Reisi
cümhur ıu sözleri ilave etmiştir& 

10 M. Kayhan 6 
tur. .. 8851 YekO.n 

Vaşingt.on 25 (A.A) - Cümhurrelsi 239076 Dünkü yek<ln 

a. 
14 50 
8 2tJ 
6 

televvukları... Ruzvelt ile !3· Hullu.n City Of Flint va- 247927 Umumi ekfuı 
purunun miisaderesı hakkındaki beya- N y 

Faris, 25 (A.A) - Ayan azasından ta
nınmış askert muharrir Charles Morice 
Petit Parisien'de şöyle yazıyor : 

natından sonra Ayandan Connolly bita- N °· 
raflık kanunu projesinin City Of Flint N °· 

7 
8 
9 

8 
9 

lO 
12 

O zamanda da Fransa şimdiki gibi 
harp halinde olduğundan Felemenkli 
Pariste bir otele yerleşince, kendisini ca
sus diye yakalıyarak hapse tıkarlar ve 
orada sadece ekmekle su verirler. Şiş
man adam yolda ahbap olduğu kibar 
Fransıza ilstüste mektup yazarsa da ilk 
Eamanlnrda hiç bir !es çıkmaz. Nihayet 
iki ay geçtikten ve şişman epeyce za
yıfladıktan sonra onu hapisten salıve
rirler. Bu iyiliğin ahpabından geldiğini 
sanarak teşekkilr etmek üzere hemen 
onun yanına koşar. Fakat ahpabı ken
disini görilnce gülerek: 

- Müttefikimiz İngilizler Almanlara 
karşı yeni modelde mükenunel harp tay
yareleri kullanıyorlar. Bu tayyareler 
Almanların Messer Chidt'lerine kat kat 
ilstilndür. Bugüne kadar Alman tayya
releri, ileride bir şey yapabileceklerini 
gösteren hiç bir şey yapmamışlardır. 

B. Ruzvelt de demiştir ki: Vapur hu
sust şahıslann lstican altında olduğundan 
Amerika hükümeti doğrudan doğruya 
müdahale edemez. Amerikan vapurları
nın harp eahalannda seyriseferlerini feı 
için henüz salahiyetim yoktur. 

City Of Flinti ger: alacağımuıı tlmlt 
ediyorum. 

vawına benzer hAdiselerin zuhuruna N °· 
mani olacak bahri tertibatı ihtiva ettiği- N °· 10 

Vaşinkton, 25 (A.A) - Bitaraflık 
kanununda yapılacak olan Amerika ti
caret gemilerine mevzu ıiddetli takyi· 
dab Şimal Atlas denizindeki tehlikeli 
mıntakalar müsteana olmak üzere lıaz
feden tadilatı Ayan kabul etmiıtir. Bu 
tadilat Amerika gemilerinin ıiJlh mUs· 

ni ayana hatırlatmıştır. 0
· 

11 
iNCiR 

4099 Şerü Remzi 

M 50 

- Sizi ben zayıflatmak için hapse koy
durdum, der, çünkil §işmanlıktan zayıf
lamak için ameliyat pek tehlikelidir. 
Açlığa dayanarak zayıflamak daha em
niyetli usuldür. Böyle yapmakla hayatı
nızı kurtarmış oldum. Dostluğumuza 
elbette halel gelmez. 
Vakıa ameliyat yapmak yakın za

manlara gelinceye kadat, mikropların 
:işe karışmalarından dolayı daima teh
likeli bir iş olduğundan şişmanlara ya
pılan ameliyatlardan da hayırlı netice 
verenler pek az olurdu. Şişnanları za
yıflatmak lüzumlu olunca emniyetli 
usul daha ziyade, büsbütün sade su ile 
ekmek perhiz.ine değilse de az yedirerek 
eritmek usulü olurdu. 

Bu zamanda da şişnanları az yedire
ıek zayıflatmak usulü gene vardır. Fa
kat şişmanlık daima lüzumundan fazla 
yemekten ileri gehnez. Şişmanların bir 
çoğu hormonların bozukluğundım dola
yı az yeseler de ıayıflayamazlar. Böyle
lerinin bazılarına hormonlardan ilaçlar 
fayda verir. Şişmanlardan bazıları da 
uıyıflatmak istenilince birdenbire eri
yiverirler. Bunların zayıflamaları tehli
keli olur. Çünkü onlara şişmanlık verem 
hastalığına mukavemet için lüzumludur. 

• --"') 

Normandi ve Küin Marl 
transatlantiklerine 
karşı alınan tedbir 

Nevyork, 25 (A.A) - Nevyork Times 
gazetesinin bildirdiğine göre Kilin Mary 
ve Normandie vapurundan birine sabo;
taj yapılacağına dair olarak zabıtaca 
alınan bazı haberler üzerinde diln ak
şamdan beri bu iki vapur hakkında da
ha ciddi ihtiyat tedbirleri alınmıştır. 

- *-
Fenlandiya 

4 ilk kinunda içtimaa 
çal}ırılacak ... 
Londra 25 (ö.R) - Diplomatik mah

filJerde bildirildiğine göre milJetler ce
miyetinin devre reic;i Irlanda başvekili 
B. Dorala milletler cemiyeti asamblesi
nin 4 ilk Kanunda içtimaa davetini ka· 
bul etmi§tir. 

--1:?-
iSVEÇTEKt KÖŞK 

Re.mi mahfillerden zannedildiğine 
göre va2iyetin tavazuh etmesi için Sov· 

Hariciye encümeni azasından B. Hen
nigs demi§Jr ki: 

Gem1nin müsaderesi hiç şüphesiz mec
liste ambargoya bir kaç rey kaybettir
miştir. City Of Flint'i müsadere eden 
Alınan kruvazörü Emden idi. 

Tarihin gösterdiği misal 
Harbı bir endüstri haline koyan 

lngiltere değil Almanyadır 
Meşhur bir lngiliz tarihçisinin bir makalesi . 

Londra, 25 (Ö.R) - Alman propagan- vaziyetine dayanmış ve bir sulh siyaseti liyen her büyük milletin İnglltereyi da
dası İngilterenin •Hodbin ve hayasız. olmuştur. Bu siyasetin hedefi insan1 ima karşısında bulacağı bedihi idi. 
siyasetinin harpten mesul olduğunu ve menfaatlerin ve liberal mUesseselerin Muahedelerin mukaddes mahiyetini 
Büyük Britanyanın Avrupa kıtası hükil- inkişafı idi. İngilterenin bütün diinyada muhafaza iç~ ~iz m~~ ol~. her. şe
metlerini daima birbirine karşı kullan- menfaatleri vardır. Fakat dilnyada hA- yl yaptık .. Küçük mılletlerın muddeıya
dığını iddia ettiğinden meşhur bir İngi- kimiyet siyaseti takip etmemi~ ve bir tma ve liberal müesseselerin inkişafına 
liz tarihçisi ıTaymisıı gazetesine gönder- tek devlet, millet ve htikümetin Avru- müzaheret ediyoruz. Umumt, hus~ 
diği bir mektupla tarihin bu tağlitine a doğrudan doğruya veya bilvasıta hürriyet namına çarpışıyoruz.. Halbuki 
kaı·şı hakikati tavzih etmiştir. pay PrUsya ve Alman imparatorluğunun 

ıPrtisyanın tarihi İngiliz tarihi kadar tahakkUmUne d~a muh~lif olmuştur.. 1815 ten beri takip ettiği siyaset bunun 
uzun ve şanlı olmamakla beraber har- 1815 ten beri İngiltere daıma, tam ma- zıddıdır. Tarih ispat eder ki Alman si-
bin Prusya için milli endüstri olacağı- n~iyle ~ir müdafaa harbi yapmı.!J~·: yaseU daima Avrupaya nifak sokmağa 
nı ispat edecek derecede uzundur. DUnya tıcaret yollarını yalnız kendisi matuf bulunmaktadır. Hitler Avrupada 

Prilsya daima cebir ve şiddet yoliyle için değil, nizam ve kanun dahilinde ti- silMı yar~ını açmış ve beynelmilel mü
arazi kazanmıştır. Halbuki 1815 ten be- caret yapan bütün milletler için serbest nasebetlerin sar111masının milsebbibi ol
ri İngiliz haric1 siyaseti daima coğrafi tutmak istemiştir. Taarruz emelleri bes- n-"""~ur. 

Hitler yeni 
larını,, 

-~-~~~~~~~~----~----~~~ 

''Leh devleti hudut
ilan edecekmiş 

A merika halkı 
--tr

tngUtere ve Fransanın 

1751 M. H . Nazh 
84 A. Papağno 
83 F. Solari 
76 B. Y. Franko 
63 Esnaf bankası 
37 ! KA. Taner 

6 14 
6 23 
7 9 50 
7 125 ., 125 
6 '25 
5 50 ıs 

10 11 50 
29 Alp Kara Davut 

6223 Yekfuı 
5 75 5 75 

134282 Eski yekOn 
140505 Umumt yekfuı 

ZEYTİNYAC.I 
10-000 kilo Sıra vadeli 25 25 

PALAMUT 
504 kental Kaba 330 340 

ZAHİRE 
154 çuval Arpa 
305 çuval Susam 

67 çuval K. Darı 
17 çuval Fasulya 
32 ton P. Çekirdeği 

228 balya Pamuk 

8 
10 7S 11 

3 50 
8 75 
2 

34 40 

Para Borsası 
Cİ)MHUKİYE'.l' MERKEZ BANKASI 

KLEARİNG KUKLABI 

Sterlinıten rayrlıl bir Türk 1irum.ua 
mukabilidir .• 

Sterlin 
Dolar 
Belga 
Fransız frangı 
Pezetas 
Florin 
İsveç frangı 
İsveç kronu 
Norveç kronu 
Çekoslovak kronu 
Dinar 
Leva 
Ley 

Alı§ 
521. 

Sabf 
624. 

76.'ll "/7.16 
4.54 4.57 

33.58 S3.'18 
7.657'1 7.6993 
1.431 1.440 
3.3931 3.4127 
3.1870 3.2054 
3.339 3..359 

23.09 23.20 
35.22 35.40 
64.86 65.22 
82. 83. 

Şişmanlığa karşı ameliyat bu zaman
da gene yapılır. Fakat bütün vücut.da 
7ağ tabakası toplanırsa ameliyat yap
anak, tabii hatıra gelemez. Ancak vü
cudun bir tarafında toplanan ve vücu
dun gtiı.cl endamına halel getiren fazla 
yağlar ameliyatla çıkarılır. MeselA ba
yan'.ların göğüslerinde toplanıp göğüs
lerini fazla sarkıtan yahut karınlarında 
toplanarak kamı büyütüp hem de dü
ıüren yağlar çıkarılır. Şimdi ameliyat 
yapbrmakta tehlike pek az, hemen hiç 
olduğundan, ~yle fazla yağlan çıkar
mak için yapılan ameliyatlar pek iyi ne
tice verir, hem de onlara güzellik ame
liyah derler. 

Almanyada ileri gelen bükü.met adam
larının hariçteki bankalarda bir çok pa
raları olması bahsi Ingiliz gazetelerince 
son haftalnrda uzun uzadıya derinleşti
rilen bir mevzu haline girmiştir. Mesela 
Almanyanın propaganda Nazırı doktor 
Göbelsten bahsederken Londralı cDey
li Telgrab Alınan hükümet adamlarının 
gizlice paralar biriktirerek hariçte mal, 
mUlk sahibi olmaları yeni duyulmuş 
şeylerden olmadığını söylüyor ve şunu 
anlatıyor: Propaganda Nazırının Isveç
te bir yerde bir köşk aldığı bir zaman 
duyulmuştu. Bunun üzerine Alman gizli 
polisi tahkikat yaparak bu asılsız dedi
kodunun nereden çıktığını öğrenmeğe 
kalkmış, fakat bu haberi ilk verenin me
ğer doktor Göbelsin annesi olduğu mey
dana çıkmıştır. Propaganda Nazırının 
kardeşi de büyük bir sigorta idaresinin 
başına geçmi.~. 

1.97 1.98 
15.20 15.29 

Rayşmaık 
zaferini istiyor.. Liret 

G. A. 

--~·
SUCUK BALONLAR 

Tayyare taarruzuna karşı müdafaa 
için kullanılan cSucuk balonlar> hldro-

~--------~"."••ı•ııcc jen ile ş~irilir ve ince çelik bir kablo ile OPERATÖR yere bağlanarak havalandırılır. Bu ba-

Faris 25 (Ö.R) - Amsterdamda çıkan 
Telgraf gazetesi bildiriyor: Almanya ye
ni şa.rk hudutlarını JlAn etmek üzeredir. 
Bu sırada Leh - Alman - Rus fasıl 
hattı arasındaki arazi yeni teşkil edile
cek olan Leh devletine terkedilecek ara
ziyi teşkil edecektir. Yeni Alman - Leh 
hududu hem coğrafi, hem ırk! bir hudut 
olacaktır. Bununla beraber yeni Leh 
devleti derhal kurulmuş olmıyacaktır. 
Harp devam ettikçe ve Lehistanda karı
şıklıklar nihayet bulmadıkça Alman iş
gali devam edecektir. Almanya, Lehis
tanda nizam tesis ettiğine ve burasının 
Almanya için bir karışıklık menbaı ol
mıyacağına kanaat getirdiği zaman yeni 
Leh devletinin statülerini ilan edecektir. 
Bu yeni devletin halcikaten milstakil mi 
olacağı malô.m değildir. 

Dr- As""ıl Mu k bı• ı lonlar, en şiddetli rüzgarlarda bile sa-
• niyede 20 metre süratle 10,000 metre 

yükseğe çıkabilir. Balonları yere bağlı-

Ata kam yan teller biribirlerine merbuttur. Tay
yarelerin geçmelerine mani olur. 

-..EM•EKET HA •TA· Tayyareler bu tellere çarptıklarını ilk 
ı'l'JI &ı1 • evvel farketmczler. Fakat az sonra sür-
HESİ OPERATÖRÜ atleri azalır. Teller, tıpkı bir destere gibi 

Hastalarını her gün üçten sonra kanatlarım keser ve tayyare yere dü-
Alsancakta Birinci Kordon 312 nu- şer. 
marah Jakinyon apartmanında ka- Londranın müdafaası için şehrin etrn-

!ında 1000 e yakın cSucuk balonlar.ı-
bul eder.. dan bir müdafaa hattı yapılmıştır. 

~-•TELEF•lll1lllO•N•:ll3•53•7•• Parisin etrafındakiler de 600 den aşa-
ğı değildir. 

Faris 25 {ö.R) - Hitlcr cYeni Leh 
devleti> diye ad verdiği Alman protekto
rasın yeni hudutlarını bu akşam ilfu\ 
edecektir. Almanyanın 1914 harbından 
evvel Silezyadaki hudutları şarka doğru 
gen~letilmlş olacaktır. Fakat Krakovl 
şehri Lehlstana kalacaktır. Luç şehri de 

' ~ 
' ~ 
~ 

..... --== -~ 

DEMiR MASKE 
riııin oğlu koynundan lngiliz kaptanın 
kendisine verdiği :zarfı çıkardı. Mühür
lerini kopardı. içinden lngiltere kralı
nın resmi damgasını taşıyan bir kağıd 
çıkardı. Bu kağıdın muhteviyatını arka
daşları duyacak şekilde hafif seale oku
du: 

: Büyük tarih ve macera romanı 
KI S I M) 

cSir, 
cSize vaadettiğim askeri kuvvetler 

bir aya kadar sevkedileceklerdir. Belki 
siz bu kuvvetlere de lüzum görmiyecek
ıinndir. Filvaki Fransanın her tarafın
dan Fransa kralı aleyhine şikayet se,leri 
yükıelmeğe haşlamıştır. Bundan daha 
münasip ve müsaid bir fırsat olamaz. 

(lKiN C l 
- 64 -

Mon l'n}Ör Luinin hepsinin birden aşağı on beş dakika ileride idiler. Bana sizin hakikaten on üçüncü Lui ile 
maruz kaldığı tehlikeyi bir anda kavra· Tam on ikide bu kasabaya giren Ro- Ann d"Otrisin oğlu olduğunuza dair ya-
dı"ı i<'İn lngıliz kaptanına: zarj muavinine hitaben: zılı bir vesika gönderebilirseniz bütün 

- H, ydi. kaçınız Mösyö .. dedi ve son- - Burada, dedi, bir kaç saat dinle- Avrup<tyı sizin hakkınız olan mevkii gas· 
ra a,.~.,d:-ı<:larına hitaben de: nelim. Bu gidişle hayvanlarımızı çatla- beden adam aleyhinde harekete getire-

- Dostlarım .. Bize de yol göründü.. tacağız. Şimdi saat on iki .. Dörtte tekrar bilirim ve bu sınetle o tahttan çok kolay 
Çnbuk olalun, emrini verdi. takibe çıkarız. devrilebilir.> 

Torbalar alınmış, atlara atlanılmış ve Monsenyör Lui peşlerini kovalıyanla- cGiyyon dö Naas> 
Peı.enas yolu tutulm\Jitu. nn kasabadan çıkmadıklarını görünce Monsenyör Lui okuduğu bu kağıdı 

Arkalarından ise Rozarj ve maiyeti onların burada bir müddet mola vere- katlayıp cebine koydu ve üçü de tekrar 
taldp ediyorlardı. Fakat takip edenlerin ceklerini anladı. atlarını hızlandırdılar. 
atları kendi atlarından yorgun olduğu Arkadaşlarına hitaben: Bir kaç dakika sükut içinde geçti. Ni· 
için aralarındaki mesafe bir hayli farklı - Biraz yava~lıyabiliriz .. dedi. Ro- hayet monsenyör Lui: 
idi... zarj bize nefes almak için zaman bırak- - Faribol.. dedi, sana Parise kadar 

ö:{leden bira7 evvel monsenyör Lui mak lütfunda bulunuyor. Yanıma geli· bir seyahat düoüyor .. 
ve arkada lan Polhan kasabasını geç- niz.. - Ne zaman emrederseniz monsen-
-~ .. ı--.ı: A•l•-·-,ın •a .. --~-~- ...... 1,...; .. : F,. .. a .. ,..1 ... ..,, """'"••nvör 1 uinin sailı- vör .. 

Leh hududu lçbıde bırakılacaktır. Al- Vqington, 25 (A.A) - Scrlpps - Ho- Drahmi 
man hududiyle Ahnan - Sovyet fasıl vard - Pressin birleşik Amerikada yedi Zloti 
hattı arasındaki araziyi ihtiva edecek bin millik bir ıeyahatten avdet eden Pengü 

103.97 104.50 
4.2159 4.2373 

olan bu yeni cLeh devletlnin> Alman muhabiri töyle yazıyor : 
ahalisiyle Almanyada kalacak araz.ideki :::-Amerika halkı İngiltere ile Fran
Lehler mübadele edilecektir. Baltık eya- sanın zafer kazanmalarını Amerika hü
letlerinden, Rusyaya kalan Lehistan küınetinin mUmkün olduğu kadar onla
arazislnden ve diğer memleketlerden ra yardım etmesini istemektedir. Fakat 
gelecek Alman ahali bu araziye yerleo- Amerika halkı harbe bizzat girmemeyi 
tirilecektir. de istiyor .. 

Sovyet 
karşılıklı 

Rusya F enlandiya ile 
yardım paktı istiyor 

Londra, 25 (ö.R) - Finlandiye Hariciye nezaretinin gazetesi bildiriyorı 
Sovyet hükümeti ilk defa olarak Finlandiyaya karıı müddeiyatım tasrih et

miııtir. Rusya bir k.arıılıldı yardım paktı akdini istemektedir. Fakat böye bir 
anlaıma Finlandiyadan ziyade Rusya için bir kanııklık sebebi olabilir. Helsen
ki mahfilleri hala müsait bir netice Umit etmektedir. Hariciye nezaretinin bir 
mahfili demiıtir ldı Hiç bir zaman ne bitaraflığımızı, ne hükitmranlığımızı fe· 
da etmiyeceği:z. 

muz mektubu Marki d'Efyat ile ıövalye 
dö Lorene götürmektir. 

- Baı üstüne .. 
On dakikadanberi kUçük bir orman 

kenarındaki yolda gidiyorlardı. 
Bir aralık yol ani bir dirsek yaptı ve 

çok darlaştı.. O kadar ki yanyana de
ğil.. Ancak arka arkaya geçmek icap 
etti. Zira burada yolun solunu hemen 
tamamen kaplıyan bir toprak kayması 
olmuştu. Ve hunun kenarında ise ancak 
bir süvarinin zorlukla geçebilecf"ği kü
çük bir gec;id kalmııtı. 

Buradan ihtiyatla geçen F arihol ı 
- Ah monsenyör.. dedi.. lııte aziz 

dostumuz Rozarj ve a!'!kerleri ile haşha
şa görü1ebi1eceğimiz çok uygun bir yer .. 

- Anladım .. Eski arkadaşınızla oll\n 
eski hesabınızı görmek istiyorsunuz. 

- Monsenyör .. Peşimizden gelen sÜ• 
varilerin sayısı ne kadar az oluna biz o 
kadar emin olarak Madökuyaka gidebi
liriz. 

- Pekala .. Rozarjı ve askerlerini hu· 
rada bekliyelim .. 

Kararlarını vererek atlarından indiler. 
Faribol ve Mistufle ormana daldılar. On 
dakika sonra birer yük kuru odun ve dal 
ile geldiler. 

Bu kuru odunları yolun yeg&.ne geçidi 
olan noktasına yerleştirdiler. 

Toprak çöküntüsünün hizasında, alb 

sırt vardı. Bunun da oyukluğunu çalı 
çırpı ile gözden gizlediler. 

Aktam olmu~tu .. Gece hashrmak Uze
re idi )d F aribol ı 

- Kuyruklan kopsun... işte geliyor· 
lar .. 

Dedi. Monsenyör Lut ortada, F aribol 
sağında Mistufle soltında mevki aldılar. 

F aribol tabancalarının ikisinin de te
tik} erini çekerek: 

- Monsenyör.. dedi, eğer matmazel 
Vrinyesin sevgilisi olan genç zabit be
nim tavsiyelerimi unutmamış ise yolun 
solundan gelecektir .. 

Kendi tabancalarını da hazırlıyan 
monsenyör Lui gülerek: 

- Anladım dostum, dedi .. 
$imdi artık kalabalık bir ıüvari gru

bunun muntazam at nalı seslerinden baş
ka bir şey işitilmiyordu ... 

Bir aralık lvonun kocası: 
- Dikkati.. 
Diye eeslenerek tabancalarını havaya 

kaldırdı .. 
Arkadaıları derhal ona imtisal etti

ler .. 
Bir Anda altı silah birden patladı. 
Yol üzerinde... Çöküntüye on metre 

yakın kala beş süvari yere yuvarlandı. 
Yolun sağından gelen RozarJ bir ıstı• 

rap feryadı kopardı. -:.a.-----· 

3.6807 3.6984 

ANKARA BORSASI 

Londra - Sterlin 1 
Nevyork - Dolar 100 
Paris - Fransız frangı 100 
Milll.no - Liret 100 
Cenevre - İsviçre Fr. 100 
Amsterdam - Florin 100 
Berlin - Rayşmark 100 
Brüksel, - Belga 100 
Atina - Drahmi 100 
Sofya - Leva 100 
Prag - Çekoslovak kr. 100 
Mndrid - Peçeta 100 
Varşova - Zloti 100 
Budapeşte - Pengil 100 
Bükreş - Ley 100 
Belgrad - Dinar 100 
Yokohama - Yen 100 
Stokholm - İsveç Kr. 100 
Moskova - Ruble 100 

Kapalll§ F. 
5.51 

129.60 
2.9525 
6.595 

29.18 
69.145 

21.89 
0.965 
1.5887 

13.1075 

23.29 
0.95 
2.48 

30.4375 
31.0125 

NOT : Hizalarında rakkam bulurum· 
yan dövizler için fiat tescil edilmemiştir. 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1938 yüzde 5 F. ve ikramiyeli 
l 933 ikramiyeli Ergani 
Mümessil 

19.53 
19.20 
M.30 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • . 
• Kiralık ev 
~ Güzelyalı Nuribey sokağı (54 Un
: cil sokak) 6 numarada bütün asri 
E konforu haiz havadar ve güzel man
: zaralı 5 odalı ev kiralıkır. 
: Her glin öğleden evvel aynı eve 
: müracaat. 1-4 2061 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kiralık daire 
"' ve magaza 

Resmi ve hususi daire ve yazıhane 
obnağa elverişli Gazi bulvannda Zi
raat Bankası yanında 18 aayıh De
mirelli haDL. 
İstiyenler s İkincikordon Merkez 
bankası arkasında 88 sayılı dairede 
di' doktoruna ba' vursunlar" 

1 - 26 (2131) 
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Ankara Radyosu 
---.ı;;.. 

DALGA UZUHLUCU 
BUGVH 

1639 m. 183 Kcs./120 
'.l. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 

Ww 
Ww. 
Ww. 

12.30 Program ve memleket saat ayan 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri.. 
12.50 TORK müziği. 
ÇALANLAR : Kemal Niyazi Seyhun, 
Cevdet Çağla, Hasan Gür .. 

OKUYAN: SADi HOSSES 
l - Kürdili Hicarkar peşrevi 2 - Udi 

'.Ahmet - Kürdili Hicazkar şarkı : (Diler
se şadigam olsun) ... 3 - Yesari Asım 
Kürdili Hicazkar şarkı (Sen gitgide bir 
Afeti devran olacaksın .. ) 4 - Hasan Gür 
Kanun taksimi .. 5 - Arif bey - Kürdili 
Hicazkar şarkı (Deşme dağ sinci suza
nımı). 6 - Halk türküsü (Dağa gır
diın kamışa) .. 
OKUYAN : SEMAHAT ÖZDENSES 
1 - Bimen şen : Bestenigar şarkı (Der
dimi umana döktüm) .. 2 - Şevki bey 
Hicaz şarkı (Affeyle suçum) .. 3 - Refik 
Fersan : Hicaz şarkı (Ey benim gonca 
gülüm) ... 4 - Hicaz türkü {İndim ya
rin bahçesine) .. 13.30 - 14.00 Müzik {Ka
rı.şık program - pl.) 18.00 Program .. 18.05 
Memleket saat ayan, Ajans ve meteoro
loji haberleri.. 18.25 Müzik {Radyo caz 
orkestrası) ... 19.00 Konuşna (Ziraat sa
eti) ... 19.15 Türk müziği {Fasıl heyeti.) 
20.15 Konuşma (Doktorun saati.) 20.30 
Türk müziği : 
ÇALANLAR : Kemal Niyazi Seyhun, 
Cevdet Çağla, Hasan Gür, Şerif İçli ... 
OKUYAN: Necmi Riza Abıskan 

7:i p2z2 ;,w' e 1 ewz22:w2rraı:mı::ıızı .~. 

Alsancak 
İstasyonu Karşısında yeni açılan 

EGE 
HUSUSi HASTANESİ 
SAHİBİ 

DOKTOR OPERATÖR 

Adil Bit· 
İzmirin en büyük ihtiyaçlarından bi
rine tekabül etmek üzere hazırlanan 
ve her türlü fenni tekamülat, kon
foru ve kalorifer, rontken ve elektrik 
tedavileriyle mücehhez olan EGE 
hususi hastanesi Alsancak istasyonu 
karşısında açılmıştır. 
Her şubeye ait hastalar kabul ve 
mütahassısları tarafından tedavi edi
lir. 

SPERCO VAPUR 
ACEHTASI 

w. F. Henry Van der Zee 
Ve şürekası 

---··!:r --~' --
ADRİATİKA SOSYETA ANONİlllA AMERtCAN EXPORT LINE.!l iNC, 

Dİ NA VİGAZYONE N E V - Y O R K İÇİN: 
GALİLEA vapuru 26/ 10/ 939 tarı- EXİRİA vapuru 30 ilkteşrine do!lru 

rihinde limanımıza gelerek doğru Tri- bekleniyor. 
EXPORTER vapuru Sonteşrln baş-

yeste için hareket edecektir. langıcına doğru bekleniyor. 
Seyahat müddeti üç gündür.) ARMEMENT DEPPE, ANVERS 
DİANA vapuru 30/ 10/ 939 tarihinde ANVERS İÇİN : 

gelerek Adriyatik limanlarına hareket ESPAGNE vapuru son teşrin başlan-
edecektir. gıcında bekleniyor. 

CALDEA vapuru 30/ I 0/ 939 tarihin- D. T. R. T. KUMPANYASI 
de gelerek Cenova ve Marsilya limanla- TUNA LİMANLARI İÇİN 
rına hareket edecektir. DUNA motörü 15 sonteşrinde bekle-

ALBANO vapuru 2/ 11/ 939 tarihinde niyor .. 
]imanımıza gelerek Karadeniz limanla- KASSA motörü sonteşrln sonlarında 
rına hareket edecektir. bekleniyo;r.. . 

Ec'""'O t'" ·· 3111 ·939 tarihinde SERViCE lllARITİl\tE ROUMAİN 
Müessesede her zaman 

lunur .. 

ıı< mooru ·' . BUCAREST 
doktor bu- gelerek ayni gün saat _17 de Pıre, Brin- KÖSTENCE - GALAS VE TUNA 

dizi, V~nedik ve Trıycsteye hareket LİMANLARI İÇİN 
edecektır. OİTUZ 2 t . d ğr 

BOLSENA v~pu;u 6,.'ll/ 939 tarihin- bekleniyor.vapuru son eşrıne o u 
FİATLER: 
İlıi liradan başlar .. 

TELEFON : 2918 
llU777>Z77777Z7ThT'/T~ 

de gelerek :f'drıyatık lımanlarma hare- SOCİETE COMMERCİALE BULGARE 
ket edecektır. DE NAVİGATİON A VAPEUR 
CİLİCİA motörü 7/ 11/ 939 tarihinde HAiFA - İSKENDERİYE VE PORT 

IZMIR iKiNCi HUKUK MAHKE- limanunıza gelerek Cenova ve Marsilya SAİT İÇİN 
MESINDEN: limanlarına hareket edecektir. VARNA vapuru hemen hemen bek-

lzmirde lkiçeşmelikte Şerifali çıkma- GALtLEA vapuru 10/ l l /939 tarihin- lenmektedir. 
zında 32 sayılı evde oturan Ahmet kızı de gelerek doğru Triyesteye gidecektir. Vapurların isim ve tarihleri hakkında 
Safiye Bozungun tarafından kocası ikin- (Seyahat müddeti üç gündür .. ) hiç bir taahhüt alınmaz. 
el kordonda 15 7 sayılı evde Ali oğlu 1 T A L i A Vapurlann hareket tarihleriyle nav· 
makinist ömeı Bozungu aleyhine açı- İTALlA s A. ot NA VİGAZİONE lunlardaki de~ikliklerden acenta m• 
lan boşanma davasında ikametgahının ~ .... 19 t · · · 939 suliyet kabul etmez. 
meçhuliyetine mebni müddeialeyh hak- motöru eşrınısanı . ..,,m., 
k d ki t hl. t ·1· · kıl d • tarihinde Triyesteden cenubi Amerıka Daha fazla tafsilAt için ATA< unn. 
ın a e ıga ı anen ıcra ın 1~1 • ktir 

halde muayyen gün ve saatte gelmediği lımanlarına hareket edece · caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
gibi vekil dahi göndermemiş olduğundan N O T : Zee ve Şsı. V epur acentalığına mllraca-
davacının isteğile aleyhinde gıyap karan handaki hareket tarihleri ile navlun- at edilmesi rica olunur. 
ittihaz ve mahkemer.in 28/11/939 Salı !ardaki değişikliklerden dolayı acenta- TELEFON ı 2007/2008 
gÜnüne talikine ve şahitlerin dinlenme5İ- mız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla --------------
ne ve karaT suretinin mc:.hkeme divanha-

tafsilat için İKİNCİ KORDONDA FRA
nesine asılmasına karar verilmiş oldu-
ğundan Ömer Bozungunun muayyen TELLi SPERCO vapur acentasına mU
mahkeme gününde saat 1 O raddelerinde racaat edilmesi rica olunur. 
asaleten veya vekaleter. mahkemede ha- TELEFON : 2004/2005 
zır bulunması aksi halde bu husustan do- ---------------

UMDAL 
-ıv.-

UMUMİ DENİZ ACENTALICil LTD. 
BELLENİC LİNES LTD. 

l - Tanburl Cemil - Muhayyer peşrevi 
I? - Arif bey - Muhayyer şarkı (Huma
rı yok) .. 3 - Lemi - Uşşak şarkı (Ümi
diın öldü artı .. ) 4 - Kemal Niyazi Sey
hun - Kemençe taksimi.. 5 - Suphi Zi
ya - Hüseyni şarkı (Feryat ediyor bir 
gün için) .. 6 - Şevki bey - Hüseyni şar
kı (Hicran oku) ... 7 - Rahmi bey - Hü
seyni şarkı (Kimin mecburu hüsnü an-

) 8 H layı bir daha mahkemeye kabul edilmi- :••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sın ... - üseyni saz semaisi.. k k ı 
OKUYAN : MEFHARET Sağnak yeceği hususu tebliğ ma amına aim o - : OLİVİER VE 

GRİGORİOS C. II vapuru 23 birinci 
teşrinde beklenilmekte olup Anversa ve 
Rotterdam için yük alacaktır. 

1 Bedriy mak üzere keyfiyet ilan olunur. 
- e Hoşgör - Uşşak şarkı (Gel 3962 (2 182) &-VftEKAS! LTD. 

Aşık gücenme) .. 2 - Tanburi Cemil "ırwıız;;;=:zz=====z.:ı:z:z:n ~ 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
FLORİDA vapuru 20/22 birinci teş

rin arasında beklenilmekte olup Yugos
lavya limanları ve Triyeste için yük 
alacaktır. 

Şehnaz şarkı {Feryat ki feryadıma im- ,.,CVl7"~ZUL7ZZZZZ:"7'7ZV'ZZ?"Pr~ VAPUR ACENT ASI 
Clat edecek yok.) 3 - Halk türküsü (in- OPERATÖR 
cıe çayır biçilir mi) ... 21.15 Müzik (Kü- D Q K T Q R 
çilk orkestra - Şef : Necip Aşkın). 
1 - Veninger - Volga kıytlarınm şarkısı 
2 - Micheli - Çocuk oyunları 
~ - Jack Cbrist. : Altın yıldızlar 
' - İtalo Azzonl : Melodi. 
il - Maks Bruch : Kol nidray 
6 - J. Strauss : Viyana kanı 
'l - Renato Brogi : Küçük Melodi .. 
~.00 Memleket saat ayan, Ajans haber
leri, ziraat, esham, tahvilat, kambiyo 
nukut borsası (Fiat) .. 22.20 Müzik : Kü
çük orkestra - Yukarıdaki programın 
devamı .. ) 22.35 Müzik (Cazbant - pi.) 
2325 - 23.30 Yannki program ve kapa-

' ııış.. 

Cevdt>t Mustafa 
Gönenden 

lı Memleket hastanesi Baş Tabibi . 
~1 İkinci beyler sokak ftrın karşısı 

No. 25 ... Her gün öğleden sonra saat 
üçten itibaren hasta kabul eder. 

TELEFON No. : 3125 
r:z:TLZLTL"A77J-ZTZ/LZT.Z:ZZ77:ı02'Y!ı 

Kiralık 
Depo ve mağazalar 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
ruruz sefer yapacaklardır. 

LOVCEN vapuru 12 birinci teşrinde 
limanımıza gelerek ayni gün Köstence 
ve Varna için yolcu ve yük alacaktır. 

LOVCEN vapuru 19 birinci teşrinde 
limanımıza gelerek 20 ikinci teşrin saat 

•••••••••••••••••••••••••• •••••• •• •••••••• 12 de Pire - Arnavutluk limanları - Ko-
tor - Dubrovnik - Split - Triyeste ve 

Me!l:=ageries Maritimes Şuşak için hareket edecektir .. Yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

KUMPANYASI JADRANSKA PLOVİDBA D. D. 
SUSAK 

THE~:~.~E GA~ va~u~u . PREDSEDNİK KOPAJTİC vapuru 
Her turlu ızahat ve malumat ıçın Bı- 30/ 31 birinci teşrin arasında beklenil

rinci Kordonda 156 numarada LAU- ınekte olup Yugoslavya limanları ve Tri
RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen- yeste için yük alacaktır. 
!asına müracaat edilmesi rica olunur. GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

TELEFON : 2 3 7 5 PİRE 

.... 
BIÇAGI 

Fn seri .sakalları 
.,yener 

ve ~ 
Yumu~afır 

Beyoğlunda 

Sllffll'E J -, 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 ıenelik otelcilik mütebasıısı bay Ömer 

Lütfü Bengii'dir. 
Briatol oteli elli odalı her odada soğuk ve 11cak akar suları, banyolan 

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

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

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi-
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehass111 

y Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh iıticannda 

ulunan otellerde buluıurlar. 
i Z CD!h_mfa51DiP':":il'lllWl•m!:mı••••••IKZZ:n:ı:z:m::z:ı 

Böbreklerden idrar torbasına kadar 
yollardaki hastalıklann mikroplarını ki>
künden temizlemek için HELMOBLÖ 
k ullarunız .. 

Helmoblö 
~ Böbreklerin çalışmak kudretini artı 

1 rır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, es 
ki ve yeni belsoğukluğunu, mesane ilti 
babını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmalı 
ve bozarken yanmak hallerini giderir 
Bol idrar temin eder. ldrarda kumları< 
ve mesanede ta5ların teşekkülüne mani 
oh.ır. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı te· 
mizliyerek mavileştirir .. DİŞ 71lBiBi 

Azra Demirelli 
Her gün hastalannı İkinci Kordon 

Cümhuriyet caddesi Merkez Banka
sı arkasındaki 88 nıımaralı muayene
hanesinde kabul eder. 

İsmetpaşa bulvarında eski Zenit 
garajının olduğu mahalle 400 metre 
murabbaı genişliğinde zemini be
ton üstü kargir her işe elverişli bir 
depo yapılmıştır. Ayrıca mezkôr 
depo ittisalindeki üç büyük dük
kan da kiralıktır. Görmek ve gö
rüşmek istiyenleriıı aynı mahalde 
52 numarada Yusuf Savrana müra-

'777//.///7 /.n<777Trn //J!7:7"L7M"J 

DOKTOR 

'NEA HELLAS• 
Lüks transatlantik vapuru ile Pire Sıhhat vekaletinin 14-7-932 tarih VE 

2-27 numaralı ruhsatını haizdir. 

Mesai saatleri : 10 dan 12 kadar .. 
3 ten alhya kadar ... 

TELEFON : 3287 
CZZT'.LZ7../077"/T"/P"'flZZ7"""/Xl'j!I C caatlan. S-4 1-6 

Türkiye iş Bankasından: 
ölü Keareli Ali Rizanın tahtı tasarrufunda iken icraen bankamıza intikal 

eden ve halen batapu bankamızın mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan iz .. 
mirin Karacadağ mevkiinde Çapar Gölü nam mahalde kain tapu kaydına göre 

a1tı yüz dönüm karşılığı elli beş hektar vebin dört yüz metre murabbaı mesa
haaında tarla ve göl yatağı müzayede ile sablığa çıkarılmıştır. 

Arttırma muamelesi 20 Teorinisani 19 39 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 
ıaat 15 te bankamızın lzmirdc Birincikordondaki binasında ve ıube müdürlü
iünde olbaptalci müzayede ıartname.sinde yazıla esaslar dairesinde yapılacak 
ve en çok arttırana ihale edilecektir. 

~üzayedeye g·i.rmek isti_renlerin arttıracakları bedelin yüzdeonu nisbetinde 
temınat akçası yabnnaları lazımdır. 

Gayri menkulün evsafı ve müzayede ve satış tartları haldıuıda malümat almak 
İetiyenlerin her gün bankamıza müracaatları ve arttırmaya girmek istiyenlerin 
yukarıda gösterilen gün ve saatte bankaya gelmeleri lüzumu ili.n olunur, 

24, 27. 28, 29, 34, 5 7, 12. 15, 16, 18, 20 3919 (2181) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ılcinı 
1 - ~siltmeye .konulan iş: Muğla hükümet konağı inşaatına talip 

çıkmaclıgından yenıden. kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Bu inşaatın keşıf bedeli 64872 lira 49 kuruştur. 
3 - Bu inşaatın 14872 lira 49 kuruşu 939 senesinde ve 50000 lirası 

da 940 senesinde tesviye edilecektir. 
4 - Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
A-Proje 
B - Keşif cetveli 
C - Kapalı zarf usulile eksiltme §Bl"tnamesi 
D - Bayındırlık işleri genci §Bl"tnamesi 
E - Yapı işleri umumi şartnamesi 
F - Hususi şartname 
G - Fenni şartname 
R - istekliler bu işe ait evrakı 324 kuruş bedel mukabilinde Muğla 

Nafıa müdürlüğünden alabilirler. 
5 - Eksiltme 1 /Teşrinisani/939 çarşamba günü saat 15 de Muğla 

Nafıa müdürluğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 
6 - Muvakkat teminat 4493 lira 63 kuruştur. 
7 - isteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için bu seneye ait Ticaret 

odası vesikasile eksiltme gününden en az sekiz gün evvel resmen 
Muğla vilayetine müracaatla alacakları ehliyet vesikasını ibraz etme
leri lazımdır. Aksi takdirde eksiltmeye iştirak edemezler. 

8 - Teklif mektupları yukarıda yazılı saatten bir saat evveline ka
dar Muğla vilayeti Nafıa müdürlüğü odasında müteşekkil komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektuplar beşinci maddede yazılı saate kadar gelmiş olınası ve dış 
zarfın mühür mumu ile kapadılmış olması lazımdır. Postada vaki ola
cak gecikmeler kabul edihnez. 

IA ?O n ?f. 

NcV';ork hattı ... 

Ismail Hakkı 
Akarçay 

Dahili ue tenasüli has• 

Pire - Nevyork seyahat müddeti 12 gün .. _Bll!bır:z_oıım _______ H_ERJ-E•C•Z•A•NE .. DE BULUNUR .. 

Pireden hareket tarihi • ------·· 

18-11-1939 T C z· t B k 
Gerek vapurlnrın muvasalAt tarihleri, • e ıraa an ası 

gerek vapur isimleri ve navlunlan hak-

talılılar mütahassısı 
Cümhuriyet caddesi (2 inci Kordon 
Alman konsoloshanesi arkasında) 
206 nıımaralı muayenehanesinde her 
gün saat 13 ten itibaren hastalarını 
kabul eder ... 

kında acenta bir teahbüt altına gireme:r:. 
Daha fazla tafsilAt almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada ı UMDAL• 
umumt deniz Acentalığı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MüdUrlyet 
Telefon : 3171 Acenta 

Kayseri Tayyare fabrikası di
rektörlüğünden: 
lngilizce mütercimi aranıyor 

Kayseri tayyare fabrikasına bir lngilizce mütercimi alınacaktır. Bay 
ve Bayan olabilir. Gösterilecek ehliyete göre 21 O liraya kadar aylık 
ücret verilecektir. Talip olanların emniyet direktörlüğünden alacakları 
hüsnühal kağıdı ile istidalarını nihayet 18. 1 1. 939 günü Kayseride 
bulwırnak üzere posta ile göndermelerini ve Kayseride fabrikada 20. 
1 1. 939 günü yapılacak imtihanda hazır bulunmaları ilan olunur. 

24, 26, 28 3916 (2174) 

Manisa belediyesinden: 
Belediyemiz Fen memurluğuna 175 lira aylık ücr<'tle talip olanların 

haiz oldukları vesikalarını veya musaddak suretlerini belediyemize 
göndermeleri ilan olunur. 

24. 26 3914 (2170) 

Bornova Ziraat 
müdürlüğünde ı : 

istasyonu 

Müe1Seoemizde münhal laboranlığa talip olanlar 1/11 ci Tetrin/939 Çar
ıamba günü saat 15 te ehliyet imtihanına tabi tutulacaklardır. 

26. 28, 31 3963 (2182) 

Asa.biye Mütahassısı 
DOKTOR 

Cahit Tuner BRONZ 
Her gün saat 3 ten sonra Şaınlı 

ELYAFI IMPERMEABtLtZE OLDU - sokak ('Üçüncü Beyler) No. 19 da 
CUNDAN SERTLtC.!Nt MUHAFAZA ' 'hasta kabul ''e tedavi eder. Elektrik 

EDEN YEGANE DtŞ FIRÇASIDIR 
tedavileri tatbik eder .. 

TELEFON ı 3559 

Kurulııt tarihi : 1888 
Sermayesi : ıoo.000.000 Türk lirası.. 

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

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki p!B.na göre ik
ramiye dağıblacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Ura 

' • 500 

' • 250 
40 • 100 

100 • 50 
120 • 40 

• 
• 
• 
• 
• 

2.000 • 
1.000 
4.000 
5.000 

• 
• 
• 

4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde ~O liradan aşağı düşml

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Knr'alar senede 4 defa, 1 Eyi{\), 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih

lerinde çekilecektir. • 
Umumi mağazalar 
lz ir şubesinden: 

-. 
T. A. Ş. 

Şirketimizin İzmir ıubeai ikinci kordonda 84 numaralı binada 
çılm.lfbr. 

Her nevi ticaret ve zirai C§yayı ıimdilik serbest depo suretile ve en 
müsait tcraitle arziyelerimize kabul edeceğimizi sayın tüccara bildi 
ririz. 

Alikadar müe11esatm bu hususta her türlü tafsilitı mesai saatleri 
dahilinde ıubemiz muamelit servisinden alabileceklerini arz_!!deriz. 

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

lzmir f)eftcrdarl1ğından: 
1 - lzmir hiikümet konağı binasında yaptmlacak tamirat 2490 

No. lu kanun hükümlerine göre açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen keşif bedeli 2520 lira 47 kuruştur. 
3 - Teminat akçesi 1 89 lira 3 kuruştur . 
4 - ihalesi 27. 1 O. 939 cuma günü saat 15 de milli emlak müdür

lüğünde İcra edilecektir. 
6 - Münakasaya iştirak edecek olanlar devlete ait en az bin liralık 

inşaatı hüsnü suretle ve hiç bir ihtilaf çıkarmaksızın ifa ettiklerine 
ve bu işi vaktinde ve dürüst bir surette yapabileceklerine dair nafia 
,.üdürlüğünden alacakları vesaiki komisyona ibraz etmeğe mecbur
durlar. 



SAHİFE,_ - ---

Almanyada isyan emaresi başlıyor 
Alman işçi sendika partisi bir beyanname 

yaklaşıyor. Bir mucize bile Hitleri 

• 
neşrettı. Bunda ''ceza 

kurtaramaz,, deniliyor 
sa atı 

Avusturya - Çekoslovakya Moskovadaki müzakereler 
Halkı da için için kaynayan isyan 
hislerini artık meydana vuruyorlar 

Sovyetlerin bazı talepleri yüzünden 
akamete uğradı ? .. • 

mı 
Paris 25 (Ö.R) - Alınanyada .hakikl 

bir dahili cephe mevcut olduğunu gös
teren haberler birbirini takip etmekte
dir. Avusturya işçi sendikalist partisi 
gizlice şu beyannameyi neşretmiştir: 

«Avusturya işçileri harp imalatını sa
bote etmeğe iptidadanberi kat'i olarak 
karar vermişlerdir. Hiç bir kuvvet onla
rı başka türlil harekete mecbur edemez. 
Işçiler esasen ya açlıktan ölüme mah
kumdurlar, yahut ta polisin tazyikleri
ne kurban oluyorlar. Şimdiye kadar ya
pılan gizli sabotajlar artık aşikar olmalı
dır. Hitler, bütün milletin hayatını teh
likeye koymuştur. Mevcudiyetleri ne ol
sa tehlikede bulunan Avusturya işçileri 
esareti ilga için Hitlerle mücadele ede
rek hayatlarını feda etmeği nasyonalist 
istibdadı tarafında mücadele etmeğe ter
cih edeceklerdir. 

Alman i5çi sendika partisi de şu be
yannameyi neşretmiştir: Ceza saati ge
liyor. Bir mucize bile Hitleri h""Urtara
maz. Nazi rejiminin sukutu Almanya 
için kurtuluş saati olııcaktır. Sansölye 
bu harbe milletin arzusu hilafına girm~
tir. Yegfuıe kurtuluş çaresi Bitler reji
mine karşı funansız mücadeledir. Azim 
've şiddetle hürriyet için mücadele eden 

muazzam bir kuvvet bu gayemizde bize 
zahirdir .. 

Çekoslovakyada nasyonal sosyalist 
tedhişi hüküm sürmektedir. Tahşid 
kampları siyasi esirlerle doludur. Bun
lar karşı tatbik edilen en şiddetli tedbir
lere rağmen Çeklerin muhalefeti azal
mamaktadır. Bilhassa köylüler gittikçe 
arian bir cesaret gösteriyorlar. 

Faris 25 (Ö.R) - Londrada ~ayi ol
duğuna göre milletler cemiyeti asamb
le ve konsey n:n birinci Kanun iptidala
rında Cenevrcdc toplanma"ı miimkün
dür. Bu içtima tarihi cemiyetin genel 
ısekreteri tarafından kararlaştırılacaktır. 

Berlin 25 (ö.R) - D.N.B. ajansı Rib
bentropla Führer arasında beynelmilel 
vaziyeti alakadar eden kat'i: kararlar it
tihazı için bazı görüşmeler yapıldığını 
tekzip ediyor. 

Roma 25 (A.A) - Stefani bildir.iyor: 
Gazeteler ilk sahifelerinde Ribbentrop 

tarafından söylen::n nutkun oldukça 
mufassal bir hülfısasını neşrctmektc, fa
kat hiç bir tefsirde bulunmamaktadırlar. 
Gazeteler başlıklarında Alınan hariciye 
nazırının Ingilterenin Alman aleyhtarı 
siyasetini tenkid eden sözlerini ve Al
manyanın lngilterenin meydan okuma-

sına karşı koymak hususundaki kararı
nı tebarüz ettirmektedirler. Von Rib
bentropun nutkunun altına gazeteler ln
gilterenin cevabını ihtiva eden ve ev
velki akşam Londrada neşredilen tebli
ği koymuşlardır. 

Faris 25 (Ö.R) - Müttefik matbuat 
Von Ribbentl'opunDanzig nutkunu alay
lı bir lisanla karşılamışlardır. Daily Eks-
press bu nutka «palavralar .. » serlevha
sını koymuştur. Ga:;:etekr nutkun vazi
yete yeni hiç bir unsur ilave etmedi~ini, 
Nazi şefinin d:ıhili p!·opa3a.-ıd:ı gayreti
le bir s<>at söz -siiylediğ'ni yazıyorlar. 
Nutuk bu diplomatın maceralı karyeri 
lrnkkındaki neşriyat miina'"cbetiyle bir 
s:ıhsı müdafaavı da ihtiva etmektedir. 
• Londra 25 (A.A) - lngiltereye iltica 
etmiş bultınan Hitler partisin:n harici 
siyaset kısmında sabık şefi harp başla
dığı zaman tevkif ve hapsedilmiş bulun
duğundan clü~man tebaasına aid davala
ra bakan hususi mahkeme tarafından 
serbest bırakılmıştır. Bu haberi veren 
Daily Ekspress. bu şahsın Birleşik Ame
rikaya müteallik meselelerde mütehassıs 
olduğunu ve Nazi siyasetine muhalefet 
ettiğinden dolayı ecnebt memlekete kaç
tığını söylemektedir. 

B. Mo'otof ve Stalin bir törende 

Ribbentrop'un nutku 
Helsinki 25 (Ö.R) - Fenlandiya mu

rahhası Pasikivitin Moskovadan dönüşü 
burada hiç bir endişe uyandırmış değil
dir. Müzakerelerin diplomasi tariki ile 
devam edeceği zannediliyor. 

Londra 23 (ö.R) - Fenlandiya Tel
graf ajansı Moskova ile müzakerelerin 
Sovyet Rusya tarafından Heri sürülen 
bazı talepler yüzünden inkıtaa uğradı
ğını bildiriyor. Fenlandiya heyeti bu
gün hükümetle temasa gelecektir. Sov
yetlerin talepleri Fenlandiya körfezin
deki bazı adalann Sovyet Rusyaya ter
kine mütealliktir. 

sarayındaki son içtima 2 saat sürmüştür. <Telgraf> Hollanda gazetesi bilakis 
Kendisjyle Maliye nazın Taner, diğer bedbindir. Helsinki muhabirine göre dün 
delegazyon azasından ayrı olarak, St.a- bu şehirdeki hava çok ağırdı. Son gUn
lin ve Molotofla görüşmüşlerdir. Iki ta- lerde ahalide görülen nikbinlik yerine 
raf mümessilleri saat 23 sularında ayrıl- en siyah bir bedbinlik kaim olmuştur. 
mışlardır. Ruslar bu mükaleme esna- Ruslar, Fenlandiya delegasyonunun ka
sında taleplerini kısa bir formül içinde bulüne imkan bulamadığı taleplerde bu
hülasa etmişlerdir. B. Pasekevi hüküme- lunmuşlardır. B u hal, Helsinkide askere 
tini haberdar etmek üzere Helsinkiye davet ve mütezayid askeri hazırlık şek-

Alman yada başgösteren şaşkınlık 
gitmeğe karar vermiştir. linde akislere sebep olmuştur. 

Müzakerelerin inkıtaına vahim bir Brüksel, 25 (Ö.R ) - İsveç gazeteler i 
mana verilmemektedir. Müzakerelere Moskovada R us - Finlandiya müzakere
kapı daima açıktır. !erinin aldığı cereyana göre, yakında 

ve endişeyi azaltmamıştır P aris 25 (ö.R) - «Yeni Zürih» gaze
tesi Rusya - F enlandiya müzakereleri 
hakkında şu malfunatı veriyor: B. P ase
kevi tarafından Helsinkiye hareketinden 
evvel, beyan edildiğine göre KrP.mlin 

cStokholms Tidingen> gazetesi müza- Finlandiyanın istiklfil ve bitaraflığı ile 
kereleri gizli tuttuğundan dolayı F en- kabili telif bir anlaşmaya varılacağını 
landiyayı tebrik ediyor. Böylece, ümid ümit ediyorlar. 

Brüksel, 25 (Ö.R) - Fon Ribbentro- muhafazaya çalışıyorlar. Bununla bera
pun nutku F ariste dahili maksatlara ber vaziyetin çok müşkül olduğu ve her 
matuf addedilmektedir. Havas ajansının hangi bir hadisenin vahim neticeleri sü
fikrince Alınan milletine cesaret vermek rükliyebileceği umumiyetle kabul edil
ve İngilterenin hakimiyetini muayyen mektedir. 
bir hedef olarak göstt!rmek suretilc böy- Faris 25 (A.A) - Havas ajansı bildi-
)e bir propagandaya ihtiyaç hissedilmiş- riyor: 
tir. İngiliz siyasi salahiyetli mahfilleri Bu sabahki Faris matbuatının tefsir-
nutkun vaziyete yeni hiç bir şey ilave I leri: 
etmediğini ve dahili istihlake mahsus Lucien Bourgeus, Petit Farisien gaze-
o1duğunu beyan ediyorlar. sinde diyor ki: 

Brüksel, 25 (Ö.R) - Fon Ribbenlrop Von Ribbcntropun dün Danzigte söy-
tarafından Danzigde nasyona1 Sosyalist lediği nutuk .hiç bir red _cev?bına layık 
eski muhariplerinin içtimaı dolayısiyle ol:nıy~n h~~ıkat~ ~uhalif bır mutadır. 
söylenen nutuk tefsir edilmektedir .. Al- H~tlerın mumessı~lı, ~· _Çemberl~_ynın 
man hariciye nazırı Danzigin artık as- '.flıtler hakkındakı yen:ı.ınınden donme 
la Almanyadan ayrılmıyacağmı müşahe- ıthaınını redde teşebbus etm;k ıçın 
de ettikten sonra şimdiki harp vaziye- ayaklanmıştır. Fakat b~a asla muvaf
tinden Danzigi ve Almanyayı mesul gös- fak olamamışt~r. Von Rıbbentrop Fra:ı~ 
termeğe matuf olan tezi reddetmiştir.. sızların sulha amad~ oldu~larını ve ~ızı 
1934 · d b · F ı ·ı .. harbe mecbur edenın Ingıltere oldugu-senesm en crı o onya ı e muna- . d' . . ld d 

ı...-tl · t ·h · · hkt nu ıd ıa edıyor. Rıbbentropun a an ı-
seı.N erm arı çesını yap an sonra • Al ·ıı t' · ld tt • k k 

1 1. 1 J gını ve man mı e mı a a ıgı sı sı 
nazır A manyanın ta ya, aponya ve ~k·d· B d f h t d b'" "k 
R 

· d 1 k .. . va ı ır. u e a aya ın a en uyu ya-
usya ıle ost u munasebetlerınden l .. l · t' B"t" d.. b·1· k' . . . . . anı soy emış ır. u un unya ı ıyor ı 

ba~:_~~ış ::e Fr?n~ız milletınıı:ı sulh ıs- Fransız askerleri Hitlerizmin delice ih
tedigını soylcı:ıı~~· ~on Rı_?~n~op tiraslarına artık bir nihayet vermek için 
A:vrl;lpa~ı bugunk:ı vazıyete suruk~ıy~- çarpışıyorlar.Bütün dünya bilir ki Fran
ı~ ~~~~ter~ oldu&runu ve harpten lngı- sız askerleri ancak Nazi hegemonyası 
lız ~huku~etıylc ÇemberJaynın ~esul ol- yere vurulduktan sonra ellerinden silah
dugunu ıspata çalışmıştır. Ezcum]e de- larını bırakacaklardır. Ve Von Ribbent
miştir ki : rop bizi korkaklıkla itham ediyor. Eğer 

• - İngilterenin ::ılaka gösterdiği ci- bu s0z daha başka bir kimsenin ağzın
het Leh devletinin tamamiyeti değildi.. dan çıksaydı bir hakaret olur du. 
Sadece Almanyaya karşı hareket eden Gustave Herve, Victoire gazetesinde 
insan1 -ıra yapılacak yardımdı .. • Ingiltere aleyhindeki bütün bu sözler 

Naı.ı · İngiliz harici siyasetini tahl"ik Hitlerin yalnız kaldığını ispat ediyor. 
eden saiklerden bahsetmiş ve Alınanya- Hitler Folonyaya yaptığı tecavüzle Ital
nın dünya iizerinde kendi hakimiyetini yayı isyana scvketmiş. Stalinlc kucak
tcsi.;e çalıştığı hakındt:ki İngiliz iddiala- laşarak Italyayı tiksindirmis, Balkanla
r•nı reddetmiştir. ~istikbalde, demiştir, rı Sovyet Rusyaya vererek Italyayı ür
d .. ıvıı hakimiyeti artık kimse için mev- kütmüştür. 
cut olınıyacaklır. Fiilırer çok mahdut Dahilde Hitler herkesi rahatsız edi
sulh gayelerinden bahsetmiştir. Bu ga- yor. Bedbaht Führer. Ingiltercyi abloka 
yeler Alman milletinin tabu bir hayat etmek istediğini söylemesi düpedüz ra
f.3.hası içinde istikbalinin emniyetinden bıtasız bir söz değil midir? Bizi lngilte
ibarettir .. » reden ne bahasına olursa olsun ayırmak 

Hariciye nazırı harbin ilk allı haftası arzusu Hitlerde bir fikri sabit olmuş
içinde Alman harici siyasetinin ncticele- tur. 
r ini izah ederek demiştir ki : Bu faaliyet Gustave Herve yazısına devamla: 
Avrupanın şarkında Rayhın mevkiini Hitler Fransızları budala mı zannediyor-
tahkiın etmesini mümkün kılmıştır. lar sualini sorduktan sonra diyor ki: 
Şarktaki yeni tesviye ile Versay hak- Ondan, bize ihtimam göstermesini is
sızlığı bertaraf cdilm~tir. Şimdi Alman- temiyoruz. Bizim, biz Fransızların iste
yanın elinde gelecek nesiller için bir diğimiz şey onun en münasip göreceği 
kolonzasyon sahası v::ırdır. Almanya şim- şekilde ortadan kaybolmasıdır. 
di, Alman kanını taşıyan grupları Al- Nevyork 25 (A.A) - Royter ajansı 

bildiriyor: 
manyaya nakletmek suretiyle birleştir- Von Ribbentropun nutkunu mevzuu 
meğe çalışıyor ve böylece istikbalde ih- bahseden Nevyork Times münfail bir 
tilfil imkanlarını bertaraf ediyor.• itiraf baslığı altında diyor ki: 

Brüksel. 25 (Ö.R) - Belga ajansının Von Ribbcntrop lngilterenin harbe 
DPrlinden istihhanna göre fon Ribbent- girmiyeceğini Hitlere ~öylemekle hata 
ropun nutku bir müddetten beri Bcr- işlediğ!ni itiraf ediyor. Ve bu itirafı yap
lincc müsnhede edilen şaskınlık ve en- maktan mi.itevellid kızgınlıkla Alman
di"e \·azbretini azaltmamıstır. Hadi.sele- yanın yegane <li.i~manının Ingiltere ol
rin nasıl 

0

hir cereyan alacağı gösteriJnıe- duğunu söyliyor. Alman h3.riciye nazm 
ıni!'tir. Alman mahfilleri Garp ccphesin- Ingiltereyi diğer devletlerden tecrid için 
el,.. rnühim hjr hareketin vukuunu tah- beyhude uğraşıyor. 
wirı "tmiyorlar. Bcrlin bitaraf mahfille- Londra, 25 (AA) - R euter Ajansı 
rinin heyanatına nazaran lse Almanya bildiriyor: 

____ _......._.""""' ........ "U~ .. n:.:.1!:.c~r~de~Avr n cenubu r- B. Yon Rihbentropun dünkü nutk un-

eksperlerince bazı tefsirlere yol açmış
br. Bu eksperlerin dediklerine göre B. 
Von Ribbentrobuntelmih ettiği mücade
le olsa olsa garp cephesindeki eşhur ta
arruzdur. Almanlar epey zamandan beri 
bu taarruza hazırlanır gibi gözükmekte
dir. Bazı eksperlere göre burada bazı 
mıntakaların son ya1!murlar dolayısiyle 
su altında kalmış olmasına rağmen bu 
taarruz hareketi hala mümkündür. Fa
kat Almanlar bu taarruza pek yakında 
başlamazlarsa bu mıntakadan bir çok 
alayları gei çekmek mecburiyetinde bu
lunacaklardır. Çünkü nisbeten dar olan 
bu mınıkada bu vaziyet uzun zaman faz
la adam bulundurmak sıhhat bakımın

edılen uzlaşmanın umumi efk~rca R us Londradaki intiba da Rusyanın müd· 
prestijini azaltacak şekilde tefsir ine im- deiyatmı mühim mikyasta azalttığı mer
kan bırakılmamıştır. Fenlandiya mesu- kezindedir. Müzakereler şimdi son saf. 
liyet hissini ispat etmiştir. haya g'rıniştir. ' 

Fransız mukavemeti şiddetli oldu 
Taarruz eden Alman kolları perişan bir halde 

çe~ ilmeğe mecbur kaldılar ..• 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - temin etmek için bir gayret sarfı lazım 

dan hiç te doğru olmıyacaktır. Bütün hiç bir askeri ehemmiyeti olmıyan 
askeri eksperler yalnız bir nokta üzerin- bu ormanlığın büyük bir kısmını 
de müttefiktir. Bu nokta da şudur: tahliye ettikten sonra Fransız kı-

Amanlar bugünkü taktikleri ile müt-
tefikler genel kurmayının zihnini teşvis lalarının cenupta ve şarkla orma-
etmeği ve kütle halinde hücuma kalka- nın nihayet kısımlarını teshil eden 
caklarına ikna eylemeyi istihdaf etmek- tepelerdeki mevzileri .,;..uhafaza 
tedir. Bu suretle müttefikler de taarruz ettikleri malUmdur. işte Almanlar 
sahasına kütle halind~ asker tahşid ede- bu mevzilere karşı hmekete geç
ceklerdir. Hakikatte ise Alanlar müte- mişlerdir, Bu hareket mahdud ol-
addit ve biribiinden uzak hedefere kar- ki b ma a eraber uzadıkl'a Fransız şı şiddeti ve münferit taarruzlar yapacak- :r 
lar ve Polonyada takip ettikleri sevkül- . kuvvetleri tarafından şiddetli bir 
ceyşi tatbik edeceklerdir. A ncak Polon muharebe mukavemeti uyandır
ya cephesine hiç te henzemiyen garp cep- mış, bu mukavemet artmış ve şid
hesi şartlarında bu tabiye ve sevkülcey- detli bir muharebe halini almıftır. 
eyin ne dereceye kadar muvaffak olabi Fransız ileri mevzilerine karşı A l
leceği kestirilemez. man tazyiki artınca kumandanlı-

Londra, 25 (AA) - Reuter Ajansı ğımız tehdide maruz mevkii kur-
bildiriyor: tarmah üzere muntazam bir m u -

lngiliz matbuatında B. Von Ribben-
trobun nutku hakkında a:ı mikdarda tef- kabil taarruza geçmek za1 uretin-
sirler mevcuttur. Fakat bu tefsirler nut- de kalmıştır. Muhasamatın baş
kun hakiki mahiyetini anlatmağa kafi- langıcından beri ilk defa olarak 
dir. Times gazetesi nutka Ribbentrobun dünkü Fransız tebliğinde Fransız 
akıllara durgunluk verecek ithamları kıtaatı tara f mdan bu nevi bir ha-
ba~lığını koymuşur. k 

Daily Telgraplı diyor ki: re et yapıldığı zikredilmektedir. 

geldiği fikrindedir. Faik bir kuvvete sa
hip olmakla beraber general Temperley 
Ingilterenin beklenmiyen bir mınta.k.a
sında çok külliyetli kuvvetlerle ani bir 
taarruz beklemektedir. 

General makalesine nihayet verirken 
Çanakkale lngiliz - Fransız donanması
na açık bulunduğu Jl'!Üddetçe Rusyanın 
asla müdahale etrriiyeceğini söylemekte
dir. 
ALMAN ŞEFLERi ARASINDA 

iHTiLAF 
Londra 25 ( A .A) -Nevs Chro

nicle gazetesinde general Tem
perley umumi askeri vaziyeti tet
kik eden bir makhle yazmı,tır. 
Bu Majino hattına karşı kuvayi 
külliyenin bir taarruz taraftarı 
olan Göring ile gmp cephesinde 
harekat yapılmasına muhalif olup 
Almanyanın iaşe işini Romanya 
ve Macaristana doğra yürümesini 
isti yen H ess ve Ribbentrop ara
sında tabiye hususunda ~ok bü
yük ihtilaflar bulunduğunu gös
termek .. edir. M ahalenin muharri
ri Gamlenin ihtiyatkarlığını sena 
ve bu ihtiyatkiirlığın F ranıız hıta
atınm manevi kuvvetini artırdı
ğını, iki beyhude taarruzun aksile 

Ribbentrop, müttdikleri harbe si.irük- Bu da araziyi elde tutmak için so
liyen hadiseleri sistematik surette baştan nuna kadar mücadele etmek hu
başa tahrife uğratmıştır. susundaki kat'i azmi göstermek

Daily Heraldın tavsifince bu nutuk tedir. 
esasen bozuk olan düşman mane

BtR ASKER! MüNEKK1D1N viyatını ise daha ziyade zaafa dü-
sıkıntı içinde bulunan bir şahsın tafrafu
rnşluğundan başka b ir şey değildir. Mü'I'ALAASI 

Londra 25 (A.A) _ General Tem- şürdüğünü ~öylemektedir. 
Vilno ne zaman perley Nevs Chronicle gazetesindeki as- Faris, 25 (0.R) - Havas ajansının 
işgal ed ilecek!... kcri makalesinde Almanyanın muhte- tebliği : Cephede ge~en gün ve dün ya-

B "k ı 25 (0 .. R) D N B j mel taarruzu hakkında <:u mütalaaları pılan muharebeler tamamiyle mevzii ru se , . - . . . a an- :ı h d 
sına göre Litvanya kıtalarının Vilnoya yürütüyor: mahiyettedir. Hedef Vand ormanı u u-
giriş tarihi heniiz tesbit edilmemiştir.. Alman kumandanlıO-ının harbı kazan- dunda bir Alınan köyünün ele geçiril
Fakat yaruı veya cuma gtinleri başla- ması için yegane çare~ Majino hattı üze- mesi idi. Fakat iki taraftan da zaif kuv
ması muhtemeldir. rinde kuvvetli bir zafer teminidir. Fa- vetler karşılaşmıştır. Hasım, Alman ara-

vaziyet, Fransız ordusu hesabına, teda· 
fili bir vaziyettir ve sevkülceyş bir bek
leme vaziyetidir. İleride ne olacağı hak
kında şimdiden tahminlere imkan yok
tur. Fakat umumi kanaate göre Alman
ların elinde oldukça mühim kuvvetler 
mevcut olduğu cihetle, siyasi .şefler em
redecek olursa, taarruza geçecek vazi· 
yettdirler. 

Diğer taraftan Almanların Ren cephe
sinde hoparlörlerle ruhi tarruzda bu~ 
lunmaları Fransa ve İngiltereyi birbi
rinden ayırmağa çalıştıklarını teyit edi
yor .. Hoparlörler, şehir sahilinde süraı. 
le hareket eden tanklara yerleştirilmiş
tir.. Dün Fransızlar bu seyyar · propa· 
ganda vasıtalarından birini keşfetmişler
dir. Fransız mitralyözleri ateşe ~}a
yınca hoparlörler susmuştur. 

Paris 25 (A.A) - Havas ajansına gö
re askeri vaziyet: 

Vamdt ormanı civarında küçük bir 
köyün işgali için evvelisi gün ve dün ol
dukça şiddetli müsaderneler vu kubul
muş ise de bu hareket münhasıran mev
zii kalın!§tır. Mezkur mahal Alman top
rağındadır. Almanların Fransızları bu
radan çıkarmak için gösterdikleri ısraı 
bu suretle anlaşılu·. Filhakika Alman 
kumandanlığı bütün Alman toprakların
dan Fransızları çıkarmağa büyük bil' 
ehemmiyet vermektedir. Bu mıntaka 
bir çok köyleri ihtiva etmektedir. Işte 
Almanlar dün bu köylerden birine tek~ 
rar bir bölük kadar bir kuvvetle hücum 
etmişlerdir. Bir Fransız bölüğü de mu
kabil taarruzda bulunmuş ve Fransız 
mevz:inl geri almıştır. Umumi vaziyet 
Fransızlar tarafından müstakbel hare
kata intizaren katiyen tedafüi vasfını 
muhafaza eylemektedir. Almanların Sig
frid gerisindeki tahşidatı muazzamdır. 
Umum.1 kanaat şudur ki, Alman kuman
danlığı bugün emir verilse büyük taar
ruza girişebilecek kuvvetlere malik bu
lunmaktadır. Ren cephesinde Ahnan1a
rın hoparlörlerle gösterdikleri ruhl taar
ruz dün layık olduğu cevabı almıştır. 
Fransız rasatçıları bir kamyon içinde 
götürülen hoparlörün yerini keşfetmi§
ler ve derhal mitralyöz ateşi açmışlardır. 
Hoparlör hem en susmuştur. 

Londra 25 (ö.R) - Vilnayı işgal et- kat bu müskül ve cüretkarane bir te- zisinl tamamiyle Fransızlardan temizle
mek emrini almış olan Litvanya kıtaları şebbüs olu~·. Sigfrid hattının düşmana ~eğe büyük bir .. e~_ern~yet ~ermekte
birdenbire hudutta durmuşlardır. Bu- taarruz imkanı vermiyen bir bataklık dır .. Bu sebeple koyu eline geçırmek için 
nun sebebi Vilna şehrinde bolşeviklerle haline gelmiş olması böyle bir teşebbüsü bir çok teşebbüsler yapmıştır. Dün bir 
Lehler arasında baş gösteren çarpışma- büsbütün güçleştirmektedir. Belçikadan bölük kadar kuvvetle köy mahalleleri
lar imiş. Litvanya parlamentosu da Vil- ve Hollandadan yapılacak bir taarruz ise ne hilcum etmiştir. Mukabil taarruza 
nayı hükümet merkezi olarak ilan eden yeni müdafaa hatları ile karşılaşacaktır. geçen bir Fransız himaye bölüğü derhal 
kanunun ilanını talik etmiştir. Motörlü fırklar kullanılmasına rağmen köydeki Fransız karakolunu muhasara- Finlandiyanın 
İSVİCRE • ALMAHY A Belçika ve Hollanda ordularının muka- dan kurtarmıştır. A Ilı d 
· • vemetini azımsamak lazımclır. Eğer Al- Havas ajansı şu noktayı kaydediyor : me.. a an 
Jfıtı&Gdİ GnfafmGSI manya beklerse abloka neticesinde mağ- Ecnebi memleketlerde çıkarılan uydur- alacağı fı,.edi ... 
Berne, 25 (A A ) - lsviçre Ajansı, llibiyetc uğramak tehlikesine maruzdur. ma şayialar muharebenin hakiki m ahi- Vaşington, 25 (ö.R ) - Finlandiya 
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