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Hollanda askerleri hudutta 

Mllahedemizin tasdiki 
Lebrun'un başkanlığınd~ki Fransız 
Nazırlar Meclisinde tekarriir etti 

Beklenen 
. 

Fırtına .. 

Harp· tebliğleri garp cephesinde 
sükCinetten bahsediyorlar. Bu alda
tıcı sükunet arkasında dü~iinıncsi 
bile tiiylcri Urpcrten miithiş bil' 
dramın, korkunç bir kasırganın giz
lendiğinden şiiphe edilemez. 

. 
Ba~ıekil ve hariciye vekilimiz diğer vekillerle bir arada 

Paris 27 ( ö.R) - Nazırlar konseyi dan 11,45 e kadar devam etmiş ve baş
bu sabah Elizede Reisicümhur Lebrünün vekil B. Daladiyenin diplomatik ve as· 
riyasetinde toplanarak müzakere saat 1 O keri vaziyet hakkında izahatını dinle-

erlinde skeri topl ntı 
Hitlerin 
Göringlc 

başkanlığında yapılan içtimada Mareşal 
bir çok hava generalleri hazır hultınrlular 

Belçikayı da tehdit etmektedirler 
'Roma 27 (li.R)-Hollanda hu

dudunda Alman a•keri tah1idatı 
haberi Hollanda ahalisi üzerinde 
derin bir tesir yapm1.1tır. 

Paris 27 ( ö .R) - Havas ajansı Ams
terdamdan istihbar ediyor: Simal deni· 
zindeki daracık Alman sahilinde Einden 
limanından Elb nehrinin mansabına ka· 
dar bir çok Alman kıtaatının, harp mal
ıemesi ve tayyarelerinin tahtidi kayde
dilmektedir. 

cPOLtTtKEN » Danimarka gazetesi· 
nin Berlinden İstihbanna göre B. Hitler 
generalleri tekrar kabul etmiş ve bu kon
ferans da evvelkisi kadar uzun ıünnU.
tür. M.ar~l Görin~ bit' çek hava gene
rallerile hirli.kt~ İçtimadan çıkmıtıtır. On-

dan sonra başkumandan general Bravçiç 
ve general Keytel çıkmışlardır. Bahriye 
kumandan1an bu içtimada hazır bulun
ma~lardır. Bir kaç gündenberi ViJ. 
helmştrasede son derece hararetli bir fa
aliyet müşahede edilmektedir. 

BELÇIKAYJ TEHDID 
Londra 27 ( A.A) - Berlinde 

çıkan Nachtauıgabe gazetesi Al
manyanın Belçika tarafından itti
haz edilen hattı hareketin bitaral- ı 
lığa uygun olup olmadığını tetkik 
etme•i la.zım geldiğini ya.zmakta-1 
dır. Alman radyosunun bildirdi
gıne göre Belçika gazetelerinin 

- SONU 2 1NCİ SAHİFEDE -

Balkanlarda yeni 
antant yapılması 

bir 
• • 
ıçın 

rnİştİr. 

Reaicümhura 19 birinci tepin 1939 ta
rifıinde Ankarada imz, edilen üç .taraflı 
Türk • F nınsız - lngıTu: ~ıltklı 7nrdrm 
paktını tasdik salahiyeti v~r. 

Paris 27 (ö.R) - Önümüzdeki hnfta 
içinde Türkiye - Fransa - lngiltere arasın
da karşılıklı ynrdım paktının musaddak 
nüshnlnnnın Ankarada teatisi kabil ola
caktıı'. 

Londrn 27 (ö.R) - Hariciye naz.ın 
Lord Halifnks, Lordlar kamarasında 
Türkiye ile yapılan muahede hakkındaki 
beynnntında iktısndi ve mali meseleler 
üzerindeki müzakerelerin muvaffakıyetle 
devam ettiğini, Londradn bulunmaktc 
olan Orgeneral Kazım Orbayın ve arka
daşlannın bu müzakerelerde büyük bir 
ihata eseri gösterdiklerini sitayişle anlat
mış ve şunları ilave etmiştir: 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

MühteJ f devletler ara
sında ugıtidai bazı te
maslar PJulıUbuldıığun· 

il e i meJıteırr .. 
Romanyanın Ankara 
Sof ya - Belgrad ve 
Atina ·elçileri 8ük
reşte toplanmışlardır 

Paris 27 (A.A) - Daily Mail gazete
sine latanbuldan gelen bir telgrafa göre 
Alman büyük elçisi Von Papeni:ı hafta 
sonunda avdetine intizaren siyasi faali
yet gerilemiştir. Fakat muhtelif devletle
rin diplomatlarile Ballıanlarda yeni bir 
Antant yapılması İçin İptidai temaalnr 
vukubulmaktadır. Bu Antanta ltalyrunn 
müzahareti de temin edileceği ümid olun
maktadır. 

Majinonun yedi katlı dehlizlerin
de veya Sigfridin kazmatlarİnda 
ılık giineş yüziine hasret çekerek 
bckliycn yüz binlerce askerle çelik 
istihkfunlar arkasında 1alışit edilen 
en muazzam ordular, harp tarihle
rinin dalın bir mislini kaydetmediği 
en kudretli ve en yaman harp siliih
lan harekete geçmek emrini han
gi snatte nlacaklannı heniiz bilmi
yorlar. Yalnız şunu kat'iyyetle bili
yorlar ki, tamir kabul etmez adım
lnrdan sakınmak hususundaki ihti
yatkarlığa rağmen, günler, haftalar 
veya aylar hep biiyle sakin geçecek 
değildir. 

Bir fırtına kopacaktır .. 
Yerle gök yüzünü birbirine ka

tacak olan demir ve ateş fırtınası, 
milyonlarca insanın daha şimdiden 
uyklılannı kaçıran kol'kunç m~
tele sema\i bir ôfct gibi bilinroiycn, 
beklcnmiyen dakikada ba göstere
cektir .. 

iki m.uvaffakıyet 
Bükre~ 27 (ö.R) - Romanyanın 

Ankara, Sofya, Belgr&d ve Atina sefir
leri burada toplanmışlardır. 

Hariciye nazırı Gafenkonun riyasetin
deki içtimnlarda Balkanlaı vaziyetini gÖ· 
rüşeceklerdir. 

Bir .Ingiliz tebliğine göre 
Roma 27 (ö.R) - Gazeteler. Bük

reşden oldıklan bir habere atfen iki in• 
giliz vapurunun Köstenceye Rumen or .. 
dwıu hesabına bir çok hücum arabaları • 
çıkardığını yazıyorlar. Biıtün şarki Avrupanın haritası 

Ne Alınanlar, ne de müttefikler ha
mrilannın mukavemet kudretini tüket
ıneden nihai zaferi iimit edemezler. Bu· 
cüne kadar olduk~a hararetli bir şekil
de devam eden siyasi düellonun artık 
netice vermiyeceği anlaşılmıştır. 

S 24 . .k. AJ d . J HITLERIZME on saatte ı ı man enıza tısı-
. nın batırıldığı tahakkuk etti.. lngiliz. i~çi ~u?ale!.et li: 

CEVAP 

Almanya için mevzuubahis olan ~ey 
fütuhatını muhafaza etmekten, genişle
me yollnnnı tıkayan sedleri yıkarak İn
giltere ve Fransanın müstemleke impa· 
rntorluklannı dağıtmaktan ibaret oldu
~u halde büyük garp demokrasilerinin 
fütuhat ~melleri yoktur. b1edikleri ~ey 
Mldecc beynelınilel adaleti hakim kıl
mak, zorbalığı yenmektir. Dlinyamn ya
nnki nizamını, insanlığın yarınki çehrc
ııini alakadar eden bu kadar esaslı bir 
Oıtilfilın, iki muhasun cepheyi ayıran 
uçuntmlann kıyasiye bir harp yapılma
dan izalesi imkansızdır elbette .• 

Lon~raı 7 (A.~)-G?ordwinciva- derlerının muhlm sozlerı 
rında agır hasara ugramış bır Alman tah-
telbahirinin enkazı bulunduğu Amirallık 
makamından bildirilmektedir. 

Londra 27 ( ö.R) - Duvr civarında 
Goordwin'dc bir kumlukta bir Alnia!l 
tahtelbohirinin kazaya uğramış telme!İ 
keşfedilmiştir. Tahtelbahirin kulesi kum· 
lar arasından görülmekte idi. Bu tahtel
bahirin hangi f&l'tlnr ddıilinde ziyaa uğ- . 
rndığı maliim de:!ildir. Çar~ba güne 
bir top se.si duf'Jlm:-ıst11. Faknt kesif b:r 

Zaman İngiltere ,.e Fransanın mlitte- siı e~rafı gÖ~~e mani oluyordu. Tah-
fikidir.. telbahir.in teknesinde:ı s~o cesed Çl• 

Her knzanılan gün miittefiklerin km·- karii~ ve Duvra naldolu:umış!ur. 
,·eti~e ye~ ~u.~etle.r katmaktadır .. Bu Bu suretle lngil!z bahriyesi son yirmi 
hnkıkat goz onıınde oldukça Alman dev- d"rt tt :1.: ffakı et k 
J d ı .. 1 · d · tl · d o saa e uu muva v azanmı~-
et n anı annın soz erın e \ 'e 1es erın e t:r Ik' · b' Al t btel-b h' · d t 

d d'l h" b' t d" ' • ıncı ır man a a ırı e es-
ne en uıpte ı mez ır asa ıYc c uş- l"h d'I · b' ı ·ı· "J il .. • . . • ı e ı nuş ır ngı ız yu ' v:ıpuru e mu-
tuklcrıne şaşılnnınz •. lngıltere \'e Fran- hareb de b bn tır 

d · J h!ık" d" l D · 1 e a '' · r' .~~ız e
1
rck 

1 
•.rn 1~ er. oırunyc:; ar- Londra 27 ( ö.R) - Doyçland adın-

a mus em c c cnn ınsan \ 'C ma e~e daki Alman cep kruvazörü ile ayni ıis
kaynaklan taınmnen Fransa)'a çevrıl- t d'w b' kruv ·• .. Atl tik d • 

'şt' SiJ~L b kalk 1~- em ıger lr azorun &n ent• 
mı ır.. . ını nm. ~gosu . tıhuın son- zinde faaliyete geçtikleri artık tahakkuk 
ra Amenkanm sılıih fabrikaları da fan- t · f ı T h emil • b iki 
liyetlcrini nıiittc!ikler hesabına olarak ek mış ~: .. ~• ızı "dadrpetlll tak~n uetm ktcep 

- SONU 2 tNcl SAHİFEDE - cihlvazorunu t e ıp e e-

ŞEVKE'J' BILGJN ~-SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - lııgiliz amirallık Lordu Cörril nutkunu $Ö31lcrken 

"Hürriyet davası uğurundaki nıücadelede 
siperlerde ohnağı tercih edPr!z,, 

Pnris 2 7 ( ö.R) - Londradan bildi
riliyor ı Bukingham sarayındaki hususi 
şiıradn Kral İşçi muh!lleret partisi reisi Bi 
Artur Grinovd'u kabul etmi;ıtir. 

LQndrn 27 (ö.R) - Almnn propa· 
ğandası ecnebi memleketlerdeki lngiliz 
İşçilerinin sulhu isted:klerini ve harp et
mek istemediklerini iddia etmiştir. işçi 
partisi reiı muavini B. A1 tur Grinovd 
parti11i namınn şu bt>yanatta bulunmuş-
tur: 

c Hakikate bundan daha muğayir bir 
şey olamnz. lngiliz i~c;isi harpten nefret 
eder. Fnknt diktatörlüklerden, bunların 
mlitehakkimane metodlarından ve bütün 
ihtiva ettiği şeylerden daha ziynde nefret 
etmektedir. lngiliz işçileri hürriyet dava
sını himaye için siperlerde olmağı tercih 
ederlerdi. Fakat vazifelerini yapmak için 

fnbrikalnnnda kalıyorlar. Bununla bera
ber beynelmilel Gangsterizm (Haydut
luk) sİ5temine ebedi ·en nihttyet vermek 
hu usundaki azimleri amansızdır. O sis
tem ki Avusturyanın, Çekoıılovakynnm 
ve Lchistanm hürriyetlerini imha ettiği • 
gibi diğer milletlerin de hürriyetlerini 
tehdit etmektedir. 

Amele partisi Hitlerin meydan okuyu
şunu kabul eder. Hükümete İştirak etme· 
mekle beraber kabineye, Hitlerizmi knt't 
olarak ezmek knrnrındn, tam bir müza
haret bah!!ınD çalışmış ve bu hususta do
minyonlarındaki amele partilerile müşte
rek hareket etmi tir. Amele partisi mem
leket.! her suretle hizmet arzusundadır. 
Ve harbı süratli bir neticeye isal için her 
fedakarlığa hazırdır. Bu maksadla, lngi· 
liz tnbiatinin hususiyeti olan azimle, her 
ne lazımsa yapncnktır. > 

--
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At81iiririf~D/~ 
Son günleri 

~ENi A.llR 

ŞJ::HiR HABERL:ERi : Beklenen 
Fırtına .. .. 

YAZAN: Ra1 ~i Yağız ~ J 3 _ bir kaç misline ~tkaracaklard.ır. 1940 
iJıdamdan naklen : 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Belediyenin çalışmaları 

Ata.türkün yüzünde öyle bariz bir sıh
hat manası ve tavrında o kadar aşikar 
bir neşe vardı ki bu emir yatta bayram 
havası meydana getiren umumi bir te
zahüre vesile oldu. Acar motörü hemen 
Dolmabahçeye geldi. Yata yanaştı.. Ata
türk saat 14 de kadar kıç salonda etra
fmdakilere iltifatlarda bulunarak muh
telif mevzular üzerinde konuşmalarla 
meşgul oldu. Tam 14 te ayağa kalktı. 
Maiyetinden yine umu.mı katip Hasan 
Riza, hususi hekimi Neşet Ömer, başya
ver CelM, hususi teveccühlerini kazan
mış bulunan mebuslardan Salih Bozok 
ve Ali Kılıçı alarak motöre bindi.. Sa
varonada yapılan nefis dondurmadan 
da bir kutu dolusu motöre alınarak 14,5 
geçe motör hareket etti. Floryaya doğ
ru yola koyuldu. 

Atatürkün bu hareketi yapışı tenez
züh ihtiyacından ileri gelmiyor, yatın 
giinlük bir tevak.kufla Dolmabahçe 
önünde vakıt geçirişinin efkarı umumi
yede meydana getirdiği hastalık şayia
sını yalanlamak için yapılıyordu. Maa
mafih Atatürkün umumi vaziyetinde 
sıhhate dönüşün alametleri belirmeğe 
başlamış olduğu için bu gezinti hem he
def tutulan maksadı temine hem de gü
zel bir Temmuz günü bol güneş ve açık 
havadan elde edilecek. istifadeyi tevhi
de yarıyacaktı. Yalnız, motöre alın.an 
dondurma kutusu, Atatürkün o gün mu
tad b.il.Mma dondurmaya faz.laca rağbet 
göstermesi yüzünden bir felakete yol aç
tı. 

Motör Sarayburnundan dolaşırken 
AtatUrk bir dondurma aldı, bunu ikinci 
bir tanesi takip etti. Floryaya varışta, 
deniz köşkUnd.e biraz istirahat lüzumu
nu ve ha1kla temas vaziyetinde bulun
mağı muvafık bulan Atatürk köşke çık
tı. Burada da iki dondurma aldı. 

Bir aralık hekim Neşet Ömer, dondur
manın fazla geleceğini ileri sürerek Ata
türke artık dondurma almamasını tıbbi 
bir lüzum halinde arzetti. Fakat Ebedi 
Şef o günkü fazla neşesiyle, zafiyetin 
azalmasından mütevellit geçirdiği rahat
sızlığı milhim.semiyen bir tavırla bunu 
dinlemedi bile. 

Saat 18 de deniz köşkünden tekrar 
motörle hareket eden Atatürk bu sefer 
Boğaza doğru bir cevelan arzusunu izhar 
etti. Acar, bütün hıziyle yola çıktı, ya
tın yanından geçti. Boğaza çıkışta da 
Atatürk az fasıla ile ild dondurma daha 
alarak 6 dondurma yemiş oldu. Bunun 
zararı da çok geçmeden kendini göster
di. 

Motörle Büyükdere önlerine varıldığı 
sırada Atatürkün neşesi birdenbire kay
boldu. Dudaklarındaki tebes.süm silin
di. Bu Ant deği§i§i farkeden doktor en
dişe ile Atatürke baktı. Ebedi Şef izah 
etti: 

- Hafif bir baş ağrlSl ve kırıklık his
sediyorum! Dönelim! 

Motör Büyükdereden döndü. Dobna
bahçeye geldi. Bu bir saatlık yol sıra
sında her dakika artan baş ağrısı v~ kı
rıklık Savaronaya yanaşıldığı sırada 
Atatürkü sarsacak kadar şiddetlenmiş. 
Ebedi Şef isteksiz tavırlarla yata çıkmış, 
salona gitmeğe lüzum görmeden Riya
seticümhur dairesinin yolunu tutmuştu. 

Atatürk gezinti gününün akşamı ya
tağına çekilmek mecburiyetinde kaldığı 
bu saatten itibaren deh.şetli bir krize tu
tuldu. 

Hekimler yatağın yanlll{l toplanarak 
muayene ve konsültasyona giriştiler. 
Hararet birdenbire tereffü etti. (40) de
receye kadar yükseldi. Umumi bir endi
şe, sürekli bir hüzün içinde Atatürkün 
sıhhatiyle alakadar olan zevat ertesi sa
bah doktorların koyduğu teşhisi teessür
le öğrendi. 

- Zatürree başlangıcı! 
Sirozun üzerine inzimam eden, Siroz

la müterafik bir seyir takibine başlıyan 
bu ikinci ve müthiş hastalık Ebedi Şe
fin zayıf bünyesini çarçabuk sarstı. Bu
na sebep olan, o gün motörde alınan 
fazla dondurmalardı. 

Yatta ikinci bir tevakkuf devresinin 
başlangıcı olan 10 Temmuzdan, 23 Tem
muz Cumartesiye kadar Atatürk Zatür
ree ile Sirozun müşterek krizleri içinde 
bihuş yatarak kendisini doktorların ha
zakatine, tedaviye terketmisti. 

Fakat bu tedavi en güç safhaya girmiş 
bulunuyordu. Çünkü aym zamanda hem 
Sirozla hem de Zatürree ile uğr~mak 

tıbbenkabildeğildLBuyüzdenmecbu- Sıhhat işlerine verilen ehemmiyet =~cld:".::~=.!i~v~= 
ren önce daha çabuk bir ilerleyişle ölü- d 1 d h 1 k k İşte Almanyayı telaşa düşüren, sal-
me doğru giden Zatürreeyi önlemek za- sayesı•n e zmı"r e asta ı yo dan soldan yardımlar aramağa, bitaraf-

ru~icı:~~~ V ~e1:!r!h Y~~ıl:~ gücü- la~~~~;a~::;~ se;f~~::!:1:;esini 
nün üstün çalışmaları nihayet Zatürree- kazanmak maksadiyle yaptığı propagan-

yi durdurmağa muvaffak oldu. Fakat, ltfaJ·yenJ·n, sag~ lık SCrVJ•sıerJ•0J•0 çalışn1aları J•yı•dı•r dalann neticesiz kaldığını görmüştür .• yalnız başına bile bir vücudu t.a.hribe ye- _ Bilhassa güneş kadar açık olan hakikat-
ten bu hastalık, Atatürkün ciğerlerinde- lerin tağyirine teşebbüs edilmiş olınası 
ki zarın iltihabı tesirini kaybettiği anda • lzmı•rde evl•nenler artmıştır b d il~L--- irini ıfıra ikinci ve mühim tehlike ön tetkik mev- ""' u propagan a s wuıun tes s 

indirmiştir. Dünya ne kördür, ne de sa-
zuuna alındı. Amma Zatürree tedavisiy- Şehir meclisi önümtizdeki çarşamba muamele yapılmı§tır. dan 49 adedinin muamelesi tamamlan- ğır ... Bedahet derecesini bulan hakikat-
le uğraşılan 10 günlük devrede Siroz, d 1 ı b lı kt d 7 '90 bb b tak F · bul lı günü evre top antı arına aş yaca ır.. Yeni en ':i metre mura aı a - mı.ştır. evzıpaşa varına rast yan leri hiç bir propaganda silfilıı değiştire-
meydanı boş bularak hayli ilerlemis, ar- Riyaset makamı, 1939 yılı çalışma rapo- Lk kurutulmuş ve muhtelif yerlerdeki muamelelerden gayri 14 adet te müte- mez .. 
tık 0 da çevrilmesi güç bir ileleyiş saha- rumı hazırlamıştır. Bu rapor, belediye- su birikintlerine ve lağımlara 97266 ki- ferrik istimlak muamelesi yap~ ve Almanlar bunu biraz geç an1~-·n ola-
smda adamakıllı yol almıştı. d f uuuı;ı 

Işte, 10 Temmuz Pazar günü yatağa nin müsbet çalışmalarını tebarüz ettir- lo mazot dökülmüştür .. 118156 e a ev- bu 14 muameleden 4 adedinin muamele- cak1ar ki, şimdi silah kuvveti ile hesap-
mesi bakımından cidden şayanı dikkat- lerin mazot muayenesi yapılrruştır. Fa- si ikmal edilmiştir. laşma saatinin yn1rtn~4-.::.. .. dan bahsedi-giren Atatürk bundan sonraki hayat ~wt>....., 

müddetini yatakta geçirmek mecburi- tir.. kir halka parasız mazot verilmiştir. İTFİYE İŞLERİ yorlar. 
yetinde yaşadı. Ebediyete intikal edin- Bize verilen malumata göre bu yıl Çocuk yuvasında geçen seneden 54 .. . . . Müttefikler sinsi bir mücadeleye 
ceye kadar altı dondurmanın meydana içinde belediyece 13132 hasta muayene çocuk alınmış ve ailelerinin isteği üzeri- Şehrin. vusatine ve ~. mahallelerm merdçe bir mücadeleyi tercih ettiklerin-
getirdiği melun neticenin esiri kaldı.. edilmiş, 982 kişi de hastanelere sevkedil- ne 25 çocuk geri verilmiştir. ve evlerın .!angın tehlikesme ~.ta- den bir Alman taarruzunu büyük gtt-* rrtlş, 10773 hastaya belediyece ilaç ve Geçen yıl aceze evinde mevcut 35 ki- ~un guç 01:ma:ı~a rağmen ıtfaıye- venle bekledikleri tahmin edilebilir. 

1959 hastaya reçete verilmiştir .. 229 has- şiye bu sene 53 sakat ve kimsesiz fakir mız koruma vazifesmı ~~t ~u~affakı- ~EVKEr BİLQIH 
23 Temmuz Cumartesi.. tanın pansmanı yapılmış, 368 hasta ev- katılmıştır. 37 aciz, tedavisine ihtiıııam y~tle yap~. Bu v~e ile ıtfaıye leş.- IJI' 
Günlerdir Atatürkün dairesinde bitap terinde tedavi görmüştür. 16260 kişiye gösterilmişse de vefat etmiştir. kilatımızı t~b~ ede~ız.. . . . --===--- -

yattığı konuşmadığı günlerin sonu ol- de tifo ve çicek aşısı yapılmıştır. Bu yıl belediyeye müracaat edenler- Bu sene ıtfaiy~ye ıtfaiye tipı hır aı;a· Berıı·nde askerı' 
du. Bul h ~ talıkl . . 

503 
h den aczi sabit olan 1535 yoksul yurdda- zoz elmmış ve bır kıllvuz otopompu ile 

Gecenin saat dördünde, Atatürk duy- aşıcı as ar ıçın ev, an, k" ·· km.ek k bir arazoz slparif edilmiştir 
otel, 425 resmi müessese, 11273 defa oto- şa mlparka,tl ?mur, ke ti:Verm1 eardımve Bir sene 1·.M .... de ft~ı.:-1.e 38° yangın~-- ı t 

duğu fazla hararetten ilk defa şikayet et- b'. taks. kam ab d ıne e e erme sev sure y e y ~ ~UJ W:U.lı top an 1 
tL Ve şikayetine şu iradeyi ilave etti: us, 1

' yon ve ar anın ezen- edilmişt. Bunlardan başka • anla- 75 şi bastırılmış altısı kısmen yedisi ta-
- Hava istiyorum! Ceksiyonu yapılmış, 391779 parça eşya ve . b~ w lışılmış Jc an!ueı xnamen y~ ' İNCİ SAldF 
Atatu··rk artık Zatu·· rreenı·n tesı·rın· den 41193 kilo paçavranın tathiratı yapılmış- ra ı.şd kanaga çamahs ve er dıme- İtfaiy . ~-·-; h lıkh bul -bnBAŞTARAFI 1 JID~;-

t rfae e un usuna göre yar . . enın wwıu azır • . unması A anya aleyhinde propagun«a 
kurtulmuş, tamamen kendicıine malik ır. temin edilmiştir. Lçın mesleki dersler ver~l:ir .. Alarm yapmaları bu ihtaTa ıebebi"et 
bulunuyor, fakat devamlı L:r hararetle 70770 esnaf muayenesi yapılmış, 1677 denemelerinde mUsbet netice alınmıştır. • • ' 
zafiyetin verdiği ıstıraptan şikAyet edi- sürücü ve şoför sıhhiye heyeti muayene- İSTİMLAK İŞLERi: uermıfli.r. 
yordu. sinden geçirilmiştir. 16529 dükkan mua- 938 yılı birinci teşrin ayı b~ından be- EVLENME İŞLERİ BELÇtKA KRALININ NUTKU 

Geceki havasızlıkt.an şikayeti süvari- yene edilmiş, bunlardan 109 zunun nok- ri 197 istimlak karan alınmıştır. Bun- Bir sene iç.inde evlenmek U7.ere ev- Brüksel 27 ( A.A) - Be,nelmilel ba-
ye yeni bir emir takip etti: sanları ikmal ettirilmiştir. 36106 kilo lardan 183 adedi Fevzi paşa bulvarına lenme dairesine 1716 çift müracaat et- kundan Belçikanan vaıiyetihakkında ma-

- Yarın hareket için hazırlık! gıda maddesinden 20991 ri ve 15937 ki- rastlıyan istimlik muameleleri olup 85 ~ ve 98 çift vaz geçtiklerinden., 6 çif- lWm.t venneğe Amerib lıükümetince 
Başvekil Celal Bayar Istanhula gel- losundan 9904 kilosu sıhhate muzır ol- adedinin tarafeyn yirmişer metrelik kı- tin de kanunl muameleleri muvafık gö- dant edilen Kral Leopold dün gece Bae

ıniş, 24 Tem.muzda Ankaraya döneceği duğundan yokedilmiştir. sımlara dahil istimlrudardan olması ha- rülmediğinden 1560 çiftin evlenme mua- ken şatosunda Amerikaya hitaben rad
için o giinlerde bütün havasını tekr:-r Belediye kimyahanesinde 1728 tahlil sebiyle muamelesi takip için intizarda- meleleri tekemmUl etmiştir. Geçen se~e yoda bir hi1abe irad etmiştir. Kral bil· 
iktisap eden Ebedi Şefin huzuruna çık- yapılmış ve sıhhate muzır olan gı~ dır .. Fevzipaşa bulvarına tamamen ve ile kıyrus edilirse bu sene evlenenler I~ hassa demiıtir ki: 
mak arzusunu ileri sürmüş, bu, umumi r!'laddelerinden 712 si hakkında kanuni kısmen rastlıyan 98 istimlak: dosyasın- mirde artmıştır. 1937 senesinde Belçika müstakil bir 
katip tarafından büyük Şefe arzedilmiş.. vaziyette bulundıığunu ilan etmittir. Oç 

- Bi'l'MEDf •• Büyiik bayram Emekli Subaylar Fırtınadan =':!'ın~0:u:~a~~~!:!ı~~ 
KISACA : ~ hi ·· 1 d• B 1 y d • ~nf B ,.JI, 1 d •idi ceğİne dair kat'i teminat vermittir. Bel-• e r sus en ı.. a o ar ım cemıy.:-a.• n azı ~aç ar evrı çika hükümeti tarafmdan harbin bidaye-······· - hazırlılıları tamamdır yaptığı hayırlı işler Ankara t r eni gecikti.. tinde memleketin baarat kalacağına dair 

Gaz ve maske 
Cümhuriyet bayramı münasebetiyle Merkezi ikinci Beyler sokağında bulu- Evvelki gece §eh.irde ve mtilhakatın- yapılan beyanat bu siyasetin tabii netice-

şehir süslenmiştir. Bir çok yerlerde tak- nan Emekli subaylar yardım cemiyeti, da çıkan fırtına bazı hasarlar yapmış, sidir. Bu bitaraflık Belçika milletinin 
lar hazırlanmakta ve gece tenviratı ha- her ders yılı olduğu gibi bu ders yılın- Menemen ovasında bazı ağaçlar devril- ananelerine ve emellerine uygun olduğu 
zırlıkları ikmal edilmektedir. da da Kültür direktörlüğüne müracaat- miştir. kadar memleket menfaatleri için de ha-

y AZAN: Eczacı K Kamil Aktaş Verilecek cümhuriyet balosu için Kül- le ilk ve orta okullarda Şehit ve dul, Fı.rbna gecesi Ankara treni de iki yati bir eleman mesabesindedir. Belçika 
türpark gazinosu hazırlanmıştır .. Resmi yetim emekli subayların çocuklarına ve- buçuk saat teahhUrle gelmiştir. bir barba sürüklendiği takdirde arazisi 

Umumi haTpte, eczacı yüzbaşısı olarak balo davetiyeleri alakadarlara gönderil- rilmek üzere ayırdığı tahsisattan kırk Ayni gece Bergamada gece yansın- bir muharebe meydanı halini alacaktır. 
Caliçya cephesinde bulundum ve gaz miştir. Bunlar zata mahsustur. öğrenciye kitap, defter ve kalem tevzi dan 5<>nra ild saat devam eden şiddetli Hollanda ile yanyana garbi Avrupa bu-
hücumu ile ilk defa o zaman karşılaştım. -~ ettiği memnuniyetle haber alınmıştır. yağmurlar yağmış ve bu arada tolu da dutlannın telaki noktasında bulunan 
Vakıa umumi harpteki, yani bundan çey- BELEDİYE Bu hayırlı yardımlarından dolayı bar dilşm.Uştüır. Belçika bilhassa müı;lihane olan vazife. 
rek aMc evvelki bir hfldiscyi yazarken bu E .. I d ta cemiyetin sayın başkanı olmak üzere ıww*MMI $İni ifa etmektedir. Bütün kuvvetimizle 
günkü yaşımı da hemen hemen meyda- nc~m~~ ~p ~. ~.w bütün idare heyeti Szalarını takdirle .... do·----·--·ı1ı . istiklalimize riayet edilmesini temine ha.. 
na vurmuş oluyorum. Maamafüı karile- Bele~3'.e daımı encume~ d~ ogle~en karşılarız. ......_. M;N zınz. Taarruza uğnyacak ollD'sak bun-
rimle başbaşa olan bu görüşmelerimde sonra ıçtima e~e~ek bazı ışlerın eksilt- - *- fladisesl... dan 25 sene evvel yBptığmm gibi bu se-

lafın aramızda kalacağına itimadım var. me muamelelerını yapmıştır. 02'0MOBJL K AZASI Mıhçılar sokağında B. Hüseyin Bah- fer de kendim.izi müdafaa edeceğiz. Bu 
Ne diyordum, evet .. ilk defa olarak -- TAffKİKATI rinin dükkanında garip bir dolandırıcı- takdirde bütiin memleket ordunun arka-

~az harbini Galiçyada gördüm. o zaman. M E K r E p .. .. . . . lık b!disesl olmuştur. Bir şahıs bu dük- smda y« alacaktır. Fakat muhariplerin 
kullanılan Klor gazı idi ve kokusu, rengi He .. ı·mıerı·nın maa~ı Külruı:~arktaki otomo~il ~ası ~- kana giderek veznedar B. Hakkıya iki bitaraflıiunw iblal edeceklerini zannet· 
daha k k d . · b ıı· d' d H 'j' katına dun de devam edilmiş ve hAdise · S Ih ed • t w d uza tan ·en mı e ı e ıyor u. M kt h kim1 . . . ti _ . . . adet e~er liralık uzatmış ve bozdur- mıyonız. o ve m enıye ugnm a 
lperit gibi renk, koku ve iz vermiyen . e ep ~. ermm maaş vazıye ~ yerınde keşif yapılmıştır. Tahkikat ev- mak istemi tir Şahsı mechul bir fırsatı- Amerikan milletinin bu vaziyetimizin 

1 h .. k f 1 rmde tereddut hasıl olmuştur.. Maarif rakı yakında esas hakkında mütalaası ş · . ~ 'dam • • · b' d ed w• • .. 'd 
gaz ar enuz es o unmamıştı. vekaletinden elen bir azıda idari bir .. . . . m bularak otuz beş lira fazladan almış- ı esı ıçm aze yar on ecegmı mnı 

Ordumuz başdan aşağı maskelenmiş . . g . w• Y .. alınmak uzere milddeıumumilik maka- tır Suçlu aranmak.tadır ediyorum.. 
b . d b L . . l'L d t vazife addedilemıyecegıne gore memur mına verllecektir .. · Parı-, 27 (Ö.R) _ Balden bildirildi-ve enı e u masx:e ISl.Oe a axa ar e - ll" l kt heklınl . . · - *- cı 

mişlerdi. Bu alaka edilişin sebebi mas- ~eya lm~a. ın:ı. 0 anu:ıe l e~ edi erdf _,,,.Jf..,.,._ ,.. •ff._.f._.A,..CIJ'" ğine göre İsviçre hududunda Ren neh-
kel . .. a l . d k b ıı··ı ucret erının uçte o ar t ye e - ÖDEa.ı· .,. VE "E.,•a~m:e An _. _. A _. .. nrun· . sagw sahilin. de mühim Alman tahşi-

erın suz,,eç enn e ar on, se u oz, . la ld·w• bildirilmiştir ıq 111 y a.ı v .:t 
diyatom~ .. urotropin gibi ilaçların bu- mesı zım ge .!:.*- · MtJCADELESI SARFİY Ar Y ASAKTJR datı kaydedilmiştir. uNasyonal Zaytung• 
lunması ıdı. Bazı okulların tahsisat 1m dan .. _ Bal kantonunda bulunan seferber as-

Ga7'., insanlar arasında oldukça eski Y A il Q 1 N B~ŞLIYOR- bayaatta bulundukları v~ ~Ui.Te;e kerler~en m7~yet ~d~ olanların 
bir kelimedir. On sekizinci asırda petro· KAS DEH Mİ CJKTJ?.. Çekirgelerle kış mücadelesi yapılmak giriştikleri Maarif v kal tinin mezunıyetlennın refedildigını ve bunla-
lün umumileşmesi ise gaz.ı her ağızda T balının Ertuw ul ~ ahall . d üzere Ziraat müdürlüğilnce tertibat d"-'- tini lb tmi t' eG le b' ~d rın 24 saat zarfında kıtalarına iltihak 

1 or gr m esın e mu- _ 1 ekir 
1 

b k ı.ıuı.a ce e ş ır. e en ır emır e ttik1 . . bildirmektedir 
söy enen bir kelim~ yap~ı~t~r. . kim B. Sefere ait bir bağ damına hariç- ~ınmıştır. Ç . ge erin ~urta ıra - bundan böyle tahsisat olmadıkça hiç bir e erını __ __._ 

Cı;z. du~.an halınd~~ı cısımlerın malı ten ateş atılmak suretiyle yangın çıkmış ~~~ı .sahalarda toprak sürülecek ve taahhüde girişilmemesi bildirilmiştir. ı;. 
oldugun'l gore ha.vaılık, havadan şey ve bağ damı yanmıştır. surülmiyen yerler kazılarak yumurtalar M h d • • 
tabirlerle onu istihfaf edenler çok ol- Yangın hakkında tahkikata başlan- topra~ yüzüne çıkanlarak imha edi- -*- U3 e Cm JZIO 
muştur. ~tır lecektir. Esrar kaçalıçdığına d. k. 

Maskeye gelince, insanlar arasında · -•- .. Bergama ve. Ödemi~ bağlarında da karC!J tedbirler tas ) ) 
riyakarlığın meydan aldığı devirlerde Odemis adı verilen haşare ile kış müca- ~ ••• 
maske meydana c:ıkmıştı.r. Kırmızı dil Diki 1 ide delesi yapılacaktır. Bazı yerlerde kendirden esrar çıkarıl-
çıkaran soytarı, karnaval maskeleri mas- _,,,,*_ dığından şilphe edilmiştir. Filhakika son 
kelerin en zararsızı ve en nezihidir. Ha- Yeniden zelzele oldu.. sene içinde İzmir vilayetinde esrarcılık 
yatta öyle maskeler var ve bu maskeler E 1ki .. ••Wı d Dikili k Konferans vak'aları artmıştır. Bu sene kendir zira-
övle şeyler saklarlar ki .. Bunları koru-· vve .gun og e en. sonra a- ati ile iştigal eden yerlerde Slkı bir 
~ak:t~ ziyade insana korunmak his ve za me;:dkdezındeb' alhtı sanık Y~ devamlm eden Şehrimiz verem mücadele cemiyetinin kontrol tatbikine lüzum vardır. 
1.. . 1 l f •. .. orta şı ette ır are etı arz o uştur .. a'avetl Uze-'-e, +-tanbulda bulunan çok uzumunu verır er ve maa ese goze go· H kt nu ıs """""'*-
zükmezler de. .. . asar yo ur. değerli bir profesörün, ikinci teşrinde BJR HfRCIJZLJK 

Gaz maskeleri, vakıa hortumu ile, ho- . .................................... .... İznıire gelerek iki mühhn konferans ve- _. 
murd"inır gibi görünen korkunç manza· E Gelen/er, Gidenler ! receğinl evvelce yazmıştık.. Dün sabah kordonda deniz kenarında

ki orman kulübesinde bir halı seccade 
çalınmıştır. Zabıta yarını saat içinde hır
sızı yakahyarak seccadeyi sahibine iade 
etmiştir. 

rasile hiç de gÜ).er yüzlü bir şey değildir. ............................ . ............ Bazı esbapla bu konferanslar tehir 
Değildir amma... Bir hayat kurtarıcısı Denizli saylavı bay Kazım Samanlı edilmiştir. Konferansların verileceği ta
olduğu için güler yüzlü riya maskelerin~ Ankaradan geldi. İzmir parti müfettişi rihin ayrıca ilAn edileceği haber alın~ 
den çok neciptir..... bay Galip Bahtiyar Ankaraya gitti mıştır. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SABU'EDE -
- Türkiyede ıon senelerde ba~anlan 

muvaffakıyetH eserleri hayranlıkla takip 
etmekte idik. 

iki memleket arasında devamlı doat· 
lok miqterek menfaatlerimiz esaslanna 
en uygun bir şekilde kundmuşlur, T"mki
ye ile dostlağumU%Un Kemal Atatürkün 
üstad elile atılan temelleri lnönünün mü
nevver idaresi albnda durmadan inkipf 
ehnİftİr. - +-
iki muvaffakiyet 

- BAŞTA.RAFI l İNCİ SAHİFEDE -

Anne mi n a C!~S:(//.;(h( 

Sevdigt Adam 
Yazan: Üç Yıldız 
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-Osküdar, Beylerbeyi semtinde oturanlar 
olduğu gibi civar semt ve sokaklarda 
oturanlar da vardı. 

Bu gençlik ve neşe dalgası ci viltili 
kahkahalar halinde yayılıp dağılırken 
ben, mektep kapısının tam karşısında, 
gözlerimi bu dalganın içine dik.mi.ş, Müj
gam arıyordum. Nihayet onu tek b~ı
na, elinde çantası, ciddi ve vekarlı ha
liyle gördüm. Etrafına bakınmadığı için 
beni görmemişti.· Hatta sokak kapısın
dan çıkıp ta tramvay yolu istikametini 

insanı yiyecek değiliz ki. 
Müjg!n yürüyüşünü büsbütün hız

landırdı. 
Ileride ve köşede polis noktası vardı. 
Oraya doğru gidiyordu. Bir aralık, 

sanki acUIU§ ta ihtar ediyormuş gibi yU
zünü çevirdi: 

- Terbiyesiz.. dedi. Şimdi senl po
lise ... 

- Ne diye? Mühim bir şey mi var.. Berlin 27 ( ö .R) _ D.N.B. ajansı. 
Ben de seni merak etmiştim ve şimdi si- Vilbelmshafende Jngiliz tayyarelerinin 
ze uğrıyacaktım.. taarnmana uğnyan bir Alman zırhlısının 

Bunu duyunca kendi kendime tedbirli babnldığı haberini tekzip ediyor. 
hareket e'ttiğhnden dolayı tebrik ettim. --r.--

- Şey .. dedim .. Milhim bir .şey yok. • 
Yalnız senin bu akşam bize geleceğini KIZ KAÇIJUIA •• 
ümid ettiğimden boşuna yorulmam.anı Narlıderenin Aşağı mahallesinden 

buluşurduk. Kız lisesinin tatil saatine heyecandan kıpkırmızı olmuştu.. tuttuğu zaman bile benim mevcudiyeti-
daha on beş yirmi dakikalık bir zaman Hepsi de gençti.. Yani tecrübesizdi. min farkında değildi. 
vardı.. Fakat kapının sağında, solunda Mektebin demir parmaklığı ve çifte Ben, ona bir şaka yapmak hevesiyle 
ve karşısındaki sokaklarda bir aşağı bir kanatlı kapısını arkasına kadar açan ih- peşine düştüm. Bir kaç adım ötede ve 
yukarı sabırsızlıkla dolaşan, caddedeki tiyar kapıcı bükülmüş belinin ağrısını yolun tenha bir yerinde arkasından ha
şıracı, pastacı dükkanlarının masaları gidermek için sağ elini kuyruk sokumu- fifçe fısıldadım: 
başında ellerinde saat bekliyen bir çok na bastıra bastıra kulübesine girerken - Hemşire hanım .. Acaba sizinle bir 
gençler vardı. mektep binasının mermer merdivenli kaç dakika konuşabilir rrtlyim .. 

Bunlar ilk önce benim dikkatimi çek- cephec;indcn, sağ ve solundaki yollardan Gayet yavaş ve fısıltı halinde söyledi-
ti ise de nihayet herkesin kendine göre irili ufaklı bir çocukluk ve gençlik dal- ğim için Müj_gan sesimi tanımadı. Ter
bir işi olduğunu düşünerek fazla ve de- gası tastı.. biyesiz ve ahlaksız bir adamın elinden 
rin mana vermedim.. On ikisinden on sekizine kadar yüz- ve dilinden kurtulmak ister gibi adımla-

Mekteb'' paydos zili ile bütün genç- lerce çocuk ve genç kız sabahtan beri rını sıklaştırdı. 
--~~~~-~ •~-.o~-....~~J~~~~---~~--.,__,__,,__~--'-"~-'----~~~-~~~-

-·· ·4~· ---

Fakat beni görür görmez sözünü bi
tiremedi. Ağzından gayri ihtiyari. birı 

- A .. Muzaffer .. çıktL 
Sonra kendini tutamıyarak ve sokak

ta bulunduğunu unutarak bir kahkaha 
kopardı: 

- V allah.i billahi seni polise teslim 
edecektim Muzaffer .. dedi. Sesini de ta
nunadım .. Demek senin elinden böyle 
kızların peşinden gitmek, laf atmak ta 
geliyor ha ... Tebrik ederim .. 
Baktım Müjgan bu sözleri ciddi söy

liyor, onun temiz kalbinde uyanan bu 
ilk kıskançlık hissini silmek için derhal 
teminat verdim. 

- Günahıma gi!"me Müjgan.. dedim. 
;_;._..;ı--aı.,. .. l ı....... · ·..ı.. i 

söylemeğe geldim, Muhtar Hüseyin oğlu Ali Fuat, Sasalı 
- Neden? Yoksa annen bu akşam biz- köyUnden 12 yaşında Nig~r adında bir 

de mi? kızı kaçırmıştır. Suçlu yakalanarak ad-
- Hayır MüjgAn.. Annemin biraz ra- liyeye verilmiştir. 

hatsız olduğunu söylem.iştim ya .. Bugün = 
onu bir doktora götürdtim. Doktor has
talığın asap bozukluğu olduğunu söyle
di ve bir asabiye miltehassısı olan arka
daşını tavsiye etti. Asabiye mütehassısı 
da anneme şöyle be§ on gün hem tebdil
hava hem de sükfuı tavsiyesinde bulun
du. Bir sürü ilaç yazdı. Çamlıcada akra
balardan biri var. Koskoca kö,şk içinde 
yalnız oturuyor. Bize kaç defa gelin de
mişti.. Hatırımıza o geldi. Annem dok
tordan çıkar çılonaz doğruca Çanılıcaya 
gitti Ben de ilaçları alıp bu akşam ora

iAoa .. ai:m Se_nin blta araman l"h+L 

Papanın bir tamimi 
Roma 27 (ö.R) - Papa ruhani salta

natın ilk anslklik (tamimini) neşretmiş
tir. Bunda diyor ki: Vazifemiz merha
met h issiyle hakikati ifade etmektir. O 
merhamet hissi ki, şimdi harp tarafın
dan yaralanmıştır. Bugünkü fenalıkların 
kaynağı umumi, manevt ve ahlaki kai
deleri kabulden ileri geliyor. 

i2'ALYAN · BULGAR 
Elıonomilı görüşmeleri 
Rnma 27 lö.R} -Bulı!aristan ve !tal-
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• Ruzvel 'in nutku 
"Avrupa harbinde Amerikanın fik- Ziraat Vekilimiz 

b • f k I • k A k Moskovada büyük elçilik binasında ren ıtara a masına ım an yo tur'' şereflerine bir ziyafet verildi 
Lomlı-a 27 (ö.R) - Reisicümhur Ruz

,·elt, kurum asamblesine radyo mesajın
da Amerikanın bitaraf kalmak saiklerin[ 
ta«rih ettikten sonra demiştir ki: 

cFakat fikren bitaraf kalmak imkan
ızdır. Zira Amerikan milleti sükllnetle 

ve önceden hazırlanmış bir muhakeme
ye kapılmaksızın her şeyi muhakeme 
eder ve hAdiseler muvacehesinde kat'i 
mütalAasını bizzat edinir.• 

Reisicürnhur, silah ambargosunun ref'i 
kararının Amerikayı doğruca harbe sü-

Amerika da 
---~---

Tecritçilerin uğradık· 
ları büvük hezimet.. 
Paris, 27 (5.R) - Amerikan tecritçi-

leri, teklif ettikleri şu dört tadil ıayiha
sının ayan meclisi tarafından reddiyle 
hezimete uğramı.şlardır : 

1 - Devletin mulıaııım memleketlere 
ihracat mukabili avansları menetmesi 
hakkındaki tadil, 

2 - Bir millt bitaraflık komisyonu te
•isine dair tadil, 

3 - Gerek sulh ve gerekse haı·p za
manında yabancı memleketlere bilclim
le sillh ve mühimmat ihracını meneden 
tadil, 

4 - Bombardunan tayyarelerinin 
Amerika dışına ihracını meneden tadil, 

Litvanyada 
Alman mektepleri 
kapatıbyor ... 
Paris, 27 (Ö.R) - Litvanya Alman 

mekteplerini ve din! cemaatlerine ait 
müesseseleri kapatmıştır. 
iRAN KABİNESİ 
İSTİFA ETTİ 
Paris, 27 (Ö.R) - İran kabinesi isti

fa etmiştir. Adliye nazırı Dastar! yeni 
kabineyi teşkile memur edilrni~tir. 
Mekslkaya gelen 
Alınan vapuru 
Parla, 27 (Ö.R) - Meksikodan bıldi

dldltine göre bir Alman vapuru Mekai
kaya gelmiş ve tekrar hareket edeceği
n 1 bildirmiştir. 

MEMEL MESELESİ 
Paris, 27 (Ö.R) - Almanyanın Me.. 

meli Litvanyaya iade edeceği hakkında
ki haber Litvanya hükümeti tarafından 
bir daha tekzip edilmiştir. 

tNGiLtZ • .JAPON 
Müzakereleri 
tekrar başladı... 
Paris, 27 (Ö.R) - Tiyençin meselesi 

hakkında İnıiliz - Japon müzakereleri
nin yeniden başlıyacağı haber alınıyor .. 
Amerika ile Japonya arasında münue
lıetlerin ıı;l.8hı için de ınüzakereler ola 
tNGiLTEBEDE 
Gıda maddeleri boldur 
Londra, 27 (Ö.R) - İaşe nazırı bay 

Morr!son İngilterede gıda maddeleri 
ınikdarının kMi olduğunu s~~·· 
raşe vaziyeti saWı bulmuştur. · · va
purları daha fazla intizamla gelmektedir. 
Margarin irnalAu artmaktadır. Çay da 

bl'N(;ii.izda- iiAl."YAN 

rükliyeceği iddi&larını şiddelle reddet
miş ve bu propagandaların demokrasiler 
aleyhinde yapıldığını sarih olarak gös
termiştir. Sonra ilave etmiştir: 

cBu propaganda akamete mahkil.m
dur. Zira hadiseler herkesin muhakeme 
kabiliyetini uyandırmıştır. Biz Amerika
lılar bir taraftan hakikat ve diğer taraf
tan yalan arasındaki farkı öğrenmeğe 

başlıyoruz. Yalan ne kadar çok defa tek
rar edilirse edilsin, yine hakikat halini 
alamaz .. 

Bu rniiliahaıanın, Aten.ya vapurunun 
garkı ve gil.ya lngilterenin Lelmtana ze
hirli gazlar verdiği hakkında, doktor 
Göbels tarafından uydurulan haberleri 
ima ettiği kolayca anlaşılmıştır. 

Londra 27 (ö.R) - Alınan kıtalarının 
hareketleri hakkındaki haberler mütte
fik başkumandanlıklarını muhtemel bir 
Alınan taarruzuna karşı icap eden ted
birleri alrnağa sevketmiştir. Mnamafih 
fena havalar sebebiyle böyle bir taarruz 
pek az muhtemel addedilnıektedlr. Son 

..... Aiiierıka···ayani···· 
Silah ambargosunu 
ref kararını verdi 

PARİS 27 (0.R) ··AMERİKA AYAN MECLİSİ. 
.SiLAH AMBA.RGO.SUNUH REF'IHİ KABUL Er.: 

~!f.~~rÖ:R) - Son dakikada alınan haber günün en mühim hiıdioeıini~ 
!hildirmi~tit: Amerika ayan meclisi sillh ambargoıunun refine karar '\'ermiş.; 
Erir. Bu reyin ne ıartlarla istihsal edildiğini henüz bilmiyoruz. Fakat Rei•icüm-: 
~bur Ruzveltin dünkü beyanatı ve bilhassa cSiti of Flinh vapurunun Almanlar: 
:tarafından miiaaderesi kUJt1mda Amerika ayanı bu iti bir an evvel neticeye: 
:bağlamak lüzumunu hiaoetmİ§tir. Esasen hüküınetin projesine muhalefete ma-: 
:tuf olan tadilat mühim ekseriyetle reddedilmitti. : 
: Reiıicümbur Rmvelt için büyük bir muvaffakıyet olan bu hadisenin ehem-: 
:miyetini azımsamakla beraber, bitaraflık kanunanun bu yeni ıeklile timdi: 
:mümessiller mecli•İne arzı lazım geldifini hatırlamak icap eder. Orada da son: 
~derece hararetli münakaıalar olacaktır. Ayanın karan ambargonun refine: 
!<foğru zaruri bir merhaledir. Müme!~lfer meclisindeki münaka,a ne olurıa ol-! 

• 
Esım, ayni neticeye varacaktır. : 

• 
: Kanunun metni malôm olmamakla beraber, hükümelçe müdafaa edilen: 
:proje peıin tediye etmek ve satın alan tarafça kendi vesaltile nakledilmek far-: 
~le ıiliıh ve mühimmat ihracına müsaade mahiyetindedir. Bu da cCasb and: 
:Carry» formülile ifade edilir ki «Pefİn tediye ediniz ve kendiniz tafıyınlZ» S . . 
:deınektü. i 
: Müttefiklerin muazzam mali ku'1reti ve denizlere hüimiyeti ıöı önünde: 
:tutul una, bu kanunun kat'i olarak kabulüniin ehemmiyeti takdir edilir. Bu da,: 
• • 
::ı..rı.ın devamı üarinde, esuh bir tesir ,.apacakbr. Dün cfikren bitaraf kal-: 
~ imUnaazdw• diyen reis.idhnhur Ruaveltin bu ilk muvaffakıyeti Fran·5 . . 
:aada memnuniyetle kar,danm.&§bl'. : 
: Londra 27 (ö.R) - Ambargo kanununun refedilmesi Amerikanın muaı-S 
• • 
:zam kaynaklarını lngiltere ve Fransarun hizmetine iımade bulunduracaktır.: 
Esu memleketler Aınerikadan ııiliıh, mühimmat, harp fabrikaları için elzem ilk: 
:m.ddelerle her nevi gıda maddelerini tedarik edebileceklerdir. Ambargonun: 
:refi 29 reye karşı 69 reyle kararlaıtınlmıştır. Halbuki ancak yarı nisbette bir: 
:ekseriyet bekleniyordu. Amerikan milleti, müttefiklere Amerikanın maddiE 
:yardımı temin edilince, Naıi tehdidinin daha kolay ezilecefini takdir etmek-: 
• • 
:tedir. : : ...............•..........•................•.•.•••......•.......••.•••........•...... 

Istanbulda fırtına bazı 
kazalara sebep oldu 

Savarona Be bekte karaya oturdu 
Ege denizinde bir Yunan vapuru battı 

24 saat zarfında yağmur şiddetle devam 
e~ ve Ren nehrinin seviyesi 5e santi
metre yükaelıni§tir. Mütttfllr: orduları 
lsvlçre hud\ldundan şimal denizin• ka
dar 950 kilometrelik bir cephede talıa,
şüd etrnlftlr. 

Ingilli başkwnandanı Lord Goord ka
ı-arg&.hından hareket ederek ilk hatta Jıı
koçya Haylandeı.. kıtalarını teftiJ ebnlf
tir. Ingiliz ordusuna fasılasız takviye 
kuvvetleri ve malzeme yığınları gelnıek
tedlr. Ingillzlere tevdi edilen cephe git
tikçe geni§llyor. 

Tebliğler 
FRANSIZ TEBLiCi : 
Pari.s, 27 (A.A} - Umumt karar&Bhın 

tehi.ili : Gece mevzii ke,U kollan faali
yeti olmuştur. 

Pari!, 27 (Ö.R) - Akşam tebliği : Te
mas unsurlarının ve iki taraf topçu kuv-

vALMANteT~B~töl·:. 
Roma, 27 (Ö.R) - Ber1inde neşredi

len bir tebliğ Alınan keşif gemllerind&n 
blrlnln 21 birinci teşrinde bir mayne 
çarparak battığım bildiriyor. 

-*
FonPapen 

Cümhuriyet bayramın· 
ela bulunamıyacak 

Ankara, 27 {Telefonla) - Alman se
fareti mahafilinde aöy lendij!ine göff fon 
Papen Cümhuriyet bayramı merasimin
de Ankarada hazır bulunaıruyacaktır. 

-*Münakalat Vekdle-
tinin halk leyhine 

yeni bir tarifesi 
Ankara, 27 (Telefonla) - MünakaU.t 

vekMeti Devlet hava yolları, demlryol
ları, denizyollan arasında halk lehine 
bir koordinasyon tarifesi yapmıştır. Bu 
tarifeye göre hava yollarında gidip gel
me bileti alıp ta hava muhalefeti veya 
her hangi bir sebeple avdetler! tayyare 
ile kabil olmıyan yolcuların ayni biletle 
blç bir munzam ücret vermemek .prtl
le demiryoUarı, denizyolları ile geldik
leri yerlere dönmeleri kabU olacaktır, 

MERIYETE KONDU 
Ankara, 27 (Telefonla) - Mayi ma

deni mahrukat ve madeni yağlar hak
kındaki kararnamenin tatbik suretine 
dair talimatname neşredilerek ıneriyete 
konmustur. . -*-

Almanlar 
Belçika gazetelerini 
itham ediyorlar 
Paris, 27 (Ö.R) - Alman gazeteleri 

Belçika matbuatını, bilhassa •Nasyon 
Belj • gazetesini, Almanya düşmanlarına 
mütaıaalarıru bildirmek imkilnını ver
dikleri cihetle, bltaraflılı ilılA1 etmekle 
itham ediyorlar ve matbuatında böyle 
bir vaziyet takınan bir milletin kat'l bir 
bitaraflığa sahip addedllemlyeceğinl ya
zıyorlar. 

--t:r

Sovyet Rusya Ticaret mübadeleleri 
Loudra, 27 (Ö.R) - İngiliz - İtalyaı:t 

t.caret mübadeleleri, bu i~le meşgul ola- f•tanbul 27 (Husu•i) - Dün gece şeh
cak muhtelit bir komisyonun teşkili su- riınizde çıkan şiddetli fırtına limanda 
retiyle takviye edilecektir. Buna ait bazı kazalara sebebiyet vermi!jtir. Şch
mukavelP dün Romada imza edilmiştir. rin alçak !emtlerini su basmıştır. Bebek 

Hüdaverdi adında 35 tonluk büyük yel- Ukranya köylülerine 
kenli de Fındıklı iskelesinde demiı·inl 
tarıyarak Köprüye kadar sürüklenm~, toprak. Veriyor 

ak önünde demirli bulunan Savarona yatı c ur. 
et.,_ OF FLI.NT demirini tarıyarak karaya oturmuştur . 

.a .a Yat, bir kaç romörkörle iki saat kadar 
SERBES'J' BIRAKILDI uğraşıldıktan sonra kurtarılmıştır. Ge
Moskova 27 (A.A) - Mourmansktan mide, teknesinin boyalarının hafifçe ze-

lnldirildiğine göre City Of Flint vapuru- delenmesinden başka ha!ar yoktur. Ay
nun harnulesi tetkik edildikten •onra ge- rıca su iskelesinde bir mavona ile Ahır
minin serbest bırakılmasına müsaade kapı açıklarında fzınir limanına kayıtlı 
olunmuştur. Gemi derhal limandan ay- Rizeli Mustafanın rhsanı Hüda yelken
rılmak emrini almıştır. _ !isi de karaya çaı·parak parçalanmıştır. 

~---.ı--------------.m..i 

Galata rıhtımında demirli bulunan va- Paris, 27 {Ö.R) - Moskovadan bUdi
purlardan birine çarparak teknesinden riliyor : Sovyet ~gali .. alu,na giren garbl 
•·ara(Anm,. d K .. rünün Kadıköy ~kranyada 170 bın koyluye toprak ve
~ · -:---'' ora an op <ilmiştir. 22 bin aile ve 32 bin ziraat if
iskelesıne. çarparak parçalanmıştır. in- çisl •Kulak, yani kilc;ük arazi sahibi ol-
sanca zayıat yoktur. . muştur. 

Ege denizinde de Aınbarkia adında hır 
Yunan vapurunwı battıl!ı, yolculardan 
43, mürettebattan 23 ~inln kurlarıl~
lı, altı ki~lnln karboldu(lu Atinadan bıl
dlrillyor. 

-*-
Slovak kabinesi 

istifa etti 
TAYYARE SINEMASI (Telef on: 3646) 

Bu hafta gösterilmet~ 

Tiso cömhurrelsl oldu 
Bern, 27 (A.A) - Ber1inden bildlrl

liyor : 

baf/anan tJe büyük mutJaffakıyef kazanan Alınan iltihbarat bürosunun bildirdi
ği.ne göre, Slovak nazırlar meclisi dün 
Bratislavada toplanarak kabinenin isti

Filintden başfıa $ahnede fasına karar verıniştir. Devlet reisi bu 

•• 

MISIRLI 
Şar'ftın ses lrraliçesi 

Ummü Gürsümün 
Tenı•il ettiği her ~·erde olduğu gibi 

İsl.anbulda da 100 bin kişinin görüp 
alkı~ladığı ŞARK fitıni 

ÜMiT ŞARKISI 
(NEŞiDEİ EMEL) 
Tiirk(.'e sözlii Ara~a şarkılı ent~esan 

ntC\"ZUtu hir saheser 

&!ARK' REVV h"""etindel i•illayı kab;ıI etm.işlir .. Tuka, .m.uvakka
., - .7 ten başvekillotte kalacak ve ıstifa eden 

nazırlar cari ~!ere bakacaklardır. 
MISIRLI RAKKASE VE . . Bratislava •.. 21 .cö.R).--:- Slovak rnec

lisı monsenyor Tısoyu ıttifakla Slovak 
• ., ... ,.. MUGANNİYE BAYAN ' cürnhurreisi intihap etmiştir. 

Ki Ki tarafından 
ŞarJı sazlle 
Arapça ue 

'.li'iirlıçe şarlıdar, ıarJı ue 

Arap dam ve oyunları 

BÜYÜK BİR HARİKA 

lltı!"Zz.:ı3!?llr.l!Elmımı!Zit:lllııcı::a1Pn'l!rm 
Kı\RŞİYAKA 

Melek Sineması 
Bugünden itibaren başlıyor 

Bir kavuk 
devrildi 

. . VMMV GiiLSVM . . ~ 
O\' UN SAATLEBI : l - 3 - ~ - 7 .-e 9.:JO da .. Reni ht.')·di ,.e Bn. KiKi bu~ıı 7 ve 9.30 •ean. ına iı!tirak ..ff<·etlr 
~IETRO JUR ·ALDE: Milli Şefimiz tSMFT t ·öNüNüN huznrlann r ·TRAKYADA yapılan son manevralar "" 

TtlıtKÇE SÖZL1t 
SEANSLAR : 4 - 6,3 - !t.OU 

·--" .!. • - 1 

Pazar \'e cumartesi gilnlerl •aal 
J,f TA BAŞLAıt 

Mo•kova 2 7 (A.A) - Burada bulunmakta olan ziraat vekili Muhlis Erit
men ve beraberindeki heyel büyük elçimiz Haydar Aktay)a birlikte dün Leni
nin moıC>leaini ziyaret etmiıtir. Ve bir çelenk koymuılo.rdır. Akıam da bUyijk 
.!çlliiimizde SoYyet ziraat komlaerl ıerefine büyüle elçi Haydar Aktay tarafın
dan bir ziyafet verilmlt ve bu ziyafette yüksek Sovyet meclisi divanı reisliği 
umumi ki.tıöi, hariciye koı:ru..rliii protokol şefi, ıark işleri umum müdürü 
Voke ile d~er bir çok Sovyet erki.nı bulunmuştur. Ziyafette ilci memleket ara
aındald doatluğu tebarüz ettiren karıılıklı nutuklar söylenmiş ve bu toplantı 
samimt bir hava içinde geç vakte kadar devam eylemi,tir. 

Sovyet protestosu ve 
T aymisin bir yazısı 

Londra 27 (ö.R) - Taymio gazetesi, Sovyetler birliii tarafından büyill 
Britanyaya verilen nota hakkında yazdı~ makalede, Sovyetler birliği Alınan• 
yaya da ayni mahiyette bir nota vermeli idi. Zira Almanyanın tesbit ettiği U• 
çak efY• liotesi ln&iliz liotesinin hemen hemen aynidir. 

Berlin 27 (ö.R) - Sovyet Rusyanın harp kaçaiı haklundaki proleeto no· 
tası Alman gaıeteler;nde bilyük memnuniyetle lefoir edilmi tir. 

' ıb 

Nazi partisi Sovyetleş_. , 
meği teşci ediyormuş 
Pariı 2 7 ( ö.R) - Holanda gıuetelerinin Berlinden aldıkları babeder< 

gllre Nazi partial Sovyetleımeiii tetci ediyor. Hitler ve yaltmlan bu hareketin 
Alman maneviyatını canlandırmaia yarıyacaiı kanaatindedirler. 

Pari. 2 7 ( ö.R) - Havas bildiriyor ı 
Bitaraf mü,..hidlere ıı:öre Alman ekonomi heyeti Motkovadan Sovyet teali· 

matı bahainde memnun olarak d.önmemiııir. önümilzdelı:.l ayiarda bir milyon 
ton buğda.yın Almanyaya teslimi suya dü,mUştUr. 

lngiliz ticaret hlançosu 
çok müsaittir 

Londra 27 (ö.R) - Harbın baılamaaile zaruri olarak saraılmlf olan lnaila 
ticari mübadeleleri düzelmektedir. Geçen ay, bir sene evvelki ayni aya nl. 
betle, ithalat yijzde 33, ihracat yüzde 42 azalm~tı. Bir çok vapurlann sefer 
orduaunu nakı1 için müsadere cdilmcıi, vapurların himaye altında H:yahati 
siıteıninin tesisi ve Iskandirta'V)'a memleketleriJe ticaretin maruz kaldı.it huıuıt 
zorluklar sebebllo bu azalıt zaruri idi. Fakat bu vaziyet aalaha doğru gitmek
tedir. Son on ııün içinde ihracat lisansı sistemi normal şekilde işlemiştir. 

Ticaret nezareti işlerin canlanmakta olduğunu bildirmittir. imparatorluk da 
bu harekete iştirak etmektedir. Avuıturalyadan lngiltereye yüz milyon liralık, 
bilha11a gıda maddelerinden mürekkep ihracat müzakereııi, iyi neticeye var· 
mıftır. Bunlann nakli için vapurlar lngiltere tarafından temin edilecektir. 

Belçika krahnın radyo mesajı 
Amerikada çok iyi karşılandı 

Paris 2 7 ( ö.R) - Fransız gazeteleri Çemberlayn, Kral Leopold va Ruz. 
velt tarafından son söylenen nutukların tamamile birlcştiiini, zira hcT ilçünün 
de adalet fikrine dayandığını kaydetmektedir. 

Brüksel 2 7 ( ö.R) - Londra gazeteleri Kral Leopoldun m-jını yiikeelr: 
bir lisanla takdir etmiılerdir. Bunda Belçika harici oiyaaetinin belii bir lfade
oinl buluyorlar. Tam lstilı:lô.I ve bitaraflığa dayanan bu siyaset, lngiliz umumi 
efkirınca, her noktada haldıdır. 

Belııa ajan11nm Nevyorktan i•lihbarına göre cNevyork Herald T ribun• 
tarafından tertip edilen Forum asamblesi Kralın mesajını heybetli bir su1r.Ot 

içinde dinlemiştir. 
franıız a-azetcleri mesajın bilhaasa ıJU kasmını kaydcdiyorları 
c Belçika, hücuma uğrarsa, bu defa da tereddütsüz çarpışacaktır.• 

Bitaraflar bloku 
ltalya Sofyaya bir 

verdi • 
proıe . 

Bal 27 (A.A) - Hava• bildiriyorı 
Avrupa cenubu ıarki memleketlerinden mürekkep bir bitaraflar bloku ih· 

daeı projeei halyan büyük elçisi tarafından Sofyada batYtkil Köııeivanofa tev
di edilmiıtir. Nahrihten gazetesine göre <efir. Bulgaristanın bu proje karoısın
da nasıl hir vaziyet alacağını sormuştur. Sofya mahfitlerinde ııöylendiğine göre 
eefire verilen cevaplar çok memnuniyetbahıtır. Ayrü gazeteye nazaran husün 
Ankarada bol<lenmekte olan Fon Papen Almanya hükümetine Türk - lngiliz -
F ran.ız paktı karıısındat<l 11oktai na.zannı tf'nvire memur edilmiştir. 

............................... .-.......... _, 
Ciimhı:riyet bayramı şerefine A.KIL A.LMA.Z 
ŞAHANE ve ZENGİN PROGRAM MEŞHERİ .. 

YENi SiNEMADA 
HEPSi İZi\IİRDE İLK DEFA 

KAHKAHA ŞAMPiYONLARI 

L O R E L • H A R D İ (Türlıçe 
'J'ürlıçe) H A R B E G l O i Y O R. 

TAMA.~IYLE RENKLİ l\fUAZZA:U MACERA ~U 

KORSANLAR GEMiSi 
TÜRK - iNGiLtz. FRAN iZ KAB. ILIKLI YAIIDThl PAKTININ AN

KARADA İMZAI.A.~IA BtlYtlK MEP.ASilld BÜTÜN TAFASİLı\.TİLE 
TtlRKÇE (F O X) TA E', YENİ HARP bandi leri 
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16 cı Cümhuriyet bayramı Harp cephesinde 
•1ZM1R S!C!LI.,1 TtCARET MEMUR

LUC:UNDAN: 
Izmirde Mimar Kemalettin caddesin

de 67 numaralı mağazada manifatura ti .. 
caretini yapan (Ali Dayıoğlu ve Mehmet 
Helvacıoğlu) unvanlı şirket muamelatl 
tamamen tasfiye edilerek muamelatına 
nihayet verildiğine mütedair beyanna· 
me ticaret kanunu hükümlerine göre si
cilin 2587 numarasına kayt ve tescil 
edildiği nan olunur. 

Kutlama Komitesi ta.rafından hazır
lanan lzmirde yapılacak merasim 

Alman tahşidat ve 
hazırlığı ne merkezde? 

Patis 2 7 (A.A) - Havas ajansının askeri vaziyet hakkındaki mutad yan 
resmi raporu: 

1 - Beyanname 
Izmir sicili ticaret memurluğu resm! 

mührü ve F.Tenik imzası 

• • ve geçıt resmı programı Almanlar şimdi iki tarafın mevzileri ansındaki boş mıntakaya mevcudu 
umumiyet itibarile elliyi bulan kuvvetli deVTiyeler göndermeğe başlamışlardır. 
Karşılıklı hatlarda hiç bir değişiklik olmamış bulunmakla beraber cephede 
sükunet mevcut değildir. Nehirler yükselmekte berdevamdır. Ren nehri dün 
ani surette 5 7 santimetre kabarmıştır. Tayyareler faaliyetsiz geçen uzun gün
lerden sonra havanın berraklığından istifade ederek hatları üzerinde ve biri 
daha uzaklarda olmak üzere beş keşif uçuşu yapmıştır. Fansız hatları üzerinde 
bir tek Alman tayyaresi geçmiş ve beş kilometre kadar ileri geçmiştir. F ran
sız kumandanlığına gelen malCımata göre Alınan kıtaatmın umumi vaziyeti 
ıudur: 

Beyanname 
Izmirde Mimar Kemalettin caddesin

de 67 No. lu mağazada ticaret eylemek 
üzere (Ali Dayıoğlu ve Mehmet Helva
cıoğlu) unvanı altında tescil ve teşkil 
edilmiş ve sicilli ticaretin 1739 numara
sında kaydı icra kılınmış olan şirkete, 
şerik Ali Dayıoğlunun 22-10-939 günUn
de vukuu vefatına mebni takip günün
den itibaren müeccel ve muaccel kaffei 
duyun ve matlubatı diğer şerik Mehmet 
Helvacıoğluna devir ve temlik edilmek 
suretiyle tamamen tafsiye edilen şirket 
muamelatına nihayet verildiğinden tica
ret kanununun 35 ve 197 inci maddeleri 
mucibince kaydı terkin edilmek üzere 
imzalarımızın tasdikini rica ederiz. 

1 - Cümhuriyet bayramı 28 Birinci- ğer kurumların reisleri saat 8,30 da Bey
teşrin Cumartesi günü saat 13 te başlı- Jer sokağında C.H.P. merkezinde bulu
yacak ve Pazartesi günü saat 14 de ka- nacaklar ve buradan toplu olarak hükil
dar sürecektir. met konağına gidilecektir. (Hükümette-

2 - Vatandaşlaı· bayrnm günleri en ki kabul resmi programı viluyetçe tan
yeni ve en temiz elbiselerini giyecekler zim ve ilan edilecektir.) 
ve Partililer yakalarına küçük Parti 14 - 29 Birinciteşrin Pazar günü öğ
bayraklarını takacaklardır. Hayır cemi- leden evvel saat 10,55 te Atatürk hey
yetleri ge~ ölçüde yardımlarını bugün- keli önünde geçit resmi yapılacaktır. 
lerde yapacaklardır. Milli hakimiyeti ve Cüm.huriyet sevgisi-

3 - Bayram günleri ve geceleri bü- ni gösterecek olan bu geçide meslek iti
tün resmi daireler, C.H.P. teşkilatı bi- bariyle bütün halkımız katılmalıdır. Ka
naları, spor kulüpleri, resmi ve hususi ra, deniz ve hava kuvvetlerimizle, bü
okullar, bankalar, ticarethaneler, evler, tün okullar, sporcular, izciler, Cemiyet
dükk3.n.lar, deniz ve kara nakil vasıta- ler ve Parti teşekküllerinin bu yürüyüş
ları, istasyonlar, liman ve alanlar dona- te yerleri vardır. 
tılacak ve stislenecektir. 15 - Parti nahiye reisleri ve Parti 

4 - Süslemek için küçüklü büyüklü mensupları önlerinde nahiye adını gös
bayrak, kırmızı beyaz kt.ı.rdela, vecize terir levha ile Türk ve Parti bayrakları 
levhaları ve taklar kullanılacaktır. Ge- olduğu halde saat ona kadar krokide gös
celeri de her yerde elektrikle, fenerle, terilen yerde muntazam bir surette top
bava gazı ile, lüks lAmbaları ile tenvir lanmış bulunacaklardır. Her ocak Parti 
olunacaktır. bayrağı taşıyacaktır. Bütün cemiyetle-

5 - Elektrik ve Tramvay şirketi tara- rin idare heyetleri geçid resmine girecek 
fmdan Konak öntinde, Iş bankası tara- ve kurumlarının adını gösterir birer lev
fından Samaniskelesinde, Denizyolları ha bulunduracaklardır. Bu cemiyetler 
idaresi tarafından idaresi önünde, Dev- mensuplarından Partili olanlar mensup 
let demiryolları sekizinci işletme müdü- bulundukları Parti nahiyesi ile geçecek
riyeti tarafından Alsancak ve Basmane lerdir. 
önünde, Darağaç iplik fabrikası tarafın- 16 - Geçid resmi başlamadan önce sa
dan Danığaçta birer tak yaptırılacak ve at 10,45 te vali, yanında askeri komutan 
Uzerlerine birer de v~cize levhası kona- ve C.H.P. vilayet idare heyeti reisi ol
caktır. duğu halde Cümhuriyet meydanına ge-

6 - Bayram günlerinde ve gecelerin- lecek ve orada yer alan her grubun ve 
de halkın eğlenmesi için şehrin geniş askerin önünden -geçerek bayramlarını 
alanlarında, rıhtım boyunda belediyece kutlıyacak ve müteakiben yerini alacak
ateşler, meşaleler yakılacak, çeşitli eğ- tır. Bu iş olup bittikten sonra vil~yet, 
lence vasıtaları, muz.ika, çalgılar bulun- parti, belediye ve bütün cemiyetler na
durulacak ve C.H. Partisinin Bornova, ınına Atatürk heykeline birer çelenk ko
Buca, Tilkilik, Ikiçeşmelik, Alsancak nacak ve sonra hep bir ağızdan muzika 
nahiyeleri kendi binalarında, Yalılar na- ile isiklal marşı söylenecek ve bittikten 
biyesi Halkevinde, Eşrefpaşa ve Dolaplı- sonra, C.H.P. vilayet idare heyeti reisi 
kuyu merkezinde ve Karşıyaka (Karşı- Atıf Inan tarafından bir nutuk söylene
yaka Halkevinde) 29-10-939 Pazar günü cektir. Bundan sonra hep beraber Cüm
akşamı münasip görecekleri birer mü- huriyetin onuncu yıl marşı söylenecek 
samere veya balo vereceklerdir.. ve geçid resmi başlıyacaktır. Bunlar 

7 - Bayramın 2 inci ve 3 üncü gün- partinin hoparlörleri ile Izmir şehrinin 
leri Partinin seçeceği muhtelif hatipler her yerinde dinlenebilecektir. 
tarafından belli saatlerde Kültürpark 17 - Geçid resminin düzgün yapılma
radyo merkezinden ve şehrin muhtelif sı için yürüyüşe katılacakların krokide 
yerlerine konacak halk hatipleri kürsü- gösterilen yerlerini vaktinde almaları ve 
lerinden konferanslar verilecektir. yürüyüşe üçer üçer girmeleri lazımdır. 

8 - Aynca Parti nahiye reislerinin GEÇtD RESMİ: 
münasip görecekleri meydanlarda ve 18 - Geçid resmine katılacaklar: 
Parti binalarında 29 ve 30 Birinciteşrin Yürüyüş Kültürparka giden Vasıf Çı
günlerinde seçecekleri hatipler tarafın- nar caddesinde nihayet bulacaktır. 
dan Cürnhurlyetin faydaları, eserleri ve A - Ordu 
listünlüğü hakkında nutuklar söylene- B - Istiklal ve devrim için canlarını 
cektir. ve uzuvlarını vermiş olan kahramanları 

9 - Halle kürsülerinde söz söylemek anmak tizere her rütbeden subay, erler, 
fçin bayram günlerinden önce veyahut emekli ve maluller, yaşlı gaziler ve şe
bayraın günlerinde kürsü başında söz hit anaları. 
istemek mümktindür. Bayramdan ön- C - üniformalı yedek subaylar, (lia-
ce söz almak için Parti vilt\yet idare len mllstahdem olmıyanlar), 
heyeti reisliğine ve bayram günlerinde Ç - Jandarma, polis ve belediye za-
kürsüler başında bulunacak üçer kişi- bıtası. 
lik komitelere baş vurmak lazımdır. S - Nafıa silindiri, amele ve veteri-

10 - Halk kürsülerinde hatipler en ner direktörlüğü emrindeki seyisler at
faz1a (40) dakika konuşurlar. Kadın ve lariyle . 
erkek 18 yaşından yukarı her vatandaş P - Izciler. 
halk kürstistinde söz söyliyebilir. Ş - Cümhuriyet timsali. 

11 - Halk kürsülerinde bulunacak E - Okullar. 
komiteler söz sırasını tesbit ettikten baş~ F - Sporcular, spor kurumları, Av
ka mevzuun maksada uygunluğuna, ko- cılar, 
nuşmanın azami (40) dakikayı geçme- M - Büyük bayrak. 
mesine, sekizinci maddedeki talimata H - Parti teşkilatı. 
uymasına dikkat edecekler ve Türk ce- G - Cemiyetler. 
ı.a ve umumi içtima kanunlarının suç T - Temsiller. 
saydığı mahiyette sözler söyletmiyecek- HALK PARTİSİ TEŞKtLATI: 
ferdir. 1 - Istiklal madalyasını hamil olan-

(Komitelerin tanzimine Tahir Bor tarın taşıyacakları Büyük Türk bayrağı. 
memurdur.) 2 - Parti vilayet idare heyeti azaları. 

12 - 29 Birinciteşrin Pazar gilnü saat 3 - Parti kaza idare heyeti azalan. 
(9) dan (9.55) şe kadar hükümet kona- 4 - Izınir ve Karşıyaka halkevleri 
ğında devlet namına kabul resmi yapıla- idare heyeti azaları. 
caktır. 5 - Karşıyaka, Tilkilik, Eşrefpaka, 

13 - Hükümet konağında yapılacak Bayraklı, Ikiçeşmelik, Yalılar, Alsan
lörene gidecek mebuslar, belediye reisi , cak, Dolaplıkuyu nahiye ve ocak idare 
Parti vilayet ve kaza re.isleri ve idare heyetleri azaları ile mensupları. 
heyeti azaları, Halkevleri ve Parti nahi- 6 ...-- Esnaf ve işçiler birliği mensup-
ye reisleri ve idare heyetleri azaları, vi- ]arı. 
layet umumi ve şehir meclisi azaları, CEMİYETLER: 
Kızılay, çocuk Esirgeme, Türk Hava ku- Kızılay, Çocuk esirgeme, Türk hava, 
rumu, matbuat, Verem mücadele, Türk Matbuat, Verem mücadele, Türk Maarif, 
Maarif, lzmir Barosu, Izmir borsası, Ti- Malı'.11 Gaziler, emekli subaylar, lnusal 
caret ve Sanayi odası, Etibba odası, Ma- ekonomi ve artırma, Etibba odası, Sağır 
IUJ gaziler, mütekaidini askeriye, mu- dilsiz ve körler esirgeme, İzmir lisesin
ııal ekonomi ve artırma, Ziraat odası, den yetişenler, kuru meyva ihracatçılaı· 
Sağır dilsiz ve körler müessesesi ve Iz- birliği ve diğer kurumlar. 
mir lisesinden yetişenler, kuru meyva 19 - Cümhuriyet bayramı günlerin
ihracatçılar birliği ve Cemiyetlerile di- de cemiyetlerden hiç biri rozet takmıya-
~ e ~--- -
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Herif, kaba etinden yaralanmıştı. 
Bununla beraber hü tün azgınlığı ile 

bağırdı : 
- Heri ... hücum .. Haydi .. 
Rozarj, sözünü yanın hırakmağa mec

bur oldu. 
Emrini boğazında yarım bırakan bü

yük bir giirültü, insan feryadları ve hay
van kişnt'melerine karışan bir gürültü 
oldu. 

Bu ani hadise esnasında ise Rozarj 
geride ve yirmi kadar askerle muavini 
Şadöfo önde kalmışlardı. 

Alt tarafı oyuk hu toprak çökilntflsU
ne Faribol ve Mistuflenin sebep olduk
larını ıöylemek zaittir. 

Monsenyör Lui ve arkadaolan bu va
kadan sonra atlarına atlaml§lar ve kaç
mağa başlamışlardı. 

Rozarj, askerlerinin kısmı kOllfslnln 
hayvanll\n ile beraber toprak albnda 

cak ve para toplamıyacaktır. 
20 - 29 Birinciteşrin Pazar günü ge

cesi vilayet tarafından Kültürpark ga
zinosunda bir balo verilecektir. 

21 - 28 Birinciteşrin Cumartesi günü 
C.H.P. l§çi ve Esnaf birliği tarafından 
fakir ve kimsesiz çocuklar giydirilecek
tir. 

22 - Askeri muzika 29 Birinciteşrin 
Pazar günü akşamı saat 16 dan itibaren 
(Kültürparkta) ve 30-10-939 Pazartesi 
günü saat 17 den 18 ze kadar kışla önün
de çalacaktır. 

Muharebe bölgesinde tahşid edilen kıtaattan başka lsviçreden Holandaya 
kadar bütün Ren sahili boyunca kuvvetli kıtaat yerleştirilmiştir. Alman deniz 
mıntakasında Polonyadan gelen kıtaatla diğer bir tahşidat yapılmıştır. Niha
yet merkezi Almanyada mühim bir ordu ihtiyat halinde bulunmaktadır. Bu 
son tertipten bir hüküm çıkartmak imkansızdır. Zira Polonyadan gelen kıtaat 
için b ir istirahat mevzuu baheolabileceği gibi bir veya bir kaç yarma '8anu• 
zunu heslemeğe matuf da olabilir. 

23 - 29 Birinciteşrin Pazar günü ak
şamı fener alayları yapılacaktır. Pazar
tesi gtinü akşamı Karşıyakada okullar 
ve halk tarafından büytik bir fener ala
yı tertip olunacak ve bu alay Halkevi 
merkezinden çıkarak Atattirktin anası
nın mezarına gidecektir. Orada nutuklar 
söylenecek ve çelenkler konacaktır. 
Bunları tanzime Karşıyaka Halkevi reisi 
memurdur. 

24 - 29 Birlnciteşrin Pazar günü Hal~ 
kevinde konferanslar, müsamereler ve 
eğlenceler tertip olunacaktır. Binası mü
sait olan parti nahiye merkezleri de 
Cümhuriyet bayramı gecelerinde bu şe
kilde konferanslar, müsamereler ve eğ
lenceler tertip edeceklerdir. 

25 - 30 Birinciteşrin Pazartesi günü 
saat 14 te Selvilimesçitte ve Karakapı 
parkındaki emniyet anıdı önünde ayrı
ca hazırlanıp llJn ve tebliğ olunan prog
ram mucibince tören yapılacaktır. 

26 - 30 Birinciteşrin P azartesi gUnü 
akşamı Denizyolları idaresi tarafından 
deniz eğlenceleri yapılacak ve hava fi
şenkleri atılacaktır. 

27 - Bütün sinemalar Cümhuriyet 
bayramı günlerinde milli heyecanı ok
sıyacak inkılaba ait filimler gösterecek
lerdir. 

28 - ilk okullarda Maarif vekilliği
nin tebligatı dairesinde cocuk velilerine 
konferanslar ve müsamei-eler tertip olu
nacaktır. 

29 - Parti reisliğinin münasip görece
ği birer heyet 29 Birinciteşrin saat 16 da 
Halkapınar, Hava, emniyet şehitlerini 
ziyaret ederek vilayet. parti ve belediye 
namına birer çelenk koyacaklardır. 

30 - Stadyumlarda spor müsabaka
ları yapılacaktır. 

31 - Programın düzgün tatbikine C. 
H.P. adına avukat Baha Yöri.ik, Merkez 
komutanlığı emniyet ve Kültür direk
törleri, esnaf ve işçi birlikleri mtidürü 
ve belediye zabıta amirliği memurdur .. 

32 - Bu program dışında hiç bir iş 
yapılamaz. Bütün ilgili teşkilatın ayrı 
tebligat beklemeksizin kendilerine taal
h1k eden hususları tatbika derhal hazır
lanmaları lazımdır. 

Söz SöYLtYECEK HALK HA.TtP
LERt: 
Cümhıniyet bayramı günlerinde Kül

türparktaki radyo merkeziyle şehrin 
muhtelif yerlerine konacak C.H.P. halk 
hatipleri kürsülerinde söz söyliyecek 
olanlar: 

KüLTORPARK RADYO MERKE
Z!NDE: 

1 - Avukat Mustafa Münir Birsel: 
29 Birinciteşrin Pazar günü saat 18 de, 

2 - Avukat Baha Yörük: 29 Birinci
teşrin Pazar günü saat 20 de. 

3 - Avukat Ekrem Oran: 30 Birinci
teşrin Pazartesi günü saat 18 de, 

4 - C.M. Bankası müdürü Nazif inan: 
30 Birinciteşrin Pazartesi günü saat 
20 de. 

HALK KüRS'OS'ONDE: 
1 - Öğretmen Mitat Oksancak: Hü

kümet önünde saat 17 de, 
2 - Öğretmen Vedide Karadayı: Iki

çeşmelikte saat 17 de. 
3 - Avukat Murat Çınar: Eşrefpaşa

da saat 17 de. 
4 - Öğretmen Irfan Hazar: Tilkilikte 

saat 17 de. 
5 - Mustafa Buldanlı: Alsancakta sa

at 17 de. 
6 - öğretmen Reşit Gürol: Basmane

de saat 17 de. 
7 - Avukat Halit Tevfik Özyaman: 

Kahramanlarda saat 17 de. 
8 - Müfettiş Asını Ktiltilr: Karşıya

kada saat 17 de. 

rünce hemen ona seslendi-;---
- Hemen.. Derhal.. Yanınızdaki 

adamlarla firarilerin peşine düşünüz. Ben 
burada ölen ve kalanları tesbit ettikten 
ıonra size yetişirim. 

Şadöfo bu emre itaatle ve maiyeti i1e 
birlikte Rabyöf yoluna atıldı. 

Rozarj, elinde bir meşale ile adamları
nın vaziyetini gözden geçirince müthiş 
bir küfür savurdu. 

- Allah helasını versin.. Dedi. Elli 
süvarimden elimde ancak İşe yarar yir
mi sekiz kişi kalmış. 

Ben hu melun işde elli kişinin bile az 
olduğunu söylerken haklı idim amma .. 
Kime anlatırsın .. 

Rozarj, ıağ ve sağlam kalanlarla fira
rilerin arkasından saldırdı. 

Sabah olmuştu. 
Rozarj, Şadöfoya iltihak etmiş ve hep 

beraber bizim Uo kahramanın izi U.zerin
de gidiyorlardı. 

Nihayet on1an uzaktan ıı~rdUJH. 
Rozarf tekrar ı 
- Yakaladık!.. 
Diye bir zafer nldui y{lhe1td ve atını 
d 

lngilterede halk gönül
lü yazılmağa koşuyor 

Londra 2 7 ( ö .R ) - lngiliz harbiye nezareti gönüllü kaydına amade ol
duğunu dün ak§am radyoda bildirince bugiinden itibaren askerlik ıuheleri 
gönüllü yazılmak iatiyen inıanlarla dolmuştur. Bunlar harbın başladığı 3 Ey
JQlden beri sabırsızlıkla bekledikleri hu tedbirden istifadeye ıevkle şitap et
mişlerdir. Gönüllü yazılmağa kopnlann miktan saatten ıaate artmıştır. Her 
yaşda gönüllüler arasında geçen harba fıtirak ebnit olan bir çok eski muharip

ler de vardır. 

Holanda hududunda 'Almanlar 
tahşidat yapıyorlar 

Londra 27 (ö.R) - Amaterdamdan Parise gelen haberlere göre Alman
lar şimal denizi sahilinde ve Holanda hududunda mühim tahşidat yapıyorlar. 
Amsterdam, Brüksel, Zurih ve lskandinav memleketleri merkezlerinden bil
dirildiğine göre Almanya ile bu memleketler arasında telefon muhabereleri 
son derece tahdit edilmiştir. Bundan maksad da Berlindeki bitaraf muhabirle· 
rin bu tahşidat hakkında harice haber sızdırmalarına mani olmaktır. 

Londra 2 7 ( ö.R) - Belçika hüküıneti 32 1 O tonluk bir Belçika vapurunun 

torpillenmesini Berlinde protesto etmiştir. 

Dilıili felfilıetzedelerl· 
ne IJalıfıeslrin yardımı 
Balıkesir 27 (A.A) - Dikili kazasiyle 

vilayetim.izin Altınova ve Gömeç nahi
yelerinde vukubulan zelzeleden zarar 
görenlere yardmı için ilk partide toplan
~ bulunan 500 lira Kızılay umumi 
merkezine gönderilmiştir. 

Senegal JıalJilelerlnln 
sadafıat duyguları 
Paris 27 (ö.R) - Dakardan bildirili-

yor: 
Bütiin Fildişl .sahillerbıdek1 kabileler 

Fransaya sadakat duygularını ve Fran
sanın emrine amade olduklarını blldir
ıniş]erdir. 

IZMIR BELEDiYESiNDEN ı 
1 - 94 neti adanın ll 7 metre murab-

baındaki 46 sayılı arsasının satl§ı baş
katiplikteki şartnamesi veçhile açık ar
tırmaya konulm~tur. Muhammen bede
li 351 lira olup ihalesi 3-11-939 cuma gü
nü saat 16 dadır. iştirak edecekler 26 li
ra 35 kuruşluk teminatı iş bankasına ya
tırarak mak.buzile enctimene gelirler. 

2 -1310 sayılı sokakta belediyeye ait 
30 numaralı hanın 18-11-939 tarihinden 
itibaren bir sene müddetle kiraya veril
mesi başkatiplik.teki şartnamesi veçhile 
açık artırmaya konulmuştur. Muham
men bedeli 500 lira olup ihalesi 3-11-939 
cuma günü saat 16 <ladır. Iştirak edecek
ler 37 lira 50 kuruşluk teminatı iş ban
kasına yatırarak makbuzile encümene 
gelirler. 

18-24-28 3852 (2126) 

51 inci adanın 12,25 metre mınabbaın
daki yol fazlasının satışı başkAtipliktekl 

işçi partisi liderini 
fıalJuJ etti ... 
Londra, 27 (A.A) - Muhalefet lider

leriyle tanışmak istiyen kral bugün de 
işçi parti liderlerinden mebus Greevoo
du kabul etmiştir. 

ıran sıfıı bir IJitaraflıJı 
tafıfp edecefı-
Roma 27 (ö .R) - Iran sefarethanesi 

Iranın en .sıkı bir bitaraflığa riayet az
minde olduğunu beyan etmiştir. 

DIŞ 2'ABIBJ 
Azra DemirelJi 

Her gün bastalannı tkinci Kor don 
Ciimhuriyet caddesi Merkez Banka
sı arkasındaki 88 numaralı muayene
hanesinde kabul eder . 

Mesai saatleri ı 10 dan 12 kadar .• 
3 ten altıya kadar ... 

TELEFON : 3287 
~:Z.%7.&'Y~AZZ"'ZldJMll•9 

Z A Yl 
Izmir belediyesinden aldığım 216 no

lu motosiklet ehllyetnamemi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin htik:mü 
olmadığını ilm ederim. 

Balcılar 290 No. da gömlekçi Abdullah 
Hilmi 

3987 (2203) 

-~../""~ 
" . Asabiye Mütahassısı 

DOKTOR 
Cahit Tuncr 

Izmirde Mimar Kemalettin caddesin
de 67 No.lu mağazada tüccar Memhet 
Helvacıoğlu. 

Şerik müteveffa Ali Dayıoğlu varisle
rinden esaleten ve küçük Gülşene veıa ... 
yeten hareket eden karısı Izmirde :na
mazgahta sarmusak sokağında 18 No.da 
oturan Zekiye Dayıoğlu ve oğullan 
Mehmet Dayıoğlu ve Hasip Dayıo~lu 
ve kızı Vesile Erdem. 

Mühür ve imzaları 
Genel sayı: 5226 
işbu 26-10-939 tarihli beyanname al

tındaki mühür ve imzaların zat ve hilvi
yetleri dairece tevsik edilen Izmirde mJ
mar Kemalettin -caddesinde 67 No.lu 
mağazada mukim tüccardan Mehmet 
Helvacıoğlu ile Namazgahta sarmusak 
sokağında 18 No.lu evde oturan ve nef
sinden esaleten ve küçük kızı Gülşene 
velayeten hareket eden ölü Ali Dayıoğlu 
karısı Zekiye Dayıoğlu ve oğulları Meh
met Dayıoğlu, Hasip Dayıoğlu ile kızı 
Niyazi Erdem karısı Vesile Erdemin ol
duğu ve münderecatını tamamen kabul 
ve ikrar eyledikten sonra bizzat yanı
mızda vazeylediklerini beyan ve tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz otuz dokuz se
nesi birinci teşrin ayının yirmi altıncı 
perşembe günü. 

T.C. Izmir birinci noteri Mehmet Ri
fat Bayraktaroğlu resmi mührü ve im
zası. 

Genel sayı: 5227 
işbu 26-10-939 tarihli beyanname su~ 

retinin dairede saklı 26-10-939 tarih ve 
5226 genel sayılı aslına uygun olduğu 
tasdik kılındı. Bin dokuz yüz otuz do
kuz senesi birinci teşrin ayının yirmi al-
tıncı perşembe günü. 3984 (2204) 

T.C. lzmir birinci noteri Mehmet Ri
fat Bayraktaroğlu resmi milhrü ve im
zası. 

tZMtR StC!LLt TtCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Mehmet Helvacı oğlu ticaret unvanile 
Izmirde Mimar Kemalettin caddesinde 
67 numaralı mağazada manifatura tica
retini yapan mehmet helvacıoğlunun iş
bu ticaret unvanı ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 2588 numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

3983 (2199) 

NAZtL.Lt HUKUK HAK1MLtC.1N
DEN: 

Nazillinin atça çelebi oğlu mahalle
sinden Mehmet karısı ve Mustafa kızı 
Hatice Can tarafından kocası aynı nahi
yenin aynı mahallesinden durmuş Ali 
oğlu Mehmet aleyhine açtığı terk sebe
biyle boşanma davasının müddeialeyhin 
gıyabında cereyan eden neticei muha
kemesinde müddeialeyh Mehmedin 14-
15 sene evvel mezbure davacı karısını 
terkle semti meçhule gittiği ve bu suret
le kocalık vazifelerini ifa etmekten kaç
tığı sabit olduğundan davacı Haticenin 
müddeialeyh kocası Mehmetten boşan
malarına 4-10-939 tarihinde karar veril
miş ve müddeialeyhin ikametgahı meç
hul bulunmuş olduğundan milddeialey
he tebliğ makamına kaim olmak tizere 
gazetenin neşri tarihinden itibaren on 
beş gün müddetle ilan olunur, 

3981 (2201) 

:········································l 

Kiralık ev 
şartnamesi veçhile açık artırmaya ko- Şamh G 
nulmuştur. Muhammen bedeli 306 lira Her gUn saat 3 ten sonra üzelyalı Nınibey sokağı (54 ün-
25 kuruş olup ihalesi 3_11_939 cuma gü- sokak ('Üçüncü Beyler) No. 19 da~ cü sokak) 6 numarada btitün asri 
nü saat 16 dadır. iştirak edecekler 23 li- hasta kabul ve tedavi eder. Elektrikl konforu haiz havadar ve güzel man-

ralık teminatı fş bankasına yatırarak 
tedavlleri tatbik eder.. zaralı 5 odalı ev kiralıkır. 

makbuzile encUmene gelirler. TELEFON : 3559 Her gün öğleden evvel aynı eve 
19-24-28-1 (2142) 2LY ~.JZ! w müracaat. 1--4 2061 

:S ~-=- _!23,_ - Z!!EZ!!Z__... an !!!§BD::S...., •••••••••••••••••• •••••••••••••111111111•1 
nehir ve bu nehrin uzerinde de bir köp- şecek olursa utık ebedi olarak hürriyet I'* B ı L UW2?Q\!fMPJD-~ 
rü vardı. ve hayata veda etmesi muhakkak oldu- AJ k 

Mülazim Şadöfo önden gidiyordu ve ğu halde huna ehemmiyet bile vermedi. 5 3 D C3 , 
bir kısım askerle köprüyü geçti. Hayatını müteaddit defalar kendi uğ- İstasyonu Karşısında yeni açılan 

Arkadan Rozarj geliyordu. nına feda etmek fedakarlığından çekin- E G E 
Tam köprü üzerinden geçerken mUt- memiş olan kahraman dostu bu anda teh-

hiş bir infilak duyuldu. Jikede idi ve bu anda da yegane düşü- HUSUSi HASTANESİ 
Ve köprü parçalanarak nehre çöktü. nülecek şey bu idi. 
Rozarjın maiyetindeki askerlerle Ro- Kılıcını çekti. Hayvanını mahmuzladı. S A B İ B İ 

zarj nehre döküldüler. Ve Faribolun bulunduğu yere yaklaş- DOKTOR OPERATÖR 
Monsenyör Lui, köprüden sa~ salim makta olan süvarilerin önüne atıldı. Adi) Bir 

geçen ve kendi Üzerlerine doğru gelen Bu süvarilerin önünde de kılıncını çek-
genç mülazimin kuvvetlerini görünce ar· miş genç bir süvari vardı. 
kadaşlanna: Bu zabit.. Mülazim Şadöfo idi. 

- Kaçalım... Genç zabit, Mistuflenin kendisine s8y-
Diyerek atını sürdü. lemiş olduğu sözlerin tesiri albnda kal-
Fakat kulağında Mistuflenin çığlık gJ- mış ve takip ettiği kimselere, yani Mon-

bi sesini duyunca ba,ını geri çevirdi. senyör Lui ve arkadaşlarına karşı da kal-
Çevirir çevirmez de felaketli vaziyeti an- bi bir sempati beslemeğe başlamıştı. 
ladı. llk 6nce Monsenyör Luinin ve onun 

Faribol atından düşmüştü ve hayvanın arkasından da Mistuflenin atından dU
koca cüssesi onu altına almış eziyordu. şen F aribolün imdadına koşmak lçin geri 

Süvari askerler ise iki kola ayrılmışlar, döndüklerini görünce içindent 
Uzerlerine doğru geliyorlardı. Eğer Fa- - Eyvah... Dedi, bedbahtlar f ela.ket· 
ribol yaralı ise onu muhakkak öldilrecek- lerine geliyorlar. Acaba ne yapaam da 
lerd i. onlardan hiç değilse birini olsun kurta

ör Luf hu vaziyette keı: •:. ' .. T! ilsem ... 

İzmirin en büyük ihtiyaçlarından bi
rine tekabül etmek üzere hazırlanan 
ve her türlü fennt tekamtilat, kon
foru ve kalorifer, rontken ve elektrik 
tedavileriyle mücehhez olan EGE~ 
hususi hastanesi Alsancak istasyonu ~ 
karşısında açılmıştır. 
Her şubeye ait hastalar kabul ve 

mütahassıslan tarafından tedavi edi
lir. 

Müessesede her zaman doktor bu
lunlll' .• 
FiATLER: 
JJıi liradan IHqlar .. 



----

28 Dktesrın cumartesi 1939 

lzmir muhasebeyi 
müdürlüğünden: 

hususiye-

Mı.:hammen satış 
Bedeli 

l...ira Cinsi Vilayeti Kazası Köyü Mevkii 

160 iki tarla Manisa Salihli Adala çakallar Sindel ve 
Keçili 

Mesahai sathiyeıi Halen mutasarrıfı Hududu 

( S Hektar ) lzmir vilayeti Salihli tapu kaydında mukayyet mallı-
( 4239 metre murabbaı) mül hudut iki tarla. 
'( S Hektar ) iki taTla 
'( S 158 metre murabbaı) 

Evsafı Kapı numaralan 

Kısmen tarla ve kısmen palamutluk, 
meşelik ve pınarlık. 

70 Yeni 

66 Eslti 
lzmir vilayeti muhasebei hususiyesine ait olup yukarıda yeri, cinsi, 

mevkii ve evsafı ve mesahai sathiyesi yazılı 180 lira bedeli muhamme
neli iki tarlanın bedeli dört senede ve dört müsavi taksitte ve birinci 
taksit peşinen ödenmek şartile mülkiyeti satılmak üzere 29. 1 O. 939 
gününden itibaren 13. 11. 939 gününe kadar 1 5 gün müddetle açık 
artırmaya çıkarılmıştır. Satış şartlarını öğrenmek istiyenlerin her gün 
lzmir muhasebei hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sür
mek istiyenlerin de ihale günü olan 13 .11. 939 pazartesi günü saat 
11 de yüzde 7 ,5 depozito makbuzlar ile birlikte lzmir vilayeti daimt 
encümenine müracaatları ilan olunur. 

3948 (219.5) 

/zmir Tramvay ve Elektrik 
Türk Anonim Şırketinden: 

Sontqrin 1939 ayı zarfında şebekede yapılması lazım gelen işler 
dolayııile: 

1) 12 ve 26 Sonteşrin 1939 günleri saat 9 dan 1 5 e kadar: 
V Cartı XI Gazi Bulvarı 
Vl Bahribaba Xll Mezarlıkbaşı 
VII Karantina XIII Asansör 
Vlll Güzelya)ı XIV Gazi Bulvarı 
X Konak XVI Gümrük. 

2) 5 ve 19 Sonteırin 1939 pazar günleri saat 9 dan 1 5 e kadar: 
( Darağaç XV Kültürpark 
ll Tepecik C Bayraklı 
111 Alsancak D Turan 
iV Basmahane E Karşıyaka 
IX E.şrefpafa F Karşıyaka 

Bornova Kızılçullu 

Buca b'l' k .. Sektörlerinde cereyanın kesileceği sayın halkımızca ı mme uzere 

ilan olunur. 

lzmir muhasebeyi 
müdürlüğünden: 

hususiye 

Bir aylık 
bedeli sabıkı 
Lira K. 

36 00 

No. 

8 

Cinsi 

Ev 

Bulunduğu yer 

Karşıyaka Alaybeyinde 1695 No. lu 
sokakta. 

40 00 9 Dükkln lzmirdo Keten çar~111 Bekirpaşa hanı 
ı içinde .. 

Idarei hususiyei vilayete ait olup yukarıda yer ve cinsi yazılı emlak 
kiraya verileceğinden 21. 1 O. 939 gününden itibar~n. 1 S gü? müdde~.le 
artırmaya çıkarılmıştır. Kira şartlarını öğrenmek ıstıyenler~~ her ~u~ 
muhasebei hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey surmek ı~tı
yenlerin ihale günü olan 6. 11. 39 pazartesi günü saat 11 de depozıto 
makbuzlarile birlikte vilayet daimi encümenine müracaatları ilan 

olunur. 
3946 (2194) 

istasyonu Bornova ·Ziraat 
müdürlüğünde ,..,: 
Müessesemizde münhal laboranlığa talip olanlar 1/1 l ci T eşrin/9 39 Çar

şamba günü saat 15 le ehliyet imtihanına tabi tutulacaklardır. 
26, 28, 31 3963 (2182) 

w 

Kiralık daire OPERATÖR 

DOKTOR 

rENI llSIR 

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

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkincite4rin 
t a r i b 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. 

1 rx;a,J İkramiyeleri: u///////'///;!"/LT/77.I?" 

ı Adet 2000 liralık··· 2.000 Lira 
~ 5 » ıooo liralık··· s.ooo Lira 

s n soo liralık ••• 4-000 Lira 
16 n 250 liralık ••• 4.000 Lira 
60 n ıoo liralık ••• 6.000 Lira 
9S n 50 liralık··· 4-750 Lira 

250 n 2S liralık ••• 6.250 Lira 
•••••• ••••••• 

435 32.000 
fY)'777T/7'I7'7'./?"Z!1'7xr./YX'/Z/Zr/Y/7'.7ZZZ":/"'/7!TXT;ni'J?:'/"7.1'/7:ı, 

T. ı, Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmİ§ olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemif olursunuz. 

Manisa Belediyesi Elektrik 
letme reısliğınden: 

• 
ıs-, 

1 - Lokomobil için (Süpr Silindir ekstra Hegl'4 mineral cinsin
den) (760) kilo silindir yağı 

2 - (Ek$tre Hive Standard} cinsinden 600 kilo yataklık ekstra 
yağı pazarlıkla mübayaa olunacaktır. 

3 - Teklifler ayrı ayrı yapılabilir. 
isteklilerin tekliflerini 1-11-939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü 

saat 1 2 ye kadar göndermeleri lüzumu ilan olunur. 
27-28 3967 (2192) 

Manisa Belediyesi'Elektrik iş
letme reısliğinden : 
Elektrik motörleri için .50 ton motorin ve .5000 kilo makine yağı 

60 teneke benzin pazarlıkla mübayaa edilecektir. isteklilerin teklif 
edecekleri numunelerini birer şişe içinde göndermeleri ve tekliflerini 
yazı ile 1-11-939 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 12 ye kadar 
vermeleri lazımdır. 27-28 3968 (2191) 

........... ı:ss ............................. . 

BiOGENiNE 
BİOGENİNE : Terkibi de bulunan demir, ki· 
nin, arsenik gibi mukavviyat ile kola, koka, 
Kinkina gibi müştehi ~ülasaların gayet itina· 
b bir surette birleştirilmesinden husule ge· 
len bir müstahzardır ... 
BİOGESİNE : Gıdası kan olan sivrisineklerin iğneleri) le kanımıza asıla

dıkları sıtma parazitlerini iildiiriir .. Sıtmn parazitleri, kanımızda hesap kni
delerini.n haricinde kalan büyük '"~ şcyanı hayret bir derecede çoğalırlar. Bu 
korkun~ iireme neticesi kanın en hayati kısmı ohm kırmızı yuvarlacıklan 
mahv ve harap olur ve Sıtma meydana gelir .. 
lİOGENİNE : Kanı temizleyip çoğaltır.: Kırmızı kiirrecikleri arttırır .. Adale 
ve sinirleri kuvvetlendirir .. İ~tihayı :ıc:ar .. Dermansızlığı giderir. Sıtma pa
razitlerini öldürmek suretiyle şifa temin eden ve sıtmadan koruyan yüksek 
tesirli bir ilaçtır. Tali olarak bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük faide
ler temin eder .. 
Sıhhat Vekaletinin resınl müsaadesini lıüizdir .. JIElt ECZANEDE bulunur .. • -~& ~ 
Kayseri Toy yare 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. 11. 939 günü Kayseride 
bulunmak üzere posta ile göndermelerini ve Kayseride fabrikada 20, 
11. 939 günü yapılacak imtihanda hazır bulunmaları ilan olunur. 

24, 26, 28 3916 (2174) 

ve magaza Cevdet Mustafa 
Resmi ve hususi daire ve yazıhane Y k K /ca h t · 'h t · ' olmağa elverişli Gazi bulvarmda Zi- Gönenden u arı ızı eye ı l ıyarı-

raat Bankası yanında 18 sayıh De- d 
mireDi hanı.. Memleket hastanesi Baş Tabibi :< ye Sin en : 
İstiyenler : İkinci.kordon Merkez İkinci beyler sokak fırın karşısı 
bankası arkasında 88 sayılı dairede No. 25 ... Her gün öğleden sonra saat 1 - Yukarı Kızılca köyü camii ve kubbesinin tamiri kapalı zarf 
di~ doktoruna baş vursunlar.. üçten itibaren hasta kabul eder. usulile 20 gün müddetle münakasaya çıkarılmış olup taliplerin keşif-

1 - 26 (2131) 4 ız/.T..4/.7/..7.l'ı%~,t:~~ name ve şeraiti anlamak üzere tarihi ilandan itibaren her gün mezkur 

tzMtR 2 inci tCRA MEMURLUOUN- e-----••r•----- köy muhtarlığına müracaatları. 
DAN: 1 2 - Bedeli keşif 37.5 liradır. 
Hacı Ali e!. caddesinde 223 noda iken Kira J ık 3 - Tahriri sorgulara posta pulu gönderilmek şartile cevap verildi-

Istanbul Topkapı Beyazıt ağa mahallesi ği gibi keşifname ve şartnameleri görmek istiyenler Başturakta 873 
muhallebici hasan sokak 12 noda ibra- Depo ve mağazalar No. lu sokakta 108 numaralı dükkanda Uncu Bay Kadri Akyiğide 
him oğlu tabir taşkoyan tarafına: 

Fatma Dikere olan borcundan dolayı İsmetpaşa bulvarında eski Zenit müracaat ederler. 
tahtı hacze alınan tamaşalık mahallesi garajının olduğu mahalle 400 metre 4 - Taliplerin bedeli keşfin yüzde 7 ,5 u olan 28 lira 1 2 kuruş de--
Hacı Ali sokağında 1578 ada 76 parsel murabbaı genişliğinde zemini be- pozito parasını mal sandığına yabrdıklarına dair makbuz veyahut milli 
ııumaralı müfrez arsanıza 26-5-939 ta- ton ilstU kargir her işe elverişli bir bankaların teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdu. 
rihinde gıyabınızda 67 lira 30 kuruş kıy- depo yapılmıştır. Aynca mezkO.r 8 1 3871 
ınet takdir olunmuştur. Tarihi tebliğin- depo ittisalindeki üç bilyük dük- 20, 24, 2 • (2147) 
aen on beş gUn zarfında bu bapta tutu- kfuı da kiralıktır. Görmek ve gö-
lan zabıt varakasını tetkik ve bir diye- rüşmek istiyenlerin aynı mahalde 
ceğiniz varsa söylemek üzere Izmir ikin- 52 numarada Yusuf Savrana müra-
ci icra dairesine gelerek 939-2612 dos- 1 caatları. S-4 1--6 
yasına müracaatınız lüzumu tebliğ ma-
kamına kaim olmak üzere ilfın olunur. 

3985 (2202) 

OPERATÖR 

r~ Asil Mukbil 
Ata kam 

EMLEKEI' HAS!' A· 
NESİOPERA2'0RV 

Satılık mağazalar 
ve hane 

ölü Aydınlı Tabak Ali Molla tereke· 
sinden lzmirde Odunpazannda yeni 20 
No. tajlı mağaza ile Kuzuoğlu çarşısında 
yeni 5 5 No. taj!ı mağaza ve Keçeciler 
Alyans mektebi !·arsısında S ve 1-1 

• No. tajlı dokuz odalı ve taksimatlı hane 
lzmir Sulh Hukuk mahkemesince 6. 11. 
939 pazartesi günü saat 15 de mahkeme 
salonunda bilmüzayede satılacaktır. Taf
silat için mezkur mahkemenin 14 7-19 39 
dos ·asına müracaat t-dilmesi. 

Yukarı 
tinden: 

Kızılca ihtiyar heye-

Evvelce 20. 1 O. 939 cuma günü ihalesi icra kılınacağı ilan edilen 
kurşunların ihalesi feshedildiğinden hu defa yeniden açık artırma ile 
satılığa çıkarılmıştır. 

1 - Satılacak kurşun müstamel plaka ve halis Avrupa malıdır. 
2 - Muhammen kilosu 7000 kilodur. 
3 - Muhammen kıymet beher kilosu 20 kuruştur. 
4 - Artırmaya iştirak edeceklerin artırmadan bir saat evvel depo

zito parası olan 105 lirayı köy sandığına yatırmaları veyahut millt 
banka teminat mektubu getirmeleri şarttır. 

5 - Artırma 1 O. 11. 939 cuma günü saat 14 den 17 ye kadar Yu
karı Kızılca köy odasında heyet huzurunda yapılacaktır. 

6 - Talipler tarihi ilandan itibaren şartnamesini her giİn köy oda
sında görebilirler. 
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SARIFES 

/; SPERCO VAPUR 
ACEH!'ASI 

W. F. Henry Van der Zee 
Ve şürekası 

---··tr---
ADRİATİKA SOSYETA ANONlı\IA AMERtCAN EXPORT UNF.S tNC, 

Dİ NA VİGAZYONE N ~ V - Y O R K İÇİN: 
DİANA vapuru 30/10/939 tarihinde E~İA vapuru 30 ilkteşrlne doğru 
1 k Ad i tik 1lınaııl hareket bcklenıyor. 

ge ere r ya arına F..XPORTER S t . ba 
edecektir. y vapuru. on eşrın t' 

C LDEA 
.. il 

301101939 
ta ihin- langıcına dogru beklenıyor. 

A motor . . r ARMEMEl'l."T DEPPE, ANVERS 
de gelerek Cenova ~~ Marsilya lımanla- ANVERS İÇİN : 
rına hareket edece ır. . . ESPAGNE vapuru son teşrin başlan-

ALBANO vapuru 2/11/ 939 tarihinde gıcında bekleniyor. 
beklenmekte olup ~aradeniz limanları- D. T. R. T. KmlPANYASI 
na hareket t:decektır. TUNA LİMANLARI İÇİN 
ECİTTO motörü 3/ 11/ 939 _tarihin.de DUNA motörü 15 sonteşrinde bekle-

gelerek ayni gün saat 17 de Pıre, Brın- niyor .. 
diz.!, Venedik ve Tıiyesteye hareket KASSA motörü sonteşrin sonlarında 
edecektir. bekleniyor .. 

BOLSE;;JA vapuru 6111/939 tarihin- SERVİCE l\IARİTİI\IE ROUMAİN 
de beklenmekte olup Adriyatik limanla- B U C A R E S T 
rına hareket edecektir. KÖSTESCE • GALAS VE TUNA 
CİLİCİA motörü 7/11/939 tarihinde LİMANLARI İÇİN 

beklenmekte olup Cenova ve Marsilya OİT?Z vapuru 2 sonteşrine doğru 
limanlarına hareket edecektir. beklenıyor. . 
ECİTIO motörü 17/ 11/ 939 tarihinde SOCİETE COl\IME!RCIALE BULGARE 
1 k · .. 17 d p· B · DE NAVİGATIOS A VAPEUR 

g~ ~re aY?ı gun s~at e ıre, rm- HAİFA - İSKE1'ı'DERİYE VE PORT 
dızı _Venedık ve Trıycsteye hareket ede- SAİT İÇİN 
cektır. 

İ T A L İ A V ARNA vapuru hemen hemen bek-
lenmektedir. 

tTALİA S. A. Dİ NAVİGAZİONE Vapurlnrın isim ve tarihleri hakkında 
NEPTUNİA ınotörü 19 teşrinisani 939 hiç bir taahhüt alınmaz. 

tarihinde Triyestcden cenubi Amerika Vapurlann hareket tarihleriyle nav-
limanlarma hareket edecektir. tunlardaki değişikliklerden ac.-enUı me-

N o T : ruliyet kabul etrr.&. 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve Daha fazla tafsilAt için ATATtlRK 

hareket tarihlerinin kat'i olmadığını ve caddesi 148 No.da W. F. Henry Vaiı Der 
bunların hiç bir ihbara lüzum olmak.en- Zee ve ş~ı. V•pur acentalığına mUraca
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan •t edHmesi rica olunur. 
dolayı acenteye bir mesuli~et t~r~t~p TELEFON ı !007 /ZOOS 
etmiyeceğini muhterem yük.leyıcilerın 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. ______ UMD ___ AL _____ _ 

Daha fazla tafsilat için Cümhuriyet 
caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur --z:;..-
accntesine müracaat edilmesi.. UMUMİ DENİZ ACENTALila LTD. 

TELEFON : 2004 - 2005 llELLENİC LİNES LTD. 

.. ........................... •••••• .. ••••• •• GRİGORİOS C. II vapuru 23 birinci 
. t~mnde beklenilmekte olup Anversa ve 

OLIVJER VE Rotterdam için yük alacaktır. 
ŞVREKASI Ll'D. ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 

FLORİDA vapuru 20/ 22 birinci te~ 
VAPUR ACENTASI rln arasında beklenilmekte olup Yugos

lavya limanları ve Triyeste için yük 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası alacaktır. 

TELEFON: 2443 LOVCEN vapuru 12 birinci teşrinde 
limanımıza gelerek ayni gün Köstence 

Londra ~e. Livcrpol .. hatları için ve Varna için yolcu ve yük alacaktır. 
piyasanın ihtıyacına gore vapurla- LOVCEN 19 b' · · t · d 
rımız sefer a acaklardır. . vapuru .. ır~cı :şrın e 

Y P lımanımv..a gelerek 20 ıkıncı teşrın saat 
............................... •• •• •• ....... 12 de Pire - Arnavutluk limanlan - Ko-

tor - Dubromik - Split - Triyeste ve 
Messageries Maritimes Şuşık için hareket edecektir .. Yolcu ve 

yük kabul edecektir. 
KUl\WANY ASI JADRA~SKA PLOVİDBA D. D. 
· SUSAK 

THE~~~~ GAUTİER va~~u . PREDSEDNİK KOPAJTİC vapuru 
Her turlu ızahat ve maltimat ıçm Bı- 30/31 birinci teşrin arasında beklenil

rinci I{ordonda 156 numarada LAU- mckte olup Yugoslavya limanları ve Tri· 
RENT REBOUL \'e ŞERİKi vapur accn- yeste için yUk alacaktır. 
tasımı müracaat edilmesi rica olunur. GOULAl\TDRİS BROTHERS LTD. 

TELEFON: 2 3 7 5 PİRE 

r7.ZZZE/J.YI/il:JO?ız:7z.727....z:::ıtôf..;a:zJ 

DOKTOR 

lsmail Hakkı 
Akarçay 

Dahili ve tenasüli has• 
taJılılar mütahassısı 

Cüınhuriyct caddesi (2 inci Kordon 
Alınan konsoloshanesi arkasında) 
206 numaralı muayenehanesinde her 
gün saat 13 ten itibaren hastalarını 
kabul eder ... 

•NEA Hf.'LLAS• 
Lüks transatlantik vapuru ile Pire 

Nevyork hattı ... 
Pire - Ncvyork seyahat müddeti 12 gfln 

Pireden hareket tarihi 
18 -11-1939 

Gerek vapurlnrm muvasalAt tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında acenta bir teahhUt altına giremez. 
Daha fazla tafsilAt almak için Birinci 
Kordonda 152 nuınarada aU?.ll)ALı 

umurnı deniz Ace-ntalığı Ltd. mUracut 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MüdUrlyet 
Telefon : 3171 Acenta 

eıçAGı 
fn seri .sakalları 

yener 
~~ 

umu.şatır 

Türkiye iş Bankasından: 
ölü Kesreli Alı Rizanın tahtı tasarrufunda iken icraen bankamıza intikal 

eden ve halen batapu bankamızın müllciyet ve ta~arrufu altında bulunan Iz
mirin Karacadıı.ğ mevk.iinde Çapar Gölü nam mahalde kain tapu kaydına göre 

altı yüz dönüm karşılığı elli beş hektar vebin dört yüz metre murabbaı mesa
haıında tarla ve göl yatağı müzayede ile satılığa çıkanlmıştır. 

Arttırma muamelesi 2 O Teşrinisani \ 9 39 tarihine rastlryan Pazartesi günü 
aaa.t 15 te banltamızın lzmirde Birincikordondaki binasında ve ~ubc müdürlü
ğünde olbaptalci müzayede şartnamesinde yazılı esa!lar dairesinde yapılacak 
ve en çok arttırana ihale edilecektir. 

Müza~·edeye girmek istiyenlerin arttıracakları bedelin vüzdeonu ni betinde 
teminat akçası yatırmalan lazımdır. -
Gayri menkulün evsafı ve müzayede ve satış şartları haklında malumat almak 
lıtiyenlerin her gün bankamıza mürııcaatları ve arttırmaya girmek i~tiyenlerin 
yukarıda gösterilen gün ve saatte bankaya gelmeleri lüzumu ilan olunur. 

24, 27, 28, 29, 34, s 1. 12. ıs. 16. ıs. 20 3919 <2ıa1) 
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Rus yanın F enlandiyaya teklifleri 
Sovyetler Skandinav devletlerinin bitaraflık tesanüdüne riayet etmek 

I 

niyetinde olduğunu bildirmiş ve Finlandiyaya istiklali için teminat vernıişler 

F enlandiyanın cevabı Şimal denizind~ki harpte 
Millet ve mebusan meclisinin muhak
kak arzu ve kararına tabi olacaktır 

tir. 
Helsinki, 27 (Ö.R) - Finlandiya ha

ıiciye nazırı şunları söylemiştir : Temin 
edebilirim ki milletin ve mebusan mec
lisinin mU\·afokati olınadan hiç bir ka
rar ittihaz edilmiyccektir.. Finlandiya 
tam bir vahdet içinde ve cesaretle ha
aiselerin cereyanını takip etmektedir. 

Faris, 27 (Ö.R) - Helsinl?den Röy- ~·alnız şunu söyliyebi!irim : Görüşleri
ter ajansına bildiriliyor : Sovyet bükü- mizin bütün noktalarda yaklaşmasıdır.• 
metinin Finlnndiyaya tadil edilmiş şe- Bu bayanatın en mühim kısm'ı 
kilde bir askeri pakt teklif ettiği söy- Fenlerce verilen izahata göre Sovyet ta
lenmektedir. Bu pakt, Finlandiya ara- leplerinden bazılarının parlamento ta
tlsinden Sovyet Rusyaya karşı bir taar- rnfından altıda beş derecesinde bir ek
ruz vukuu ihtimalini her suretle berta- scriyetlc kabulüne ihtiyaç has1l olması
raf eden sıkı bitaraflık vaziyeti ile ka- dır .. Bundan da anlaşılıyor ki bu mcse
bili telif ediliyor. leler Finlandıya anayasasıntı temas ct-

Sovyet hükümeti İskandinav devlet- mektedir. Roma, 2i (Ö.R) - İtalyan gazeteleri 
Ierinin bitaraflık tesanüdüne riayet et- Sovyet talepleri ar<.sında şimal dev- Stokholm konferaföında dört şimal 
mck niyetinde olduğunu bildirmiş ve hiç !etlerinin iş birliğint? taalluk eden hiç memleketi arasında tedafüi bir ittifak 
bir teklifinin Finlandiyanın istiklfılini bir mesele yoktur. Binaenaleyh, vahim yapılması için Finlandiya ve İsveç tara
halcldar etmcğe matuf olmadığı hak- mnhiyette arazi terkini tazammun eden fınclan yapılan teklifin Norveç ve Dani
J,.,nda teminat vermiştir. taleplerin mevcut olmadığı anlaşılabi- marka tarafından kabul edilmediğini id-

Finlandiyô maliye nazırı B. Fenler lir.. .dia ediyorlar. 
Stokholmda çıkan •Sosyal Demokraten• Helsinki. 27 (Ö.R) - Bütün Finlan- Faris, 27 (Ö.R) - Helsinkiden bildi-
gazctesine verdiği bir mülakatta şunları diyada müdafaa hazırlıkları devam cdi- riliyor : Maliye nazırı Fenler Sovyet 
beyan etmiştir : yor. Memleket baştan başa bir askeri Husyanın Finlandiyaya ültimatom ver-

•Sovyet istekleri hakkında tafsilat hazırlık havası içindedir. İki Rus casus mediğini \'e müzakerelerin intacı için 
bekliyoruz. Rus muhtırası hakkmda divanıharp kararı ile kurşuna dizilmiş- bır vade de koymadığını bildirmiştir. 

B. Ruzvelt'in yeni mesajı 
An>erika Cümhurrcisi .. '~Amerikan kadınlarının oğul

larını Avrupa harp sahnelerinde çarpışmaya 
göndermeğj ·hic bir zamam aklıma getirmedim,, diyor 

Roma, 2 7 ( Ö. R ) - Ameriknda her sene toplanan 
•Furom> asamblesine radyo ile gönderd"C"i bir mesajda 
Rcisicümhur Ruzvelt Amerikan kadınlannııı oğullarını Av
rupa harp snhnelerinde çarpışmağn göndermeği hiç bir :za
man aklına getirmediğini bildırm"~tir. 

Vaşington 27 (ö.R) - Ruzvclt beyaz sarayda Belçika
nın eski başvekili Van Zee1and ' ı kabul etmiştir. Uzun süren 
bu görüşmeden sonra Van Zceland matbuat mümessillerine 
beyanatında. Amerika Cümhurreisini Avrupa ihtilafına ta-

lngilizlerin düşürd~kleti Alman 
tayyarelerinin sayısı 4 değil 7 dir 

fKing Jörj> tipi bir Ingiliz dritnavtu. Iııgiliz filosuna 1940 yıhnda bu tipten dört yeni dritna.vt da.ha iltilıak edecektir 
londra 2 7 {A.A) - Hava nezaretinin ğeri bir muharip tarafından, bir üçüncü- hücum neticesinde düşürülen Alman tay 
bildirdiğine göre geçen cumartesi günü sü de bir Danimarka vapuru tarafından yareleri dört değil, yedidir. Bu da, ıay 
Şimal denizinde yapılan akın esnasında kurtanlmıştır. Hiç bir lngiliz tayyaresine yareleri düşürülen tayyarecilerin kurtanl· 
lngiliz tayyarecileri dört Alman tayyare- veya gemisine isabet vaki olmadığı hatır- masilc sabit olmuştur. 
sinin düştüğünü görmüşlerdir. Tayyare- !atılmaktadır. Londra 27 (ö.R) - Dominyonlaı 
ciler üç Alman tayyaersinin ağu hasara nazırı Rodezyanın üç hava filosunu mü· 
uğradığını zannetmektedirler. Bu üç tay- Londra 2 7 ( ö.R) - Hava nezareti rettebab ile birlikte lna-Hiz ordusu emri· 
yarenin denize İnmt-ğe mecbur olduklan, tebliğ ediyor: Şimdi tahakkuk etmiştir ne verdiğini bildirmiştir. 
bunların mürettebatından bazılan tara- ki geçen cumartesi günü şimal denizinde Bütün dominyonlarda harba iştirak 
fından teyid edilmektedir. Bunlardan harp gemilerinin himayesi albndaki bir için en genit ölçüde hazırlıklar yapıl· 
biri bir balıkçı gemisı tarafından, bir di- vapur grubı,ına karşı muvaffakıyetsiz bir maktadır. 

Yugoslavyadaki Almanlar 
Refahtan mahrumiyete düşmek kor· 

kusu ile gitmek istemiyorlar 
vas.sutta bulunmağa sevketmek maksad.:e Ameriknya sel- Paris, 27 (Ö.R) - B. Hitler tarafın- gitmesine şahit olmalarıdır. Alınanların fikri karşısında alakadar ekalliyetin 
difrini tckzıp etmiş ve Ruzvelti ziyaretinin mülteciler mesele- dan ilan edilen hariçteki Almanların nesillerden beri yerleştikleri ve refaha duyduğu endişenin bir delili de iki üç 
"ıne nit olduğunu söylemiştir. Alınanyaya alınması projesi Yugoslavya' kavuştukları bu memleketten aynlmala- seneden beri, Hitlcrizmin terakkileri 

Almruıları m·asmda endişeyi mucip ol- rı korkusu Alman ekalliyctini Hitlerizm- karşısında faaliyetsizliğe mahkum olan 

Amenkcı 

Vaşington 27 (.AA) - Zirnnt nazırı Wallace Avrupada- . den çıkmağa, hattn Almanlıktan çıkma- k k Alın 1 artis" • • di 
ki harp vı::ziyeti dolayısile Ruzveltin Amerikayı ihtilaftan mustur. •Kltur Bund• gazetelerı, nefret ~ k t kt dir Uçü genç an ar P ının §lID. 

ünde eden bir lisanla bu endişeye terce- gaVsev edinı;ıe Ael · 1 . di y h tekrar canlanması ve müşterek vatan uzak bulundurmak hu~usundal;i gayretlerine devam edebil- oyvo e man arı şım yıgın a-
man oluyorlar. Bunun sebebi de aKul- ıın· de ıs' ı"mlerinl SırpJa.+.rm. ak talebı"nde- olan Yugoslavyada Sırp ve Hırvatlarla me•i için üçüncü defo olarak intihabı lazım geldiğini beyan ~·· 
tur Bundu u idare edenlerin, son sene- dirler. Bazıları Ortodoks olmak için kardeşçe bir iş birliği tesis gayesini ilan 

etmiştir. Bu beyanat l·ongrede bir çok tenkidlerc mnruz ler zarfında kazandıkları mevkiin elden müracaat etmişlerdir. Ahali mübadelesi etmesidir. 
knldığı için Wallace bu beyanatı bir nazır sıfatile değıl şahsı 
ı ~mına yaptığını söylemiştir. 

Vnşıngton 2 7 (A.A) - Ayan mecli:ıi Cümhuri;>etçi Sc
ncıtor Danaher"in bir takririni i~ari reyle reddetmiştir. Bu 
Senalar bombardıman tayyarelerinin yabancı memleketlere 
satış ve ihracının yasak edilmesini istiyordu. 

• 
ır talyan bahriye zabiti 

Papanın neşrettiği tamim 
Müttefikler karşısında Alman yanın 
vaziyetini Çok gayri müsait görüyor 

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

Nasyonal Sosyalizmi bütün fenalık
ların menşei olar ak gösteriyor 

Faris, 27 (Ö.R) - Papa tarafından 
neşredilen ansiklik Almanyanın adını 
zikretmemekle beraber manası itibari
le Alman Nasyonal sosyalizmini büttin 
fenalıkların menşei olarak göstermekte 
ve şu mütalaaları ihtiva etmektedir : 

·Düçar olduğumuz fenalıklann derin 
\'e en son kökü Allahın emri olan umu
mi ahlak kaidelerini tanımamaktan ile
ri gelmiştir. Bunun neticesi iki hatadır: 
bir taraftan merhamete müstenit tesa
nüt vazifesi unuhılmuş, diğer taraftan si
vil otoriteyi Allaha karşı her tabiiyetten 
fızat etmek hatası işlenmiştir.• 

Papa devletlerin muhtariyetinin hıris
tiyan ahlakına mugayir olduğunu kay
cl~·tmektcdir!. 

İstikbal için de kurtuluşun kılınçtan 
değıl, tabii haklara riayetten doğacağı
nı temin l'ttikten sonra Papa Leh mil
letinin ıstırabı karşısındaki merhametini 
bildirmektedir. 

•Somni Pontifikatos• adını alan bu 
nnsiklik Vatikan mahfillerinde en derin 
bir tesir icra etmiştir. Hitlcr rejiminin 
csa ı olan Nasyonal Sosyalist materya
fü.1 nazariyelerini açıkça reddetmekte
dir. 

Londra. 27 (Ö.R) - İngiliz gazetele
ri Papa tarafından neşredilen ansiklik
ten bilhassa şu kısımları naklediyorlar : 

•Verilmiş sözlere tecavüz, milletlerin 
emnıyetsizliğine sebep olur. Devletler 
tebaalarının kanı üzerinde mülkiyet id
dia E>debilirler . Fak.ıt Krist tarafından 

kurtarılan ruhlara karışamazfar. Vicdan lıakkümüne kapı açılmış olur. 
hakkı mukaddestir. Gerçi milletler dev-1 Muahedeleri günlük avakıbın ve artık 
Jet &'I'tlpları halinde ayrılmıştır.. Fakat faydalı görmeyince bunları bir taraflı 
bunları birleştirecek ıııanevi ve hukuki jl olarak ilga hakkını kendi kendine tefviz 
bağlar vardır. Beynelmilel kanundan, etmek milletler arasında her emniyete 
ilahi kanun olan ni1 .. am ilga edilemez. Şu nihayet verir.ıı 
t.:ıkdirde her şey umumi menfaatlerin 1 Papa, netice olarak, harpten muzaffer 
kaprisine ve kolektif menfaatlerin hod-

1 
çıkacak tarafı empoze edilecek sulhun 

hinliğine tfıbi olacağ!Ildan kuvvetin ta- adilane bir sulh olmasına davet etmiştir. 

Almanlar meydan oku
mada devam ediyorlar 

Roma 2 7 ( ö.R) - B. Çemberlaynın haftalık izahatini tefsir eden lngiliı: 
gazeteleri bilhassa Fon Ribbentropun nutkuna ait olan en mühim fıkralarını 
tebarüz ettirmcktcdırler. c Taymis> başvekilin bildirdibri gibi Fon Ribbentro
bun lngiliz milletinin karar ve düşüncelerine karııı gösterdiği anlayışsızlığın en 
vahim bir tehlike olduğunu yazıyor. cOeyli Telgraf. diyor ki: Alman hariciye 
nazırı Almanyanın harba son şiddetle devnm etmek azminde olduğunu temin 
etmek istemişse, başvekil lngilterenin Nasyonnl Sosyalizmi bitirinceye kadar 
harp edeceğini bildirmekten başka bir şey yapamazdı. 

Alman gazeteleri Çemberlaynın nutkuna şiddetle mukabele ediyorlar. 
cVolkişer Beobahter> artık sözlerden füliyata geçileceğini beyan ederek ıun
lnrı ilave ediyor: 

cÇemberlayn Fon Ribbentrobun nutkunu bir kararsızlık neticesi addedi· 
yorsa çok yanılıyor. lngiliz başvekili bu hatasından geri dönmek için müstait• 
bel tarihçilerin fikrini bcklemcğe muhtaç· kalmıyacaktır. Bu cevap, onun mey .. 
dan okumasını kabul ed en Alman milletinden gelecektir.> 

ı• .. ,~,,,...__.~ ~1.1~.L.1,!..\.••_ı1 

Londra, 27 (Ö.R) - Bir İtalyan hah- taraf vapurları, bir İngiliz limanına uğ- rlp ettiklerini iddia ediyorlar. 
riye zabiti İtalyan radyosundaki müsa- 'nyarak bu işi kolaylaştınnağa davet et- Alman tahtelbahirlerinin muvaHakı
habesinde deniz münakalatının ebem- 1 iştir Ahn 1s taht lbahir h _ yetlerine gelince, batırdıkları Kuraceus 

. ti . .. .l!l, Alınan m .. anya e e ve a . 1 t il k hima •-
ınıye nı gosteruıAten sonra yanın . . . . tayyare gemıs orp e arşı ye ,111:r• 
ne kadar gayri müsait bir mevkide ol-ı"a harbi yolunu tercih etmıştir. tibatı olmıyan eski bir gemi idi .• •Royal 
duğunu göstermiştir, demiştir ki : Alınanyanın takriben altmış tahtelba- Oak• ise gece torpillenmiştir .• Yeni in-

·Müttefikler için Alman ticaret filo- ! biri vardı. Bunların üçte biri tamirde, şa edilmiş zırhlıları batırmak kolay de
sunu bertaraf etmek kolay olmuştur. İn- Uçte biri istirahattedir. Yani faAJ. vazi- ğildir. İki İngiliz zırhlısının batınlması 
giltere bütün vapurları açık denizde yette ancak yirmi kadar tahtelbahir Alman tahtelbahirleri hesabına bir te
muayene külfetinden kurtulmak için bi- mevcuttu .. İngilizler 13 tahtelbahiri tah- fevvuk delili olamaz .• • 

17 sene içinde 
ltalya milli müdafaa için 

ne harcamış? 

Holanda 
Tehlike heyecanı 
içinde ... .. 
Hollanda, 27 (O.R) - Hollanda umu• 

mi efkflrı bu memlekete karşı beliren 
tehlikeden ve tehditten heyecana düş-c 
müştür.. Bu sırada Amerikanın mana.o 
vi müzaheretine ve Belçika ile tesanü
de en büyük bir ehemmiyet verilmekte 
dlr .. ıTelgraf D Ahnanya tarafından Hol-

Roma, 27 (Ö.R) - Roma yürUyüşü- Donanmasının deniz yüzii gemisi ve tah- Jandanın bitaraflığma vaki olacak. her 
nün 17 inci yıldönümü münasebetiyle telbahir olarak yeni cüzütamları olacak- tecavüzün Amerikada doğuracağı akis 
İtalyanın müscllah kuvvetlerinin inkişa- tır .. Tayyare kuvvetleri ve milisler de ve tesirleri kaydetmektedir. 
Iına ve bu 17 sene zarfında sarfettiği istikbalde daha ziyade inkişaf edecektir. --.&---
meblağların bir istatistiği neşredilmiştir. Yine Roma ylirüyüşUnün 17 inci yıl- tnailterede jc,.i 
Adi ve fevkalade bütçelerden yapılan dönilmil münasebetiyle İtalyan radyo- " Y Y 
sarfiyat yekunu 133 milyar 231 milyon sunda şu mUlMıazalar işitilmiştir : yevmiyeleri artıyor 
lirettir ve şu suretle ayrılmaktadır : Arnavutluğun İtalyaya iltihakı ev- Londra, 27 (Ö.R) - İngiliz işçilerinin 

Ordu : 72 milyar 177 milyon, bahriye: velkl fütuhat kadar mühimdir. Zira İtal- gündelikleri artmaktadır. Madencilerin 
102 milyar 652 milyon, hava kuvvetleri yaya Adriyatik denizinde emniyet ver- gündeliklerine yapılan zam senede beş 
26 milyar 515 milyon, askeri milis ve mlş ve Balkanlarda daha iyi sulh tcşki- milyon liraya baliğ oluyor .. Kendir sa
milli emniyet bir milyar 442 milyon. latına iştiraki imkanını haı.ırlamıştır .. nayiinde ücretler yüzde yedi buçuk art-
Habeş ve İspanya harpleri ile Arna- Bunun delili Yugoslavya, Yunanistan ve mıştır. İkinci ktınunda daha yüzde beş 

vutluk seferi de bu mali gayrete dahil- Balkan yarımadasının diğer memleket- uım yapılacaktır. 
dir. İatlyan radyosu bu rakkamlan kay- leriyle yapılan anlaşmalardır. İtalya bil- ---------:------... 
clederken şu mütalaayı ilave ediyor : hassa Avrupanın bu mıntakasında saıni- yirle devam edecektir. Ta ki, gerek Bal-

İtalya §imdi her hadiseye karşı koya- m! bir sulh havası tesis etmiştir. Bu 17 kanlarda, gerekse blitün dünyada ada
bilecek vaziyettedir. MilsellMı k uvvet- sene zarfında bu program metodik bir lete dayanan bir sulh fikri kabul edil-. . . . .. 


