
1 44 . GAZI 1.SUL V AKI IZM1K . 44 
imtiyaz sahibi: ŞEV KET BiLGiN 

Başmuharrir ve umumt neşriyat mildllrü: 

No. 10281 Kırk Beımcl Yıl 
u _F!~rı (5) KVRUŞrUR 29 ILKTEŞRDf PAZAR 1939 

RAMAZAN (16] 
HAKKI OCAKO(;LU • 

ABONE ŞERAiTi 
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ilin ıaünderecatından gazetemiz meauliyet kabul etmez. 

Türk Milleti Bayramın .......................... 

Cüm uriyetin 1 
büyük 

16 Yıl . 
Dünya tarihinin 
iftiharla lıaydedeceği 
IJir çağdır ... 

HAKKIOCAK()(;.LU 

A2iz miUetim! Büyük bayramın kutlu 
olsun ... 

Türkün asil kanı ile kurtulan bu yur
dun üzerinde yaratılan yepyeni bir var· 
lığın on altıncı yıldöniimünü idrak eden 
bahtiyarlar arasında bulunuyoruz. 

Birbirimizi en coşkun bir heyecanla 
tebrik edelim .. 

On altı yıl! Milletlerin hayatı bakı

mından çok uzun bir devre sayılamaz .. 
Batta o kadar ki bir saniye farıedilebl
lir .. Fakat biz bu saniyenin içine enkaz 
yığınından bir mamure yaratmak kud
retini, tarihe mal edilmiş bir varlıktan 
hür ve müstakil bir millet yaratmak mu
cizesini sığdırmış bulunuyoruz. 
Baş döndürilcü bir süratle birbirini 

takip eden lnkılllp hamleleri yer yüzün
de ancak Türk milletinin muktedir ola
bileceği yiibe~ yollarını açmış, haya
tiyetimizi ebedileştirmiştir. Dumlupınar 

zaferi yurdun kurtuluşunu temin etti: 
1-aıı, hllr ve mllstalı:il bir vatan yarat
tı .• 

Cilmhurlyet ebediyet ve yükseliş yol
lannı açtı .• 

On altı yıl, hor bir yılma 11ğdmlan 

asırlık hamlelerle dünya müvazenesinde 
af:ırlığım hluettiren kuvvetli asil bir 
millete ıllz hakkı tanıtınağa kıl.fi geldi. 
No idik? .. Ne olduk?" Sualine cevap 
verebilmek için gözlerimizi çok yakın 
maziye çevirdiğimiz zaman başımwn 
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Olsun • 

ıldönüm •• n 
utlu o ruz 

Balkan 
Birliği 

Dün Yugoslav - Rumen 
IJaşvelıilleri arasında 
bir müıtiııat oldu.. 

Roma, %8 (Ö.R) - Balkanlarda da
ha geniJ bir Balkan ittihadı teşkili 

için büyük faaliyet devam ediyor •. 
Yuroslavya ve Romanya başvekille
ri bu sabah Rumen • Yugoslav hu
dudunda çok milhim bir mlllakatta 
bulunmuşlardır. 

Diğer taraftan Rumen hariciye na
zırı Gafenko rtlrldye ve Yunanlsta
nın Bllkreş .eflrlerlyle uzun görüş
melerde bulunmuştur. 

Sofyadan gelen bir habere göre 
Bıılgar başvekili Köse İvanof ta İtal
yan sefirini kabul ederek beynelmi
lel vaziyet hakkında mühim bir g!l- ı 
ril~me yapmıştır. 

z;raat vekili 
-Mmn:Nıadan Clönüyo• 
Ankara, 28 (Husust) - Ziraat vekfli. 

mh Muhlla Erkmen ve maiyetindeki Elo 
vat dün Moskovadan ayn)mışlardır. 

---"'---Polonya protestosu.. 
Par!ıı, 28 (A.A) - Polonya aefarel 

Polonyanın Almanların lşgall altında Jnjıı 

lunan yeni mıntııkalarını tahdit ed• 
Alman kararnamesini tfddetle protestd 
etınl§tlr. 
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Yirmi ıene evvelini gözlerimizin 
önünde kısaca canlandıralım : 

Hurafatın içinde bunalını~ bir millet, 
başında hayatiyetini kemiren bir salta
nat.. Yurdun misafirlerine bile hüküm
lerini yüriltemiyen bir adalet müsved
desi.. Yurdda biricik hakkı kölelik olan 
bir mevcudiyet.. Sonra da yer yer ya
bancı miUetlerin lstiklalleri altında bir 
vatan parçası ... 

İnkırazın eşiğinde uçuruma yuvarlan-

Gözü lngilterede 
Bitlerin hazırladığı plin 

~:S~7~ı~::ız :e: Holandayı istila ederek n~iltereye 
ve bir vatanın o gilnlerde kurtulabile- H k 1 d e d • 
ceğini düşünmek imkansız görülüyordu. ava a ın arını erpış e ıyormuş .. 
Yalnız bir adam vardı ki gönüllere kor-
ku lika eden karanlıklar arasında Türk Londra, 28 ( ö.R) - Roterdanıdan 
milletinin ölnılyeceğine, onun hayatiye- ııelen haberlere ııöre Hitlerln pyetf 
tinin tiikenmez bir kudret taşıdığına Inailtereye Jcarıı kütlni hücumlar yap
inanmış, bu •ırrı keşfetmiş bir avuç maldır. Alnıanlar garp cephesinde bil
vatanperverin önüne düşerek mukaddes yük hareki.ta ııirifmiyuek bütün kuvvet
bir ihtilalin bir yaprağını açmakta te- lerLıl lngiltereye taarruza hasretmek ni
recldilt göstermemişti.. yetlndedirler. Bu maluadla Holandayı 
Bugün aramızda bulunnuyan, fakat acı- utili.ya tCJebbüa etmeleri ihtimali çok 

11 ve sevgisi kalplerimizde sönmez bir kuvvetlidir. 
alev halinde yaşıyan, gelecek nesillerin HAV ADAN iHRAÇ HAREKETi 
de kalplerinde daha büyük bir heye· Londra 28 (ö.R) - Deyli TeJıırafuı 
eanla yaşıyacak olan bu adanı Mustafa Kopenhag muhabirine ııöre Almanlar, 
Kemaldi... lnııilterenln prk aahillerfnde bir nokta-

İşte o Mustafa Kemal, işte o Atatürk ya havadan asker ihraç etıneie tete!>bU. 
mucizeler yaratmanın sırrını Türk mil· edeceldennif. 
Jetinin danıarlannda buldu. MiUetinin Bu maksadla ı...r biri yirmi ukM ııalı:
başına geçti .. On sekiz milyon insana !edebilecek 300 tayyare kullanacaklar
Kemalizmin sırlarını aşıladı .. Yepyeni illi§.· Yığın halinde olacak olan bu hil
varlık Kemiılizmden hız alarak doğdu.. cuma Alınan hava kuvvetlerinin mtıhim 

Bugün etrafımıza bakalım : bir kıamı iftirak edecelmılt ..• 
Hür ve müstakil bir millet, bu istik- iSTiLA PLANLARI 

lali ebediyen teminst altında tutan çe- Inııiliz gazetelerinin yazdıklarına göre 
lik bir ordu, yurdun içinde tanı bir em- Alman erkanı harbiyesi Holanda ve Bol
nlyet ve huzur... çikayı istila etmeği taııarlıyan bir plln 

Her tarafta yükselen fabrikalar ve hazırlamış bulunuyor. 
imar hareketleri .. Refah seviyesini her BiR ALMAN TA YY ARESI 
ıUn biraz daha yükselten milli ekonomi- DOŞOROLDO 

mizin yüksek kudretini, yurdun yüksel- Londra 16 (ö.R) - Forth körfezln.-
mesini ve müdafaasını temin eden çelik de bir Alman tayyaresi dilıürülmllıtür. 

altlar ... En medeni kanunlar ve usuller- Tayyarenin lngillz aahilino yaklaıtığı ha
le adalet tevzi eden mahkemeler.. her verilmesi üzerine lngiliz avcı tayya• 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE - releri derhal harekete geçmiılerdir. 

HAKKI OCAKOGI.V - SONlJ 7 iNci SABİFEDE -

Ingi!izlerin meılıur cWlıitley IV> bombardıman tayyareleri 

···············································································~ PEK YAKINDA 

İstanbulda (İstiklal) 
Adlı yeni bir aiyast gazete intişara başlıyacaktır .. .................................................. 

• • • s 

i • 

Baş vekilimizin 
Radyo nutku .. • 
"Ne harici, ne de dahili hiç bir ıstırabı 
olmıyan bahtiyar bir millet olduğunuzu 
düşünerek hu büyük bayramı neşeyle 

geçirmenizi temenni ederim." 

Ankara 28 (Radyo) - BQfV:? 
kil ile Cüm!ıuriyet Halk Partisi 
rei• vekili Dr. Relik Saydam 
Cümhariyetin 16 mcı yıldönünıü 
bayramını fU radyo nutku ile aç
mıftır ı 

Aziz 11atand aflar, 
«Bugün Cümharlyetlmizln 16-

ıncı yıldönümü bayramı baflıyor. 
Buna cümlenize tebrik ederim. 
Cümhuriyetimizin banl•l Ebedi 
Şefimiz. AtatiiTkün az.is hatırası 
8niinde hürmetle eğilerek •Öze 
baflıyorumı 

bef •ene zarfında TORK milletlo 
nin dahili, harici ile içtimai haya. 
tında vücuda getirdiği mu11allt11> 
kıyetli ••erleri 11e inkılapları burca. 
da tekrarlıyacak değilim. Bu ink"" 
laplar kat'i fekilleriyle daima da. 
ha ziyade büyüyecek ve değifm•• 
yollarında devam edecektir. Hd. 
geçen Cümhurlyet ydının milletfı 
mizin hayatında bilinmiyen tarih, 
lerdenberi devam eden cuil varla 
ğını tebarü:ıı ettirdiği malômuna• 
dur • 

Buna yalnı:ıı bir kaç •Ö:ııle hatifi!" 
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• 

On altı Yıl iç nde neler yaptık • 
Yeni Türkiyenin ve Yeni Türk cemiyetinin büyük 
kalkınma hareketlerine iftiharla bakmaktayız •.. 

• 

1 kılibm yaratıcısı 
teşebbüs ve 

Atatürk, başarıcısı lnönü Türk milletinin kalbinde 
muvaffakıyetin büyük alevini yakmış ardır 

, .................................... ,,,,.,, Cürrıhuriyc!tin feyizli idaresinde geçir-

B ü ülı dün a 1 di imiz on altı yıl bir cıevre değil, aun

Demokrasısı 

T ürkiye 
Ciimluırıyetin ı6 mcı 
~ılmda İnönü deurinin 
en parlalı z a ferlerin· 
den birin i teşlıil ediyor 

- +-
YAZAN : NİZAMETriN NAZiP 

~üncşin doğuşunu milll bayrak1an al
bn :la seyretmek saadetini tadan ınlllet-

planıflan altında. milstakil bir millet 
cururu ile, yeni bir sabah seyrediyoruz. 

losanhğlı musallat olan bu kan ve ih
tiras devrinde insanlığı burutltan kabus
lar arasında bu gururu tatmakta devam 
edişimiz ne büyük saadetimizdir! 

Birbirimizi tebrik edelim vatandaş
lar ... Faknt unutımyalım k1 geçen sayı
sız medeniyet merhalelerinden bir nihai 
tekAmtil beklediği bnda böyle bir henga
meye sahifelerinde yer vcrmeğe mecbur 
kalışı medent dünya tarihinin en büyük 
azabıdır ve bu aznbın en kavurucu alevi 
bu tarihin en &z evlMı olan Türkün his
sesine düşer. 

Zira siyas! dünyada olmayı ve yok ol
mayı mak\il ve isabetli gören dürsUt te
ınkld her devirde Türkün as"ıl vicdanın
dan doğmuştur; masum milletleri bü-
tün milesscscleri ile tırpanlıyan bir in
safsız imha sisteminin devatnlı cinayet
leri karşısında TORK mWetinden hod
gAm bir sağırlık ve hissizlik beklene
mez. 

D Un bir Avusturya vardı, bugün yok
tur. Dün bir Çekoslovakya vardı, bugün 
yoktur. Diln bir Hnb~istruı vardı, bugün 
yoktur. Dün bir Lehistan vardı, bugün 
yoktur. Dün bir Arnnvutlllk vardı, bu-
gün yoktur. Dün bir Lehistan vard.lt bu
gün yoktur. Dün emniyet içinde yaşıynn 
bir dünya vardı. bugün yoktur. Dün in
sanlığın obüs, zehirli gaz, bomba ve tor
pil taQnundan kurtarılabileceğine imkfın 
sezdirebilen bir ümid vardı, bugün yok
tur. 

Medeni Alemi, en asil vasıB.armdan 
uzaklaştıran b u acı hadiseler karşısında 
T0RK vicdanının asl.A lakayd kalmamış 
olduğunu ve kalmak niyetinde olmadığı
nı fU Anda tekrarlamakla göğsümtlzU 
ıkabartınz. Zira onlara zorla kaybettiri
len şeyin .kıymetini bugünün mcsud 
şartlan içinde daha eyi b1çebiliyoruz. 

Ya coğrafi vaziyetlerinin fenalığından, 
ya beynelmilel tesanildiin zamnnmda te
essils edememiş olmasından, yahut çok 
nisbetsiz bir mücadelenin kahn yüziin
den istiklallerini kaybetmiş olan bu mil
letlerin, medeni diinynnın çocuğu olmak-
tan ve insanlığı layık olduğu tekAmüle 
scvkedccek isabetli tahminlere inanmış 
bulunmaktan başka bir ~ suçlan ol
madığına inanıyoruz. Bizim bu inanışı
mız. bazı milleilcr için eyi ve diğer g"cını 
temennileri asırlarca biricik milli ümid 
olmuş ve sonunda o milleilerin istiklal
lerine kavuşmaları ile manevi kudreti 
tahakkuk etmiş bir m.illetin ~ ıclır 
ki buna düpedüz tarihe istikamet çizen 
mukadderatın hlikmU demek doğru 
olur. 

Bu belki gecikir, faka~mutlaka tahak
kuk eder. 

Acaba niçin TÜRK Cümhuriyctinin 
yıldönümilnd istildallerini kaybeden 
mlllctleri hatırlıyoruz ve piçin TORK is
likltılinden duyduğumuz saadeti böyle 
gururla haykırmak için bunu bir fırsat 
yıyoruz? 

Çünkü, TORK istıkltılinin dünyayı sa
nuı bu karmakarışık şartlar içinde dahi 
en ufak bir sarsıntıya uğramıyacnğına 
inanıyoruz ve bu muhteşem truil TORK 
istikltılinc bahşeden kudretin Cümhuri
yet .sistemi ve Cümhuriyetimizin 1fl yıl
lık hayatı olduğuna inanıyoruz. 

Müstakil Türkiye, mukadderatına ya
bancı gem taktımııyan TORK millet i
nin eseridir, fakat bu istiklale ebcd mlld
det olmak için lll.ıımgelen şartları temin 
eden, bu müstakil Türkiyenin haritada 
ve tarihte ilelebed d vam edeceğine, et
mesi l3zımgeldiğine. etmemesinin im
kfmsızlığıruı, bu halin medeniyet iç.in bü
yllk bir kazanç oldu~una cihanı inandı
ran Ciimhuriyet rejimidir: 

Kemı: lizm"n ı ı~ından TORK mill0 ti
n n seciye "ne e~ uygun ~ k1i a1mıs olan 
Cümhuriyet re"imi 

~ın ıen ibüyilk milletinin san, eref ·e 
urur. olu, sChnmclli bir tarihidir. 

Milli kurtuluş hareketimizden sonra 
genç Türkiye Cümhuriyeti, saymakla pi
tip tükenmiyen büyük kıluplar başar

dı. Bütün bu inkılaplarda, halk ve ce
miyet harekeilcrin~e Atntürk \'e İnönü 

diller. llnkılabın yaratıcı-
da1 ber.a-

ruz. 
On altı yll, 

hakk lki 
Fakat TıO'RK ıtarlh.inlıı 
hifclezvl plı ıbw devirleri, 
Climhuriyc1in ın .::ıhı yıllık .dmT.CSi asır
ları kuca'klıyan · azam t .... ~CA.IUJ.J.,~u. 

Yeni yai"nllı'.k. Bir 
inşa et 'bir~ ce iye1i 
duk. v .hfil•r - • ün sahip. 
yur ver, milli · milletin gu
rurunu küllclcrimize hakkiyle aşıladık. 
Hür y~c:amağa alışık olan milletimiz bu 
yeni hayata o kadar eyi intibak etmesini 
bildi ki, bu şayanı hayret muvaffakıyeti
mi7., en Uerl diişUnen milletleri bile dü
şünclürdil. 

On altıncı Ciimhuriyet yılına bastığı
mız bugün, içimizdeki heyecana hakim 
olmağa çalışarak başarılarımızı, Parti
nin altı umdcsinde ifade edilen silsileyi 
takiben ifadeye çalışacağız. 

* ZtRAAT POLlTtKAMIZ 
Cümhuriyct devrinde yepyeni bir zi

raat politikası yarattık. Köylüye verme
sini öğrettiğimiz gibi almasını da öğret
tik. Aşan kaldırdık, salgınları kaldırdık. 
Ondan bir nldık, on verdik. Yetiştirdiği 
malı değer fiatle sattırmasıru bildik. 

Köy yolunu kapıyan aşarcıyı, tefeciyi 
kovduk. Köyliiyü cEfendi> yaptık. Ko
operatifler .kurduk. Köylil, bu teşkilat 
içinde sAyi ve istihsali nisbetinde istifo
de1enmeğe başladı. 

Ebedi Şefin cMilll ekonominin temeli 
r.iraattin direktüinl sarsılmaz bir iman
la ele ruarak köyülüyii takviye yollarını 
tuUuk. Topraksız çiftçi bırakmamağa sa
vaştık. ~ vasıtalarını artırdık. Ziraat 
bölgelerine göre hususi tedbirler aldık. 
Kalitcce eyi ve bol istihsnle ehemmiyet 
verdik. 

dia. ne inandırmak mevkiinde olanlan 
ufak bir delil göstermeğc zorlıyor, ne de 
inanmak mevk.iinde olaıllar bir delil is
temek lüzumunu duyuyorlnr. 
Hayır ... cCürrıhuriyct şunun için mu

kaddestir, Cümhuriyet şunu yapmıstır 
Cümhuriyete bunun için dört elle" sa~ 
rılmışızdır> diye dC'lit do1ctü,ğilmilz gün
ler çok gerilerde kalmıştır. Cümhuriyet, 
Türkiyede ne bir avuç idealistin hayali
dir, ne de sad ce bir inkılapçı zümrenin 
asil cehdine mevzu. 

Cümhuriyet, Türkiyede bütün mille
tin uğrunda her fedakarlığa katlanmağa 
hazır bulunduı;ıu müessesedir ki evvelce 
bayrağı Milli Şef tarafından TORK mil
letine gösterilirdi, şimdi milli ve çözül
mez bir ittifak ile kudslleşcn Şef yalnız 
Cümhuriyet kelimesiyle ifadelenebilen 
milli vicdanımız.ın cisimlenmiş bayrağı 
olar k göz<' vuruyor. 
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ıu..-»AJ~.arma karşı açı1an mü- lay üınünü az.altın..~ · Ü Atatürk ~burnu 
da yi ceilceler a'.lın- ann~ co!!tlmfuın <inı:e e sonra ğ- parkında halka sqylediği blr ım:ttukla or-

................. ""'..,. da zın ana hat- ı 1.-orunı:ık çn'lşlan ol.tılnııdıı:. ıtiıya atb~ı bu yeni inkilap, Milli Şef !s-
onra üzerinde yür. dü- :r.lemleket.e .salgın h alıkların girmesi- met 1n·· il tarafından şayanı hayret bir 

gumuz en ydiu uı'kibe başlad . i tedbirler nluınu..<tır- Do'ktorlrik scltllde bik olundu v.e ı:arç harfleri 
!KTISADt .POL1T1KAMIZ tlannm ıu:rası • ntı:ol altındadır. e 'dOO'.RK. harfleri ibu1 edildi. 

Cümhuriyet vrinde iktısadi faali- çUır ~trol a1tma alınmış- .KADIN 'VE TAHSiL 

tder .. B tmffhumla lbalk birbi-
ine kn3'Illl§llll§ ulmıma'ktaBır. 

M>LİlE .M ~ZMASl 

Cilmhuriyet adliyesi, Türk cemiyetı
nin, Türk milletinin intizrun ve inzibat 
içinde yaşayışını temin eden .adalet mü
essesesidir. Cümhuriyet de\Ti, adliye 
makanizmasını ve mahkemeleri modern 
bir hale getirdi. En miltekamil kanun
lar, Türk cemiyetinin ve fisayi§inin te
mininde en sağlam mesnet o1arak kul
lanıldı .. 

En yüksclc huuki eserlerden biri olan 
İsviçrenin (Code <.les Obligations) nu 
ımehez 'ttihnz o'lunarak bir borçlar ka
nunu kabul ve tatbik o1unmaktadır. 

Bundan ibaşk:a ıkanum.ı medeninin tat
.ibik ı§e'.killeri .ıEnılik T:e Eytam banka.51 
ika:nunu, evlenme alirnatmemesi, wel!
yet, S"esayet ve ıiras ıhu1cukuııa ait ni
:zamnmne, 1ı::ara ticareti kanunu, &niz 
ticareti kanunu, ticaret kanununun :su
reti tatbiki hnkkmda kamın, hukuku 
usul muhakemele:rl karomu, icra ve if
las kmıunu, m'llkatlık ıkanunu, adliye 
ve harç tnrifesi ıkanunu, noter harç ıka
nunu :kabul edilerek adliye müessese
miz yeni esruılarn göre faaliyet gösterdi. 

iBugün adliye teşkillltında bir ıbirinci 
ı eis ve bir bnşmüdd.ehmıumi ile 12 reis, 
50 fizn, 18 b~'imüddeiumu.ml muavinı ve 
25 azadan müteşekkil -Olmak 'Üzere aört 
huktlk, dört cczn, ir ticaret ve bir c

<Bir içt.imaI heyet iki cinsten yalnız 
ep bıfzıss.t'h- blTinin licap n 1ktiscu> etmesiyle ik- .ra ve iflfıs dairesini muhtevi ol.an 

csııs.ıJ1tr yi% mahkemesi vardır. Ayrıca 178 ağır 

artn-- -maf içinde lblın sözü Ebedi Şefin Türk c:cza :mahk~csi, .2<>0 ıasli:v.e .ceza brucim-
ir lkadınm::ı 'T.ORK erkrj;iyle muvaz.i iıği, bir hikim ~nra'.fından idare olunan 

ğer :r.ıihi has- ...11 __ ,_ • k hem hukuk, hem de ceza işlerine bak n 
ıu.u.u.-<l4 ır sevıye ~ ararını an-

rınumı '!tın cılavi-eI'le- Aln:t.t.ı. 197 asliye hakimlikleri, 111 EUl.h mıih-
D rmi a1"br.ma:k ;yo1un!aya. a'liılle.rl b- Cilnıhuıil}e:t dmTı, ıı.ıO'RK kızlarına kemesi olmak üzere 750 mahkeme, !.894 

ktif bır.ikter bul edece'k yw:alar ıtmzırlanınaktadır. bUtün ta'bsil mll sseselerinin kapılarını b'akim, .501 clirrdıuriydt m:Uddeiumum~ 
pol" açtığı giitıclenberi rn ::kadını, erkek ıve muavini, '348 icra memuru :ve 10 dli 

Jll, ndnn bikatından alınan ıncticeler~ .mem- kadar kuwtlll bir cemıyet unsuru, mil- :tabip ıme:ı.'cuttur. Bunlardan başka mıilı-
~ cak t.in ı'.hhat or.garuzaS)'OllWlllll içlııae n. :yurdse\•er ir ı:lık oldu. Kadın - -emclerde 465 skatip, 1925 zabıt t::ı-

gÖ?]erle kontrol ediyoruz. bulunduğu şartların, gürbüz ve kuvvetli Er:kek 'Y i:i];U ınesinde kuvvetleri te- tibl, 1836 miıbaşır mevcuttur. 
lktısndi tezler, ınetodlar, plfuılar dev- vatandaş ~etiştirmek bakunından hepi- vazilnil bütnn ilJur.anın gözlerini Tür- İNŞA POJ.. .. 1TİKAMIZ 

rimizde iflfis el.miştir. Ikbsad Ekolü şaş- mize üntld verecek "ıiyette olduğunu kiyeye çevird.1. Cümhuriyet devrlıün ıll§a politika:.ı 
kınlık içindedir. Biz dünyanın her sa- göst.erir. Kaaın siyast hak sahlbi oldu,, avu'kat cümlesini kullanırken, cümhuriyet Tür 
bahki yeni işaretine adımımızı uyduru- Frengi ve diğer ıçtunai hastalıklara oldu, doktor oldu, muharrir Oldu, en ni- 'kiycsinin çah§an dimağı ve işliyen kolu 
yonız. ka~ı açılan mücadele, en mederil mem- hayet mcbua oldu. Milli Şef İnönünün aclını saygı ile §U1c-

Düne kadar d~ ticarette parolamız leketlerde bile gıpta e takip edilmek- 16 Cümhurjyet yılı için.de ilk tahsilin ranla anmak en zevkli 'bir vazifedir. 
Glearing idL Bugün takas usulünü gUn- tedir . artış inki§aflarmı bize bu rakmıilar ko- Dcmiryolu denilince akla ilk gelen, 
delik menfaatimize uygun goruyoruz. KULTO'R IŞLERI tayca anlatırlar: büyult reisicilmhurumuz lnönüaür.M 16 
Öte taraftan da serbest ticarete taraftar- Atatürk inkılabı cYeni Adam> ı ha- Kız talebeler 62 binden 275 bine, er- yıl içinde 3300 ltilometrelik deıniryo1u, 
lığımızı ifşa ediyoruz. zırlnrken onun kültürlü olması için bü- kek talebeler 214 binden 516 bine çıktı. '22000 kilometrelik yol inşa ediluiiştir .. 
Endüstril~e hareketimiz, dört se- yük bir hassasiyet gösterdi. Kültür in- Halk mekt~p1erinden iiç mi\yon kişi şa- Demiryolu btınün Erzurumu geçıniŞl.ir .. 

nelik ekonomik planda öniimüzdeki yıl- kllahı, Kemalizmin en karakteristik va- ihadetname nldı. Yakında hududa varacağız .. 
larda tnkip edeceği tatbik şeklini bul- sıflarını ifade eder. Evvelıt küllüri.in te- 923-924 senelerinde orta mekteplere Bu müddet zarfında devlet yabancıla-
ınuştur. H'ıkki tarzında büyUk bir deği§me yapıl- 4723 erkek ve 1182 kız talebe olmak üze- rın elinden 3723 kilometre uzuriluğun-

Antnlyada bir jUt fabrikası, Anknrada mı , iskolastik, geri ve basit kültür yeri- re 5905 talebe devam ederdi Bu sene claki aemiryo1larını sabn almıştır. 
bir ziraat filetleri fabrikası, Trabzonda ne, Lriik, ilim ve vicdan şuuru veren bir 76000 :talebe devam ediyor. Artış nisbeti lG yılda 12000 menfez tamir edilmiş 
et amıyii fabrikası, meyva ve domates sist.em ynratılmıştır. Ebedi Şefin cköh- erkeklerde on bir misli, kızlarda on beş ve 18000 yeni menfez yapllmıştır. 
u a esi müesse leri, süt ve peynir mües- ne zihniyetle, mazi severlikle mevcudi- mislidir. c··mh - t ·.;ı--sl d • ,1--< 1 u urıye ıuu.n; emıryouurıy e 
sesleri, yeşil silolar yakın zamanlarda yeti muhnfnzn etmek mümkün değildir> Yükselt tahsil ynp:ıriların sayısı mem- Karadenizi Akdenize. garbı şarka bağla-
kurulacaktır. vecizesi TORK inkılabının düsturu ol- leketimizde 16 yılda tam üç misli arttL dı .• Bu iş için kendi bütçesinden on altı 

Kütabyndn ve Zonguldakta elektrik muştur. Bittabi Avrupa ve Amerikndaki Univer- yılaa 35D ınTiyon lirn sarietti.. 
santrallar.ı kuracağız. Ev mahrukat sa- Cfünhurll:ctte TORK kültürüniln ba- site ve yüksek tahsil müesseselerine de- HAR.tel POLİTiKAMIZ 
nayil, Kanı.bükte Gilnıf çimentosu, so- riz bir vasfı da hnlkçıhkhr. Bütün okul vam ed nter bu rakkamın haricinde ka-
da, Kütahyada sentetik benzin tesisatı. sistemimiz, başka bir çok memleketler- hrlar. Türkiye harici siyasette Atatür.kün 

Erzurumda iplik fabrikası, bir motör de olduğu gibl, yalnız m uayyen bir sı- HALK HAREKl:."TLERİ ıcYurdda sulh, ıcihanda sulh.• di.Wurunu 
fabrikası, bir hafif madenler fabrikası ve nıfın çocuklarına l.nkqaf veren dar bir tahakkuk ettirmek jçin büyük bir faali-
daha dört şeker fabrikası kuracağız. zihniyetle değil; bütün TORK çocUkla- Türkiyede halk hareketleı:i ''e cemi- yet sarfetmiştir. 

SIHHAT tŞLER.t rıruı istidad ve k abiliyetlerini veren bir yet ~izanu bütiiıJ ~ümul ve manaaiyle Milletler arası ııe.fulı ı.•e filıengi.o iam 

Sıhhat t kilıltuwz., artık gürbüz bir z.ilıniyetle ıt.albik cdildL cUmhuriyet halk partisinin ~tılan al- bir şekilde vücut bulması için söz.ünde 
yavru haline gelmiş ve muvaffakıyetler Harf inkılabı, nm.K lrliltur sabasın- tında toplanır.. ıve dostJı.ınund.a sndakati şinr edindi ve 
yolunda yürlimekte devama başlamışb.r. da Atatürkün başardığı birbirinden bil- Kemalist rejimde devlet jşlcri yalnız hu ~·olda büyük Cedakfıdıklar yaptıM 
Doğumu mutlaka çoğaltacağız. B u iş yük inkılAplann en ehemmiyetlilerln- resmi mnkamlara münhasır d~ildir.. Türk hariciyesi 16 senelik devirde da-

tedbirlenmiştir. Doğumu çoğaltmak, ko- den biridir. 928 Ağus+..osunun 9 zuncu Halk, parti kanalından kanunların ya- ima müteyakkiz, daima müteşebbit dav

evimiri!en vurmam~ olsaydı, bugün kim 
bilir dalın ne coşgun konuşabilird..ik. .. 
Kim bilir haykıran ~ melıile 
aşina olmıyan ne gür bir Ahenk olurdu .•. 

Hayatta hiç bir sevinç tam olmıyor. 
Mıikadder bu. 

TORK demokrasisini yaratan, TOR
KO demokrasi cihanının kahramanı ya
pan vatandaş, Türkiye Cüınhuriyetinin 
bir bUyfik dilnya demokrasisi haline 
yükseldiği günü fanilerle aynı satıhtan 
ve aynı zaviyeden görememiş bulunu
yor. Görmüş olmasını temenni ederdik. 
Zira eserinin ulaştığı bu kemal, hesap-
sız .sarf ettiği bir hayatın ne kArlı bir mil
li planço yarattığına onu daha heyecan 
verici, daha sevindirici bir b"Iagatle 

pılmasında ve infazında müe$ir olur.. nınarak sulh için çall§tıM 
clı bu acı takdir ~k daha acı olurdu. Ve Parti programındaki aruı pren.,.ipl'-T Türkiye. harici siyasetini mıntakav1 
zaten bun~ ~ defi!~ !ki ATA- şunlardır : bir vm.iyette bırakmıyarak Avrupa ve 
TORK'ON olwnünden on bır ay on do- c ··mh · t "Jik ·ıliy t ilik 11~. b"" ·· ; .. 1~~ 1 ,_. ~ b ~--'1.. ''- 1 - • u urıye çı -, mı e ç , ....... .ranın ut.ün ~iye ıa1akadar olmU;Ş-
~uz gun sonra ve u meşum &ae.uıw yı - . . , . , İ . . . . . 
dönUmüne on bir gun )-aklaşırlten !kut- halkçılık, lfüklik1 devletçilik, ınkılSpı;ı- tur. nfır.at ve ınzıva polıt.ikasının aley-
ladığımız 16 ıncı Cümhuriyet yildönümü lık..a hinde olan 'Xiirk hariciyesı .. bütün cihan
)rüiler~izde tunçlaşmış bir t'lllniyet ve Bu prensipler Türk devletinin ve Türk şümul, siyas3 .faaHyeLlCI'e i tirak etml~ 
nefse ıümad bu1uyor ! milletinin de ana prensipleridir.. Ke- bulunuyor 
Hayır .. Inönü bizi geriletm di. oldu- 1. . b 1 "b" tahakl ·· 

ğumuz yerde de ibır.akmadı. ilerliyoruz. ma ~m'. ışte u 3 tı pre.nsı ın rn- Türkiye milletler <.ıcmlyetinin Azası-
Dün yer }iizilnd üç büyük demokra- ku ıle ifade olWlur. dır .. Yunruıistnn, Yugoslavya, Romanya 

si vardı: Partinin btij:lin 1780 resmt ve itibarl ile Balkan paktını imza e~tir ... İran, 
Amc:ika:.Fra.ı:ua, lngilt.ere.. . nahiyede ve 25400 köyde ve mahallede Irak :ve Afgnnistnnla da Saadabat paktı-

AmBugli~-~oFrt bilyükln. dgil~ı;ı,_~kr.Tş.~ i_~rdır: teşkill\tı vardır .. Türltjyede C. H. Par- m imzalamıştır. 
enaw.ı, .ransa, M::J.:C, ur.ıuye. .. . . k , tl . . . . 

Bu bütün muasır dünya \'e bütün ta- tısıne aJı ı vatandaşların sayısı ıki . Montröde illll.Ul edilen Bo •ailar nnlaş-
rih muvaceh<'sind n~lanan bir bü~rük milronu bulmuştur. .Medeni \"e siyaSi ması Boğazlar üzerinde hakimiyet hak
medeni zaferdir ki biz buna demokra i hukuka sahip her \'atandaş •Parti pren- kmuz.ı 'tanımı tır. 
düny?.sı.~a kaı:ı mamızm lG ıncı yılında siplerini kabul etmiş ~e milli mücade- lG yılJık çalışm.ruıın J...-ü i.ik bir hülba-

oyleme · unu- ve lnonu devrınde ul uş bulum oruz: 1 . . . . ç 
Yaşasın KEMAUZM' c~ c aleyhtarlık etmcmış• olmak ş:ırtı- sını bılc ıfade edemiyen yukarıdaki 

iruındırmış olurdu . .. 
Bununla beraber niçtn 

talım: 
Yasa ın CüMHURtYET' le Parti}e girebilir. cüml er, çal te-

ren Y öN01 Te ki k nunumuz bize barrz t t 
E r TO'RK m ilet" ond n ho 

t b t .. 
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Garpta. harp gitg·i'de şiddetleniyor 
rre·n.-ıl's··· .. kuvvetıe·ri ....... 'iki' ...... misıı-.i'e .. · .. çıka·r'iımıştır····vazı·ye"t ... 

.. 
1 • . 1 Almanların son taarruz gününü andırıyor 

: .........•....•••••••.... : ................................................................................................................................................................................................................................................ : 

lsvicre 
' 

ve Belcikada , 

Bir taarruz ıhtimaline karst • 
müdafaa tedbirleri arttır~lıyor 

Ba·J mevki kumandanı ansizıo askeri 
mezuniyetleri iptal etmi~tir ,. 

Alman tebliğin@ gör€ 
Vand ormanında Fransız müfirezehe
ri mahalli bir taarruzda bulundular 

Garp cephesinde Ingiliz ma.kineli tiifenkleri. jcıa.liyette 

Papanın o.utku Berlinde 
büyük bir tesir yapmıştır 

Faris, 28 (Ö.R) - Havas ajansı as
keri 'raziyet hakkında şu malfunatı ve-

maktadır. 

TEMASLAR ARTTIRILDI 
riyor : Paris, 28 (Ö.R) - Alman ateş hattı 

uKeşif kollannın müsademelerl git- arkasına mühim kuvvetler tahşit cdildi
gide sıkJaşmakta ve muharebeler şid- ği öğreniJmiştir. Temas kovvetJerinin 
detlenmektedir. iki misline çıkanlmış ol.niası 16 - 17 ilk 

Harbe iştirak eden kuvvetJerin gitgide teşrinde A1m8nlarm taarruza geçtikle
ehemmiyetlenınesine rağmen harekat ri günü hatırlatıyor. Müttefik kuman
mahalli bir mahiyet taşımaktadır .. Her danlığı icap eden bütün tedbirleri al
iki taraf birbirinin kuvvetlerini yokla- nııştır .. Müttefik ve Alman istikşaf tay-

yareleri cephede raali~·etlerini arttırmış. 
lardır. 

Bir taarruz yapıldığı takdirde Alman 
ların Sann şarkında harekete geçmele· 
ri muhtemeldir. 

FRANSIZ TEBLİGİ : 
Paris, 28 (Ö.R) - Dün akşamki Fran· 

sız tebliğine göre bütün cephede keşi! 
kollarının faaliyeti artmıştır. 

Bu nutuk aynı 
Da~zig 

Alman zamanda 
nutkuna cevap 

Hariciye Nazırının 
teşkil ediyor , .............................•.......... 

1 Londrada 

İngiltere • İtalya 
arasında görüşmeler 

Roma, 28 (Ö.R) - Londrada İtal
ya ve İngiltere arasında cereyan 

eden ;müzakereler, iyi bir safhada 
bulunuyor. Bu müzakereler bilhassa 

ltalya~ın kömür ithalatına ~ttir. 

İtRlya şimdiye kadar Almanyadan 
ve :Polonyadan kömür ithal etmekte 

1 
idi.. Harp bu ithalatı azaltmıştır .. 
İtalya şimdi kardif kömürü ithaline 
karar vermlştir. 

• 
~ Roma, 28 (Ö.R) - Balkan piyasa
i lannda Alınan ihracatçılarının yeri-
• ni §imdi İtalyanlar büyük mikyasta 

elde etmiş bulunuyorlar. 

İtalya - Yugoslavya, İtalya - Bulga
ristan ticaret müzakereleri bu neti
ceyi kuvvetlendirmiştir. 

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

Papa nıtL kunıı söylerken 

Paris 28 (Ö.R) - Gazeteler papanın Paris 28 (Ö.R) - Papanın beyanna-
beyannamesini rnevzuubahs ederek bu- mesi Almanyada o kadar elim bir tesir 
nu kral Leopoldun ve Reisicümhur :Ruz- yapmıştır ki gazetelerde neşredilen liü
veltin mesajına benzetiyorlar. Ekslsior: lasalai ne nasyonal sosyalist nazariyele
c"Oç büyük ses dünyaya hitap ediyor» rini takbih ederi., ne de beynelmilel hu
serlevhasiyle bunu hülasa etmektedir. kuka müsteniden muahcdelerin kudsl 

Parls 28 (ö.R) - Papanın beyanna- mahiyetine tealluk eden k.isımları ihtiva 
mesi Amerikan umumi efkarınca müsaid etmemektedir. Leh istiklali lehindeki te
hir şekilde karşılanmıştır. Vatikanın sulh menniler de metinden aynı şekilde kay
lehindeki mesaisi hararetle anılmakta- bolmuştur. 
dır. cNevyork Herald:t> bilhassa Lehista- Bitaraf memleketlerde ise Ansiklik 
nın istiklalinin ihyası hakkındaki te- Fon Ribbentropun son nutkuna bir nevi 
rnennilerini tebarüz ettirmektedir. - SONU 7 İNCİ SAHİFEDE -

Sovyetlerin 

- SONU 7 İNCİ SAHİFEDE -

Amerika ın son kararı 
Denizlere hikim olan lngiltere ve 
Fransanın vaZiye · · ni kuvvetle~dirdi 

Londra 28 (Ö.R) - Denizlere ha.Kim 
olan Ingillerc ve Fransanın vaziyeti 
Amerikanın karariyle kuvvetlenmi;ştir. 

Yalnız bu memleketler:_in v.apurları At-
las okyanosunda serbestçe scyrüs r 
edebileceğinden ve peşin tediye imkfın
luma maliJ. bulunduklarından :m 
~unlar bu müsaacieden istifade edeb 
ceklerdir. 

Aınerikada mühimmat ihracatını kont
.rol komisyonu tarafından neşredilen :r ... -
kamlar bunların muazzam ehemmiyetini 
gösterebilir. 1 - 5 Eylül arasında mü
himmat ihracatı 6,677 ,762 dolardı. Bu
nun 4.449,000 doları Fransaya aitti. 5 
Eylülden itibaren ambargonun tatbiki 
78,900,000 dolarlık mühimmat ihraç li
sansının iptalini mucip oldu. Bunun 58 
milyonu Fransaya, 14 milyonu Ingilte
reye aitti. 

Bu rakamlar, ambargonun kaldml
masiyle birlikte yenilenecek veya yeni
den verilecek siparişlerin ehemmiyeti 

Müttefiklere geniş bir ihracat ka 1ıı.sı olan Neı;yorktaıı bir manzara 
hakkında önceden bir .fikir vermeğe mü
saittir. Fransa ve Ingilterenin elinde 
şimdi ekonomik harbı eyi neticeye isal 
için bülün atular (kozlar) bulunmakta
dır. Alınanyanın ablokası askerlerin ha
yatını korumak imkanını verecek ve za
fer saatini yakl<l§hracaklır. 

azalmaktadır. Atlas okyanosuna go~ 

t>den iki korsan kruvazörün yakalanma
sı için takibat şiddetlidir. 

Fenlandiy:anııi.: h&kilniyet Ve tamami
yetini tehdit edecek mahiyette değil 

Alman tahtelbahirlerinin şimdiye ka
dar batırdıkları müttefik tonajı, bütün 
tonajlarına nisbetle ıaşi mesabesindedir. 
Buna mukabil Alman ticaret vapurları 
serbest denizlerden tamamen çıkarılmış
tır. Alınan tahtelbahirlerinin sayısı da 

Dün Ingiltcre sahilinde kumsala gö
mülmüş olan 60 cesetle birlikte bulunan 
'.Alman 1ahtelbahirinden başka diğer bir 
Alman tahtclbahiri de diin sabah Fran
sız donanması tarafından batırıln;nştı. 
Şimali Atlas okyanosu deniz yollarında 
seyrüsefer emniyeti şimdiden mutlak 
derecededir. Bu sahada kazand klan ba
zı muvaffakıyetlere rağmen, Alm ' 
söz harici kalmış gibidirler. 

Romanın Bayramı 
Dün Jtalva Faş1st 

kutladı 
Roma Üzerine 
yıldönümünü 

Londra 28 (ö.R) - Finlandiya baş 
vekili ve maliye nazın Moskovadan dö
nen Finlandiya murahhas heyetini kabul 

ederek Sovyet tekliflerini tetkik etmiş
lerdir. Helsenkiden bildirildiğine göre 
siyasi liderlerin iştirakile bir' İçtima ya
pılacaktır. lyi haber alan mahfillerin ka-

naatine göre her ne kadar Sovyet talep· 
leri bir dereceye kadar arazi meselelerini· 
alakadar ediyorsa da Finlandiyanın ha· 
kimiyetini ve tamamiyetini tehlikeye dü
şürecek mahiyette değildir. 

Helsinki 28 ·(AA) - Başvekil ile 
maliye nazırı dün Moskovadan dönen 
Finlandiya murahhas heyetile birlikte 
Sovyet tekliflerini tetkik etmişlerdir, öğ
renildiğine göre bugi.in ı:ıiyasi liderlerin 
i.;tirakilc bir içtima aktcdilecektir.Iyi ha-

ber alan mahfillerde ).,fıkjm olan kanaate 
f'; re her ne kadar Soyyet talepleri bir 

dereceye kadar arazi meselelerile alaka
dar ise de talepler Finlandiyanın hr.ki
miyetini ve tamamiy,.tini tehlikeye dü-
ıürecek mahiyette değildir. . 

Londra 28 (ö.R) - Sovyet Rusyanm 
Fmlandiyaya bir askeri pakt ımzasmı 

r 

•• •• •• •• 
yuruyuşu 

Roma 28 (ö.R) - Bugün bütün Ital
yad.a Roma üzerine yürüyüşün 17 inci 
yıldöniimü kutlarunl§lır. Bu 1arihte, 
tam 17 sene evvel Duçe faşist lejyonları
nın başında olarak Romaya girmiş ve 
derhal kral tarafından kabul edilerek ~u 
tarihi cümleyi söylemişti: «Sir, size Lit
toryoda muzaffer olan Italyanın tazim
lerini getiriyo1 um.> 

Venedik sarayı önünde toplana11 hal
kın alkışlarına mukabele etmek için bal
kbnn Çıbn B, Mussolini şu sözleri ·y
lemiştir: 

cSiyah göınlckliler ihtilalinin gittıkçc 
daha şiddetli olan her ; ıldönüınündc he
pimiz. Alplardan Hind okyanosuna ka
dar, her .zamandan daha kesif, kU\·vctli 
ve cesur bulunuyoruz. Bugün de, 17 se
ne evvelki gibi faşizm bir tek imtiya7. is
ter: Her hal ve karda milletle beraber 
ve millet içfu inşa etmek ve yürümek.:. 
. Bu yıldönürnü münasebetiyle 80000 
köylü. Vene-dikten Trab1Üsa, orada yer• 

ve partiye tabi muhtelif teşekküllere 

mensup olanların miktarı şimdi 20 mil· 
yon 606,469 dir. 

Roma 28 (Ö.R} - Alman gazeteleri 
Jtalyanın bugün tarihi y1ldönümünü tes
id ettiğini kaydediyorlar. Italyarun mü
sellfıh kuvvetlerine bu 17 sene zarfında 
sarfcttiği meblağları gösteren resmi teb-
1 iğ ltalyan ınüsellah kudretinin bir de
lilidir. 

O.N.B. ajans1 Mu~olini ltal; asmm 
diinya tarihipi idare=eden milletler ara
sında kat'i bir rol oynadı.~ını ynıyor. 

Ingiliz gawteleri de fasizmin kunıcu 
eserlf'_rini takdir ediyorlar. «Deyli Tel
graf> sulh kuvvetleri haslığı altında bir 
makalesinde diyor ki: 

«Faşist rejiminin istinad ettiği esas
ları kabulden demokrasilerin uzak bu
lunmalarına rağmen. bu rejimin bir çok 
tahakkuklarının bütün dünyanın takdi
rine lflyık olduğu şüphesizdir. Mesela 
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( d - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -maç ar Var tr... Kaıboları clolup taşan mektepler .. Ke-

Bugiln Alsancak ıtadında mlihim maç- ••d • h kk d k• k lar yapılacakbr. o enmes a ın a 1 a- llinea.ia tam manasiyle medeniyet vasıf-
Işte 23 Temmuz Cumartesi günü hare- rabın aksiyle yatta derin bir matem ha- Üçok . Ateş takımları saat 13 te kar- larmı nefislerinde toplamış, dünyanm 
ket. emri. bu sebeple de alakadar olarak vasının esişi altında geçti.. şılaşacak ve maçın hakemliğini B. Ha- d takdir ve hayranlıklarını üzerine çek-
verilmiştı ra. ee • t•ş tt• ınİŞ yep )'eal lS milyenluk hi:r Va&'.ı.lr.. 

Saat ll de Savaronanm beş ocağı far- Ne doktorların gayreti ne de Atatür- san y aruk yapacaktır. r name un ar e ı Bununla yalnu a d .. yalna Tiirk 
yap edildi. Harekete hazır bulunduğu kün akıllar durduran mukavemef ve Bu maçın neticesi büyük merakla tarihi tleğil, .. .. bir mele "yet üeıni, 
da Atatürke arzolundu. Saat tam 11,5 tahammülü, bu için için bir sızı gibi fa- beklenmektedir. 
te Dolmabahçeden ha. r.eketle Modaya aliyeti devam eden ıstırabı durduramı- Eg" er maçı Üçok kazanırsa tam puan- Şimdiye kadar ödenmiyen ve piyasa- bütün bir dünyıı. wihl övünç duyuyor. 

dild 12 d M d Merkez bankasına ibraz edemiyenlerin Bu vıırlıg:ın" halild yıınıtıcısı ı.ı. 'u-
d .. 0~ rota tanzl.mta e,..._~_vekulüb" .. 0 

.. a- yor, büyük' adam yatagın" da _ _,,ı., __ ı,. bir la birinci devre lik maçları =rnpiyonu da darlık husule -üren takas primleri- h vale! · · .ı-.. kada M ke b ka .., onune varan ya , ..,.,..... u onun- Y~ ...-- .. - a erı şım...;,e r er z an • , ıün on altııacı yıloııı katlalııdoiJmrı diın-
den hareket eden kulübün moüiril Baş- fiyevri ve devamlı bir krizle inliyordu. ol~caktır. nin ve yüzde altmışların ödenmesi fıak- sınca ödenmiyorda.. huriyettir. Kemaliznı ideolo" 
vekil CeW Bayarı getirdi. Hekimler zaten bir gün evvel yatta Ikinci maç saat 15 le B. Mustafa Ne- kındald kararname vekiller heyetince İzmirden yapıl.ın müracaat üzerine 

••- 1 Al Yine ıo:duiaıl:zi eb4 fovin&n: 
Celil Bayarm geldiğini Atatürke ha- tedavinin pek faydalı neticeler vermedi- calinin h&ı<em iğinde Demirspor - tay kabul edilmiş ve dün sabah Resmi ga- Merkez bankaı;,ı umuml merkezi keyfi- Anuplllllll ıölepak • •a-

ber verdiler. Bqvekil huzura kabul edil- ğini ileri sürerek mutlak bir istirahat te- takımları arasındadır. Deı:nirspor tak-mı zetede intişar etmiştir. yeti tetkike başlamıştır. Meselenin wa-
di. iki saat kadar Alatürke muhtelif me- · · · · dö'-'''---'-' ad t . son zamanlarda gayet iyi çalı~makt.ıdır. Bu haber dün sabah pi•~sada büyük ca•mlar lehine halledil ce'" '-·-··u· u yat Ye jstiklaDeri tarihe 
seleler üzerinde izahat verdi. Atatürk mını ıçın saraya u~~....., or a e ' - .~ e ,.ı """""' um - Bir tolr ıııiltetlu lııM> kt;..le - Sir 
yeni direkti.flerini sunduktan sonra davinin sürdürillmesini umumi kitibe L -*- bir genişlik tevlit etmiştir. Üzüm ÜLe- mıdir. T'ıcaret veldıeti bu ~eyi Me~- ıok milletler Jlllo ._, 

111 
,_. ·'*der 

13.10 da Floryaya varıldı. ,.e diğer salahiyettar zevata bilclinnişler, K () M Ü R l'ine yüksek satışlar olmu~ur. kez baı:ı.l:au ııez~ınde.ehemm.iyetle takip faalde.. Tiil:kiycı &iır '- - llÜ· 

Saat 18 ze kadar Savarona Floryada bu hususta Atatürkün müsaadesini is- Stokları fazladır Tuğer tımıflan menşe şahadetnamele- etrıdrte+r .. Netice lıir, iki C6ııe kadar • iııııfe •1ıw• iıo Wipıfw+ Joelı:li-
kaldı. Bafvekil kora dahil muhtelif kim- tihsal için krizin geçmesine intizarda r'zl'TW'· e sahil ~hirlerimizden bu sene ri.nin. •B• nüshalaruu müddeti zarfında İzrnira teWii edilecektir_ ıç 
selerle değişik mevzular üzerinde ko- .,._ ,__ 
nuştu. Saat 18 de Floryadan demir alı- bulunuyorlardı. . . .•. kömür muvaredatı azdır. Fakat piyasa- lfmna fıbıe taıiiıı elen -6't 
naralı:: Boğaza avdet edildi. Yolda Ada- Fakat, günün saatlen ılerlediği halde da mevcut kömür stokları üç milyon cu··mhurı·yet Bayramı.. C" uriyem lwl'reti, mmüıımiYwtin 
!ar arasından dolaştldı. Akşamla bera- kri2iıı azalacağı. hararetin tedricen dü- kilodan fazladır. Bu sene odun kömürü yenifnıez mYftti.. 
ber AtatUrkün harareti fazlalaşmış, tıp- .......;;; lıek:lenirken bifilis bunların art-.---- od ihti' acını kar••1•yacak nisbette A•-=-Lı .,....,. •• .. • ilı -- .. kı Erdek dönüşündeki iki kriz zamanın- tı" teessürü ziyadeleşürdi. ve un Y ~ ,., _ _. -- • - -,-
da olduğu gibi. gı stok mevcut olduğundan fiatlerin yük- Bm ııı.aifıP9 ti ' 'A" Jo-

Serin bir rüzgar temini maksadiyle Akşam \'e onu takip eden gece, Ata- selmiyeceği muhakkak görülüyor. Bütün memlekette çoşkun bir sevı·nç funtfa ~;pmz ımb ıfllİİlftt gıfahf t:is-
yatın yolu kesilmek ve arttınlmak su- türkün ı:stırabmı arttın arttıra azami - - tereeetl'r .. O... ı..,.tımızdan daha çok 

retiyle ilerleyişe devam edilerek saat hadde çıkarmış, bu vaziyet karJmnda Adliyenin bir tamimi havası için de t-utlan makta dır... kıııkaııçlrlda bağir ludacağa.. Çiinldl 
3 30 d B"yükd "nl ine gelen Sa artık hekimlerin tıbbi lüzum Werine ile- ahk l 1 b d A mevcudiyetimizi ona borçlu .ı'ıllığumu-

. a u ere o . er . , - ri sürdükleri araya dönüş keyfiJetinin M eme ere yapı an ir tamlın e za a ._ _ _.,__,,..,_ a b,.__.'-üze 
varona or .. ada demirledi .. Başvekil Celal --.L~ •~'-''-e L.--- ....,_ -·~ ~•' uzak köyler Ye nalıiyelerden mahkeme- _ _. ur_.,u 
Bayar Buyiikderede yattan aynldı .. Er- ~""' '"''""' !Wlllfla3ll """-~•n nau- lere celbolunacak şahit ve sus{ulamı On aıh..,cı Cumlı.uriyet Bayramı, dün f>ul edil«dttir. ....ı. ·• • ilı h'--Y.-
tesi günü Ankaraya döndü.. .. • m ~~t 

23 
te bu .. taıbike karııt zamanında mahkemelere yetişmeleri saat 13 de Türkiyenin her yerinde cot· Saat 10,45 de Ciimhuriyet meydanın- Sen bize cümhuri:ııftin fazilet old~-

Savarona 24 temmuz pazar gunu saat ~ Atatürkü ~ . tiler için bu ıı,ibi davalıorın öğleden somaları kun bir sav~ içi.de 1>•1.Jamı• bulwınıak,. da parlak bir ıreçid resmi ;rapdacak Ve' nu siliylemiştiıı .. !lir buna iaıııyauz.. 
15 ta Bll-"""dereden demir aldı.. Dol- v n Cil - .. ti · .. · ·· "'- .... ,,. tadır. Şdir ........ _ ...... ,...lı!Nlwı..ı. Aıılfilrk Fı-.,,tr ................ el' konulaclll- Oiıalıuriyl!t faziletin timsa& ~ İ•-

,,~.. .. Keyfiyeti büytıl: hastaya aı:zeUi.ler-. Is- <uye en mwıasıp gı>nwn~·-· .._, -
mabahçeye döndü.. Orada şamandıraya - süılenmft, meklıopler, miil'I mü-Ter, tıı'- öğledett --. ,.&illfdıor, AtaıürlcWf nMt fnö ..... Jiillısek i'-'-1 "'*'da 

bağlandı.. ::: :ı~ !!:~~·0ı:t.:! 50 kurUŞ resmi daireler kep•nmııtır. Cümhurlııet validelerinin makhettleri ziyaretle çe- bizi idealimizo hızla g<JMriiyor .. Gözü-
Atatilrk yattaki sondan bir evvel gü- -·-. B b .. .-> _ı,., lealder konulacaktu. mlizil'. Kırpnuyacağµ .. İcabında kanımızı buna muvafakat etti.. ayramı uıı.un ve :rann ayı~ c.,..un• 

nünü geçirdiği bugün de şiddetli ıstırap •• •• d lufda dttanı ede-celıtir. Bu ır-. Cllnlbalyet &,...- llliiu- ılökmeı.6cn yılmq,....P l{eııWdMin 
çekiyor, gerek batındaki suyun artışı, Yatta ve denizin yatla Saray nhtımı YUZUR en . aebetile bütün tehir nurdan bir geceye muvaffakıyet sırfanndan biri olan milll 
gerebe hararetin devamlı yüksekliği Hasında kimsenin buhuımaması ferdi --ı:;;..-- Şehrın muhtelif y~rlerlnde zafer tak• ......... cak. ft - 21,30 da IWiltiirpaık birlik v• bütiiıMiilr. itimde daima ve dai-

tedbı.rlerle ı'stı'hsal edı'ldı'kten sonra yatın lan kurulınu,ıur. Kemeraftmda, Denls· · d t b 1 ·1 k · B lı • T "'-'- 1 • 'k b' mil bu ıstırabı meydana getiriyordu. · • • guınosun a resm a o ven ece tır. a- ma ça ş.-cagız.. anııı.mıze myı ır -
Siroz tesiriyle vehmi bir anfizem ge- motörü denize indirildi. Bir müddetten iŞienen curayetın SOnU yollan. öniinde, AJ .. gc•k ,,. B .. meb•ne- • ....W .... 1 il 1 L 1 , n ....... ret ofacağµ .. Bu mesut ı:ftllde i'mmıır 

çiren Ebedi Şef devamlı surettıo hava- beri her gün Savaronaya yanaşarak 18 Sene hapistir.. de. p. i ; Jplilo fal 
1

- z ' l,li ..... l • • • '• için tekrar and içiyoruz. 
sızlıktım şikayette balıınuyardu. akümülitörleri vaıııtasile yatın elektriği 26 mart tarilıinde sandalyeci Ahmedi ta~ ~cM. ıhıf_ of ~-- Diıa .- y- ij' f• - p.ao. plıidori HAKKI GCAJCOGLV 

Ayni gün saat 19 da Atatürke biraz temin eden Dumlupınar denizaltısı, mo- bıçakla yaralayıp öldürmekten suçlu ve r- claireler- ""' er,..-..... ~ ,.;,.- ..tileftlı: m im ,.apolo- -~---
seriıılik temin için kendi emriyle Sava- tör suya inince projektör tutarak şa- mevkuf Abdullah oğlu Hasanın ağır ce- tril< ._.uerile ~ aııldw B • ( 
ı-ona Dolmabahçeden hareket etti. mandırayı aydınlatmak işi.ne başlamıştı. zada devam eden mahkemesi neticelen- Bu sahalı riayet makamad• pu1ıı1c .. • .... 1zmir n ~pyab. Halkev- lY ram vay 

Ereğli hizalarına kadar uzıyan bir ge- Atatürkün saraya nakline hizmet ede- ıniş ve kararı tefhim dilmiştir. 50 ku- biI re . kalıal ,..,-ıı1ı:"" Liitiin ~ ı.n..ı. •i'" .ı.. n•iloal: " Ciiıın- Od kaza ftirdell yapfı.. 
zinü yaptı.. 21 da Ereğli önlerine varıl- cek olan ekip hazırlanmıştı.. Bunlar ru~luk bir borç için işlenen bu oinayetin 1.,. •• miiesaeııat miidiirı.uain. t+rlrlerf ~ 8aym devamı müddetince Dün sart 18,3'P r:rdddertrıdo: Kom~ 

A b Al. Kılı Salih Boz k sar~lukla işlendiği sabit görülmü• ve · ~•-, ı...L_ı _.._.. • .• "--• "~~ ''-"- ._,,__... _ __.. _ _._ • ._ .. _ .__~ k d •'-- ğl !IUJb.. 21,5 geçe dönüş emri verildi. Dol- yıntap me usu ı ç, · o , • v __._ -- •w -ır . .,... uü.m .,...... ..... _..._,,. na.u<ttıenn· 'hare ete en ve v:rtm:rn met o la 

mabahçeye avdet adildi.. Başyaver CeW ve umuml katip Hasan suçlunun 18 sene müddetle ağır hapsine 10 dan sonra lıomolo.ı- tebriderl b- de konf.......ı.ır .,....., • ......,., H'ümliili.in idaseslndc bulı:ına11. 160 saFih 
Bu tenezzüh, Savaronada şöyle pür Hizadan ibaretti. Müdavi hekimler de karar verilmiştir. tramvay KaraptieMa aıııke:d hasWi.esiı 

sıhhat ve tam neşeli bir tenezzüh yap- bu zevata refakat edecekti. lthala"" t ve ihracata aı·t for öaüıı.dea geçerkea Ş~l ro.eınba suyu mağa muvaffak olamıyan Ebedi Şefin Yatın bu kısmında bulunanları da vazi- Avrupadan dö- nakline mahsı.ıs va ~Ör fllll'laiI oğfu Sa.-
yatla son tenezzilhlerl oldu. fe vımnek suretile saat 13 le bulunduk- dı.k'ın idaresinde 30& sayılı kamyon d'a 

Dolmabahçeye avdetle, Atatürkün lan yttden uzaklaştıran ekip, Dumlupı- nen talebeler ı· 1 d 1 • ·ıd· tramvay önünde seyretmekte idi. B.a 
sıhht vaziyeti çok ağırlaşmış, krizler bir- nara da artık yattan ayrılmasını söyledi. ma ıte er sa e eştırı ı aralık kamyonun tevakknfi:ı üzeril'tl! ırr-
biri ardına büyük hastanın zail vücudu- Denizalt.ı palamarını aldı, Beylerbeyi 64 ü Belçike ve tsviçreye kadan geten tramvay durmak inık!ru; 
nu sarsmağa koyulmuştu. Hekimler, bu önüne 02aklaştı.. göndel'ilecek, diğerleri mevcut olmasına rağmen durmııdJtrtr-
vaziyette tedavi imkirunın çok daraldı- Daireye giren ekip Ebedl Şefe her memlekette kalacak- Hülı:iimetimizin ltlralat ve ihracat ta· bKbhleı:lyt.. kuıı\'att.ırılmıuı caizdiı. dan müsademe vukuuna Sl?lıep ofnıaşetıı. 

"-' -L d ili hazır b ha , Tramvay kamyonu 6 metre' kad'a't ııif. ğım ;..,..; sür= yattan saraya ön .. - ııeyin , ütün terli tın alınnuş o... Avı:upada okoyan taleJ;enin tahsil .-a,. cirleri için yeni kolaylıklar temini etra• Bu ıelcildo mezedaeaek \alepıı<rme--

da •-'- f dalı --•-- d ttil lı: bunlann riikliyerek o civarda bulunıuı ve meın-mesini, ora ~Vİnin ay neti""'"" uğunu arze · er. Atatür ziyetini tesbit etmek üzere fakülte de- fmda ka1ınlaT veı:eceiinl e'VVelce bildir- kT<k bldayeler> itlıalatçı tanfındarı ııa ... 
•-~"-- Bu, A dan L.u~- leke! Tıastanesf d'iş tabı'Dl bay M'uzafhr 

vereceğini söyıeull.:r. tatürke ar- yardımiyle yatağın ....,,.u .. Yatın gü- kan ve prof6iiYlerindcn müteşekkil ko- mittik. Bu kolaylddtr cüml..n.d.,,, 01- terllea ihraç maddMI vs ihraatçı tara-
E'roğufu aid 62'8 sayı!ı husust otomofıll 

zedildL Fakat o gece buna cevap ver- verte kısmında kııilımıla,. şiı:ı.Şr koltuk- misyon çalışmalarını tamamlamışt.ır. ıalt lliikümet:dıı tİcm<'tte ıaku m.,.._ı .... Emdan .,öııtnU... ithal ınadckıl 11anrı .. .. t 
medi... !.ardan biri hazırlanmıştı. Ona oturdu_ Şimdıye' k·-'·r tesbit --'"'-n vazi"ote !erini tanziın.. kontrol vo ıabs mevzua- ih"haf'f ııılırunu.~ ustilne atmış ır. 

.. """ e<W<t .,. ,. ,__.., ___ '- . • h. iL _, _ 
2 

S'""' Kamyon otomobil ve tramvay (<:JU> 
25 Temmuz pazartesi... Ebedi Şefin dizlerine bir velense konul- g<>Ye, Amupada_ devlet be'Sabına okuyan hnı .~ı~~· ,..~~m~nın ıtlncl, I"":"" ~ad .... 1 - • "'7'7 ~ı. karaı:,..,. halm. lrruı.:rıt ~~mfıır. fnSllftca 

23
_ 

Atatürkiln çok sevdiği ve hoşlandığı, muştu. Koltuğu Ali Kılıç, Salih Bozok, 272, devlete baglı Sümerbank, Deniz- el. uçilncu ve dorduncil madclel.orlııiıı 111enm (2). O•> ..,.. ( 4) lineii aıa.ddete- . _,, 
f kat b • b' gu" Is ta H R. s c r·ı b' t L'k --'-" _,_, " ·-- ol 1 ~ .... ,, .. , . -'-'- ıd yıat y=tuT. a ıına ragmen ır n o un m asan ıza ve eryaver e a ırer a- bank, Maden Tetkik Aırama Enstitüsü tat"' t=Une cw.ır iiıuma et« ay rlrıin 1'1ttetl nuuiıı. ne ımite.-r ı imatn• V t H" .. lrolı:lmıdıı ıneşll-.d dt-
bir ferahlıkla bir tenezzüh yapamadığı rafından tuttular. Atatilrkün ıstırabına gı'lıi müesseseler hesabuıa okayan 185

1 
olarak ikl talima.tııa.,. llazızl•mıpr menin (2.5-) inci -d<heııinin b tılrra.ını a man usn 

Savaronadaki son gününö teşkil edi- gözieri yaşararak kıymettar ve mukad- husuo1 rurette Avnıpeda tahsilde bulu- Dünd.!n itibaren yüırürlil8e gfı-. t.u. tali- takiben: atafıdakl fıkralar ilave edilmit- rilmleı: kamrnıwa. te.ııfiltan. mnamele;ııe 
tevessül edilm~ ve müddeiumumilikçe 

yordu. des biı· hazine taşıyan bir tavırla koltu- nan taTebe de 360 kişidir. matnınneferi yazıyoruz: t!T< · 
işe el konufmuştur. 

Atatürk son krizin tesiri altında fev- ğu daireden çıkardılar, koridoru geçti- Komisyon devlet hesabına okuyan ta- cZ • 8099 sayılı kar amenln ( l) c) t'lthalatçı vey• ilvaca14ı- talepna-
kalilde muztarip bulunuyor, zatürree ler .. İskele tavasında durarak ikisi ge- !ebeden 33, Sümerbank hesabına oku- iıoci maddesinin ınrretl. tatbikine mliteda· .....ınd.r. hil. iJ..ı.ea19 .,...,. ithal -·---·-· ••• n•; 
başlangıcı tedavisi sırasında mecburen minin merdivenine geçti .. Tekrar koltu- yandan 24, şeker fabrikası hesabına oku- ir talimatnamenin 0) Jad maddesinin. talue limited tlrlcm rardırıdan bildiri!- ~ Ge/aı/er, Gülenler S 
ihmal edilen Siroz müzmin şekle gir- ğu luUular, ağır ağır, Ebedi Şefi sars- yandan 5, denizyo!Ian hesabına okuyan- b fılcraoı-a1 takiben ,..~ıdald fıkralar il~ cej;nl beyan Ye ıetel et "ce"qi gibi' bu• 0:-.•••

1
1.-•i•-1 ~-.. .-... B M .... 

· b tında t 1 d h · • alışarak • · dirdil d 1 · · 1 b ld 1 b'I k c'-'k h .ırmur ıman ş eune muuaru · us-mış, a op anan suyun a acmı mamaga ç aşagı ın · ·er, ıno- dan bir olmak üzere 64 talebeyi bitaraf ve e i mıştır: arı i lrmlf o aa ı e ta as teuu e- tafa S . d 1 1. anl hukuk ü 
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Bayramını Kutlular 

A.nuenıln 
8evdl&-t Adanı 

Yazan: Üc Yıldız 
• 
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Müigan, annemin rahatsızlığına çok 

üzülmekle berabeı: : 
- Çamlıcanın. havası çok güzeldir. 

Biz orada bir sene oturduk. Ben -.ok is
tifad"O t>'.tim. Annen de istifade eder .. de
di., 

~anyana konuşa konu,u iki ah!ıap, 
dr ha coih-u;u iki kardeş gibi yürüyor
duk .. 

Bir aralık etrafıma ve arkama baktım. 
Mektep kapısının önünde gördüğüm 
gençleP de bizim gibi çift olarak önii
müzden, arkamızdan .. Ka~ıki kaldınm
dan kendi konuşmalarına dalm1 ·lar. Et
raflarına bakmadan gidiyorlardı. O za-

duklannın hikınd Ye sırrmı anlaclnn. 
Müjgiından Köprübaşında ayrıldım. 
- Annemin i!açJaıını yaptırıp vapu

ra yetişeceğim .. dedim ..• Iki gün. sonrası 
için de Eminönünde saatin altında ran
dtt"ü verdim~ 
Müj~ uydurdui(mn yalana tama

men inanmış olarak gi.tli. O taraftan ge
lecek tehlikeyi bu suretle önlemiştim .. 
Fakat bu muvakkattı. Yarı.n öbür giin 
yalanım meydana çıkınca ne yapacak
tım? .. 

O geceyi de bir gece evvelki buJ:u.an
lar içinde ve yine otelde ge.;iEdim. Erı ... 
si sabah üniversitt>ye gittiğim zaman ka

aiJ a· : 

denle> yokt1lllJl7 değil mi? 
- Ewt yvllum, ~ ııordun... 
- Aımeciz cel . .tizi oord\:ı:_ içeride 

çok uachlci, btıhma'dık ta .. 
&n u:ıya aile V2'Ziyefanl a)!latm:a-

mak için; 
- BW.ymımı, dedim, akşam aaııem: 

b<ına ~ledi.. Çılr§lya çıkmış, biıı şey 
aJacakıruş, beraber aiaiım diye uğramış .. 
Aksi gibi benim de · im vardı, erken git
miştim .. 

Annemin üniversitede beni araması 
bütün giin kafamı meşgul etti. Neden 
aramıştı'!' Benden ne. istiyordu? 

Yine kafamda birbiııine zıd '"' birbiri
ni kovalıyan hisler yer buldu. Amıem.i 
göreceğim gelnWjti. B"ôyle oldu~ hal
de yine verdiğim karardan dönmek is
temiyordum. Hem artık bir kerre bu 
eve bir daha gelmem diyerek ~un. 
O ak.'jam. ertesi akşam gitmem.iştim. 
Şimdi gidecek olursam yaptığını hare
ketten nadim olmuş ve af talep eder va
ziyette olacaktım.. Rall>uki ben kendimi 
hala haklı görüyor ve yapbğmı hareket
ten nedamet etmiyordum ... 

Maamafih merak ta etmiyor değildim. 
Acaba ben gittikten soma ne olmuştu? 

- LU,_.,d-- .,... olarak teoı:il' lude · Y"ten. id>al&ıçı- tarafuıdırn p. ve fskoçya.la. bUı temerküz.kawpıııa s.ev-
ı...ıtun-i ' ,..., İlıAcMt taf.epn.ıım,.ı...;,. terilen. ifn,... m..dd,ui ve i&racatc;,a - kedilmiıtit .. 

. ~eksini lattımıd: iiz- ...... fım:I ajjoterilen madtleoi " tzım 
ı.- limited pktiooiı. taı:..ı.- liııti 

ı. 

~ AKJL A.ıJlf % 
OGJt.t.Jı HEŞBmcL 

E ADA 
HEPSİ İZMİRDE ILJ[ DEYA 

IA.llKAHA ŞAMPiYONLARI 
E L • H A D i (2'ürfiçe 

Tür e} H R B E G i D i Y O 
TA.'\fAMİVLE RENKLİ MUAZZAM lMACEKA FİLMİ 

ORSA LAR GEMiSi 
'IÜltK - iNGtılz - FRAN iZ KAR.<ŞU.IKt,T YAJIDIM PAKTININ ~

ltA&ADA İJIZALAIDlA BtlYCK ıERAShıt B'OTCN TAl'ASb.A.TİLE 
'11lıt.KÇE (I' O X) '.l'A EN Yniİ BAıtP la-.adisleri 

~·······~···...._ ......................................................... ~···~~······· 
Caınartesi - Pazar, pa:mrtesi: 10 -U - 14.30 - 5.30 - 9.00 DA 
S GtiNu:R : 12..90 - 14.3 - s.:ıo - 9.00 DA 

............ :Bl! ... lilllmıallml ................ ımıı:;oı;ııı~!ml~· 

--* ... ·-
Yeni Zeland bq11elıili 
ı.e•drada .• 
Londra, 28 (Ô.R) - Yeni Zelawl 

bqvekili mem.leket.inin bütün nıenabü
nl İngUterenin U•riwe amade kılmak 
iç.in Londı:aya geiıniş.tir. 

İZMlıt ASKEl'tf.İK ŞtJBESiNDmf ~ 
Halen münhal l>uh:man Genlıol'a ft' 

Ezine ask<?Yi hastaneleri ihtiyat sobaylili:
Iarma talip olan emekli subayların Ça
nakkale MST. MV. K.lığına müracaat
leri lüzumu il:ln olunıır. 

s·uiiiil'N1CEiliLAM 
E YETİŞTİRSİN.. ~ 
: Eczacı Kemal. K. Aktaş, ve Hiliil cc- :. 
• • 
:zanesi bütün Tiirk vatanda~larınm: 
Ebu ulu bayramını kutlular ve vatan.-~ 
: daşlarııun saadetini diler. : 
···············~·························· 
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Amerikanın bitaraflığı kuvvet buldu Hata yda seçim 

Her tarafta sona erdi Amerikadan mal ve silah alacak olanlar bunları 
kendi vapurları ile nakledeceklerdir Halkın yüzde doksanı rey verdi 

Antakya 28 (A.A) - ikinci müntehip seçimi Hatayın her tarafında 
bu akşam sona ermiştir. Rey hakkı olan halkın yüzde seksen ve bazı 
mıntakalarda yüzde doksanı intihabata iştirak etmi~ ve cümhuriyet 
halk partisi naınzedleri ittifakla seçilmiştir. Seçim bilhassa köylerde 
hakiki bir bayram yaratmıştır. Köylere varıncaya kadar her yer bay
raklarla donatılmış, kadın, erkek, köylüler saatlerce uzakta bulunan 
intihap merkezlerine akın etmişlerdir. Şehirlerde de halkın seçime ala
kası pek ziyade olmuş, kadınlar erkeklere rekabet derecesinde sandık 
baslarına gelerek partinin namzedlerine rey vermişlerdir. 

. -
Alman ı·ar Amerikalıları artık müttefiklerle beraber görüyorlar 

Paris 28 (ö.R) - Pitman projesinin 
kabulünden sonra Amerikan ayan mec
lisi bir çok tadil tekliflerini reddetmiştir. 

Birincisi ayan azasından Lopalet tara
fından tevdi edilmiş olup 18 reye karşı 
73 reyle reddedilmiştir. Bu takrir, doğ
rudan doğruya Amerikan arazisini veya 
Amerika kıtasını alakadar etmiyen bir 
harbe Amerikanın girmesi ihtimali kar
şısında umumi efkarın temayüllerini öğ
renmek üzere bir referandum yapılması 
teklifini ihtiva ediyordu. 

31 reye karşı 60 reyle reddedilen di
ğer bir takrir, muhasımlara ihraç edile
cek malların ihraçtan evvel peşin öden
mesini tazammun ediyordu. Halbuki bi
taraflık kanunu ihraçtan evvel mülki
yet vesikalarının Amerikan olmıyan 
kimselere devri şartını vazetmekle ikti-

fa etmektedir. 
Umumi kanaat hilafına olarak yeni bi· 

taraflık kanununun ilk neticesi Ameri

kan bitaraflığının kuvvetlenmesi olacak
tır. Bundan böyle Amerikan vapurları 

muhasımlara harp malzemesi teslimine 
gitmiyecek ve bunlar ancak kendi va
purlariyle bu malzemeyi teslim alabile
ceklerdir. 

Amerikan gazeteleri memnuniyetleri
ni beyan ediyorlar. «Nevyork Taymis> 
diyor ki: Müttefikler beynelmilel huku

kun müdafaa ve iadesi için Amerikadan 
silah alabileceklerdir. Eğer bu karar mü

messiller meclisi tarafından da tasdik 
edilerek kanun hükmünü alırsa gerek 

bizim, gerekse müttefiklerin menfaatine 
olarak harbın daha evvel bitirilmesine 

hizmet edecektiı". 
<Nevyork Tribün• gazetesine göre 

Pi'lman projesi vaziyetin icabatına göre 
tedbir almak imkanını vermektedir. Pra
tik problemlerden doğan zorluklar bu
nunla halledilmiş olmıyor. Fakat hal ça
resinin bulunması için va'1ta ihdas edi
liyor. Kanunun mümessiller meclisi ta
rafından da süratle kabul edileceği ve 
garp cephesindeki kısmi mütareke bit
meden evvel tasdik olunacağı zannolun
maktadır. 

Brüksel 28 ( ö.R) - Belga ajansının 
Berlinden istihbaratına göre salahiyetli 
Alman mahfilleri Amerika ayan mecli
sinin silah ambargosunu ref'e karar ver
mesi münasebetiyle vaziyet almaktan iç.. 
tinap etmekte ve mümessiller meclisin-

ce ittihaz edilecek karan beklemekte
dir. Bununla beraber, hususi olarak der
meyan edilen mütalaalarda ambargonun 
hldırılması Fransa ve Ingiltere lehinde 
tarafgirane bir tedbir telakki edilmek
tedir. Bu tedbir, kat'i olarak kabul edil
diği takdirde, Amerikanın askeri bakun
dan Ingilterenin müttefiki olacağı kayd
ediliyor. 

Maamafih, Belga ajansı bu mütalaa
nın tamamiyle hususi mahiyette olarak 
serdedildiğini tasrih ediyor. Ancak yük
sek mahfillerce vaziyet alınmasını bek
lemek lazımdır. 

Buna mukabil, hiç bir Amerikan te
baasının Avrupa cephelerinde harbe git
miyeceği hakkında Amerika hariciye na
urının beyanatı n1emnuniyet uyandır-
ınışlır . 

Antakya 28 (A.A) - Antakya, lskenderun, Kırkhan, Reyhaniye 
ve Yailadağ kazaları İntihabı mebusan heyeti teftişiyelerinden gelen 
mazbatalar, vilayet mebus seçimine iştirak eden Dörtyol ve Hassa ka· 
zaları hariç olarak Hatay vilayeti nüfusunun 210,361 olduğu netice
sine varılmıştır. idare ve teftiş heyetleri bu netice karşısında bu devre 
için Hatay vilayetinden beş mebus seçileceğini ilan eylemiştir. 
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Litvanya askerleri dün 
Vilnoya gi~diler 

Garp Cephesinde Deneme 
Almanlar yapacakları taarruz için 

toplarını ayarJanıakla meşgal 
Paris 28 (ö.R) - Havas ajansı garp yük Bremen limanının garbında toplan

cephesinde karakol müsademelerinin ·maktadır. Bitaraf kaynaklardan verilen 
gittikçe arttığını, iki taraftan ileri sürü- bu haberlerin ehemmiyeti belki de mil
len kuvvetlerin evvelkine nisbetle daha balaga edilmiştir. Acele bir hüküm ver
çok olduğunu kaydediyor. Bununla be- mek doğru olmaz. Belki de mesele, Le
raber hareketler tamamiyle mahalli ma- histaııdan çekilen kuvvetlerin istirahat 
hiyettedir. Ve hasımlar mütekabilen ni- karargMılarına gönderilmiş olmasından 

yetlerini sezmeğe, mevzilerini tesbit et- ibarettir. 
meğe ve buralardaki kuvvetleri kesti!'- Brüksel 28 (ö.R) - Alman karaga-
meğe çalışıyorlar. hından gönderilen bültende deniliyor ki: 

Askeri vaziyet 16 birinci Teşrin Al- Ancak battığı kat'! olarak tesbit edilen 
man taarruzuna tekaddüm eden umu- vapurlar batırılmış olarak gösterilmek
mt vasıfları haizdir. Alman kumandan- tedir. Hakikatte batan düşman vapurla
lığı cephenin tam yakınında büyiik mik- rının daha yüksek tonajda olması muh
yasta bir teşebbiis için lüzumlu bütün temeldir. Bu deniz muvaffakıyetlerine 

unsurları toplamıştır. Bununla 24 veya rağmen bizim zayiatımız eheınmiyetsiz-
48 saat içinde yeni bir taarruz hareketi- dir. Haber alınamadığı cihetle kaybol
ne başlıyacağı neticesi istihraç edilemez. muş sayılan üç tahtelbahirimiz vardır. 
Böyle bir karar zamanın müsaadesine 
ve Almanyanın siyasi şefleri tarafından 
verilecek karara bağlıdır. 

Şimdilik muhakkaktır ki Alınanlar 

Fransız mevzilerini tesbite çalışıyorlar. 

Topçu ateşi artmakta ve ayarlama ma
hiyetini almaktadır. Havaların fenalığı 

tayyare faaliyetine mi\ni oluyor. Bunun
la beraber şimal denizi sahilinde ve Hol
landa hududunda kuvvetli Alman tabşi
datı kaydedilmiştir. Bu kuvvetler bü-

Londra 28 (Ö.R) - Fransız filotilla-
!arı hududun 98 kilometre ilerisine ka
dar Alınan arazisinde keşifler yaparak 
Alman askeri hareketlerinin geniş mik
yası hakkında ma!Um.at toplamağa mu
vaffak olmuştur. 

Bitaraf kaynaklardan alınan haberlere 
göre Alınanlar Hollanda hududunda 18 
ve Isviçre hududunda 12 fırka asker tab
şid etmişlerdir. Garp cephesinde 75-80 

Alman fırkası vardır. Bu kuvvet bir Lu
çuk milyonluk bir orduya tekabül et
mektedir. 

Brüksel 28 (ô.R) - BeJga ajansının 
Berlin muhabiri bildiriyor: Almanyanın 
niyetleri hakkında şimdilik ancak fara
ziyelerle iktifa etmek mecburidir. Eyi 
haber alan mehafil, Ingiltereyi Alman
yanın biricik düşman telakki ettiğini 

zaımediyorlar. Almanların her hangi bir 
hareketi bilhassa Ingilizlere karşı tevec
ciih t\decektir. 

Brüksel 28 (ô.R) - Belga ajansuıın 
Lükseınburgtan istihbarına göre Mozcl 
nehrinin kabarması azalmaktadır. 

Paris 28 (Ö.R) - Ingiliz mahfillerin
de Alman askeıi niyetleri hakkında bir 
çok faraziyeler yürütülmektedir. Garp 
cephesinde Almanlal"llı bir buçuk mil
yon kişilik bir kuvvet tahşid ettikleri 
tahmin ediliyor. Bu hareket gazeteler ta
rafından umumiyetle Ingiltereye karşı 

telakki edilmektedir. Bununla beraber 
Hollanda, Belçika ve Isviçreye karşı 

müşterek bir Alman hareketi ihtimali 
ı-eddedilmemektedir. 

İngiliz gazetelerinin fikrince, Hitler 
çok acele etmezse general Kış, onun ta
savvurlarına engel olacaktır. 

Almanyaya yapılan harp 
Hıristiyan medeniyetini kurtarmak 

bir ehlisalip harbidir • 
ıçın 
• 

lstanbulda 
Vilayet işlerinin tetkiki 

İstanbul, 28 (Hususi) - Dahiliye ve
kaleti mahalli idareleı· umum müdürü 
Rüknettin geldi.. Vilayet işleri üzerinde 
tetkiklerde bulunacaktır. 

Devlet ve Belediye 
memurlcırı arasmda 
İstanbul, 28 (Hususi) - Devlet me-

murlarının belediyeye ve belediye me
ınurlarının devlet memuriyetlc.riııe na
killerinde ayni ınansı muhafaza ~bne

leri esası kabul edilmiştir. 

F3rhnada 
Bir yelkenli battı-. 
İstanbul, 28 (Hususi) - Evvelld ge

ceki fırtına civar limanlarda mühim ha
sarat yapmL5tıı-. Marmara Ereğllsınde 

Mabmudun 22 tonluk yelkenlisi de fır
tınadan batmıştır. Mahmut bir sandalla 
kurtularak limanımıza gelmiştir. 

Bayramımız 
Ve Fransız gazeteleri 
Paris, 28 (Ö.R) - Fransız gazete ve 

radyoları Türkiyede cüınhuriyet bayra
mı şenliklerinden, cümhuriyet rejiminin 
Türkiyeye bahşettiği kuvvet ve terakki
lerden sitayişle bahsederek Türkiyede
ki tezahürler hakkında tafsilat veriyor
lar. 

-j>-

Ankara pakt! 
Fransız re.smi gazete· 
.sinde inti.sar etti. •• 

Kaunas 28 (A.A) - Litvanya kıtaları dün öğleden sonra Vilnoya 
girmişlerdir Sovyet kıtaları şehirden 5 kilometre uzak bir mesafeye 
kadar gitmişlerdir. Vilnada örfi idare ilan edilmiştir. Halkın elinde bu
lunan bütün silahlar 24 saat zarfında hükümete teslim edilecektir. 

Bir askeri vali tayin olunmuştur. Bütün emirnameler iki lisanla 
yazılmaktadır. 

Moskova 28 (ö.R) - Sovyetlerle Litvanya arasında Moskovada 
imza edilen karşılıklı yardım paktı ile Vilnanin Litvanyaya iadesi mu
ahedesinin birinci maddesi mucibince Sovyet Rusya ve Litvanyaıun 
kat'i hudutlarını çizen muahede bugün burada İmza edilmiştir. 

lngiltere ve Sa Rusya 
ticaret görüşmeleri 

Londra 28 ( ö.R) - lngiliz ticaret nazırı ile Sovyet sefiri Maiski 
arasındaki konusmaları mevzuu bahis eden (Daily Mail) diyor ki: 
Bu müzakerelerin siyasi mahiyeti yoktur. Fakat iki memleket müna
sebetlerinin tavazzuhuna hizmet edecektir. 

Londra 28 ( ö.R) - lngiliz ticaret nazırı Stanleyin Sovyet büyük 
elçisi Maiski ile görüşmeleri lngiltereden Sovyet Rusyaya gönderilecek 
bakıra mukabil kereste gibi bazı iptidai maddelerin mübadelesine 
aittir. 

Londra 28 (ö.R) - Kalay ve kauçuk mukabilinde kereste müba
delesi için Rusya ve lngiltere arasında yapılan anlaşmaya benzer diğer 
anlaşmalar için Sovyet Sefiri B. Maiski ile ticaret nazırı arasında te
mas tesis edilmiştir. Bu ihzari mahiyettedir. Asıl müzakerelerin geçikr 
miyeceği ümid ediliyor. 

Benzin sarfiyatJnın 
haberi tekzip 

tahdit edildiği 
ediliyor 

lstanbul 28 (Hususi) - Memlekette kafi miktarda benzin stoku 
bulunduğundan hükümetin benzin İstihlak.ini tahdit için tedbirler a!a
cağına dair haberler alakadar makamlarca tekzip edilmektedir. 

Paris, 28 (Ö.R). - 19 ilkteşrin 1939 
tarihinde Ankarada imza edilen Türk 
Fransız - İngiliz paktının Fransız reisi
cümhuru tarafından tasdiki bu sabah 

resmi gazetede intişar etmiştir .. Meclis Almanlara Q"Öre Emir Abduallh 
toplanınca bu karar parlamentonun tas- ~ 
dih."ine arzolunacaktır. Ne lıadar gemi ---tr--
. - ..,,_ batırntı§lar? _ A.nlıara palıtından 
ITALYA ·YUNANİSTAN Roma, 28 (O.Rl - Alman ajansına memnuniyet beyan etti 
Arasındaki dostluk göre Baltık ve şimal denizleriyle Atlas Paris, 28 (Ö.R) - Maverayi ŞeN 
paktı temdit edileli... okyanusunda 12 - 25 ilkteşrin arasında hükümdarı Emir Abdullah Türkiye 

Paris, 28 (Ö.R) - Kanada başvekili 
B. Makenzi Klııg dün gece radyoda şu 

beyanatta biılunmuştur : 

Atina (Hususi) - 30 Eyh'.ilde mad- Alm\ll'lnr 109390 ton hacminde 22 tica- Fransa - İngiltere karşılıklı yardım pak~ 
deti hitama eren Yunan . ltalyan dostluk ret vapuru batırmışlardır. Ecnebi mat- tının küçiik devletlere karşı taarruz ha

re hakim olursa hırstiyan medeniyetinin mücadele elzemdir. Kanada da, İngilte- paktı temdit edilmi§tir. Bu hususta bu buatı tarafından kaydedilen 12605 ton- reketlerini önliyecek bir emniyet garan
sonu olacaktır. Eğer insanlar bunu kur- re ve Fransa. gibi bütün müzakere im- günlerde ltalya ve Yunan hükümetleri luk üç vapuru da buna ilave etmek icap tisi olduğunu ve dolayısiyle milletleriıı 
larmak için hayatlarını fedaya haru: ol- kanlarını yürütmek istiyordu.. Fakat arasında notalar teati edildikten sonr& eder. Harbin iptidasından beri Alınan- hayati menfaatlerini koruduğunu beyan 

aAlmanyaya karşı harp hıristiyan me
deniyetini kurtarmak için bir haçlı se
feridir. Naz.i felsefesi incilin hıristiyan
hk esasa1ına mugayirdir. Eğeı· bu felse-

mazlarsa hakim olacak olan bu felsefe- dünyaya karşı öyle bir kuvvetin sald1- paktın temdidine karar verilmiştir. !arın batırdıkları yekCın 475321 tondur. etmiştir. 

dir .. Nasyonal Sosyalizmin imhası, ha- rıldığını gördük ki eğer matedilmezse ı•••••-••llllııı:ılll"mı•-•••----•liill••••ı••••••••••••••••M-. 

Belçika_ hariciye 
naZırının nutka 
Londra 28 (Ö.R) - Dün akşamki rad

;o nutkunda Belçika hariciye nazırı B. 
Spak Belçika milletini, memleketi har
be sürükliyebilecek her ihtiyats1zhlı:tan 
sakınınağa davet etmiş ve Belçikanın ih
tilaf haricinde kalmak azmini tekid ey
lemiştir. 

yasız taarruzlara mukavemet, yeni bir tehlike ergeç bizim kendi kapımızda 

barbarlık devrinden içtinap için bu olacaktır .. 

Garbi Vlıranyada Garbi Vlıranya 
arazi talısimi milli meclisinin 
Paris, 28 (A.A) - Moskoyadan gelen Verdiği Jıarar-. 

bir telgrafta bildirildiğine göre garbi R 2s (o·· R) T · bil .. .. . oma, . - as aJansının -
ukranyanın buyuk arazı parçaları tak- ~'-di"" .. Ukr -"" . !isi" . . wı· gme gore anya lUUJJ. mec 
sim edilmiştir.· 1.790.000 dönüm arazi bi Uk Ukr Jist . .. .. . . gar ranyanın anya sosya 
~78 hın koylu ailesı arasında taksim edil- cümhuriyetleri ittihadına ilhakı kararını 
mi§tir. Köylüye bir çok hayvan dağıtıl- kabul etmiştir. 
mıştır. 

,---------------•lS!l!!!!m!lııı:ma!!lJ"''\ 1-=z.r.AmmKııııAnşz:ı, .,.,iY11AKArı:•-.:•aıı:ım--.. 
KENDİNE GfivENEN GELSİN 1 

AMERİKANIN EN MEŞHUR LASTİK AGızu KoMiGt Melek Sineması 
JOE EBRAVN TÜRKÇE 

POLO ŞAMPİYONU FİLMİNDE.. 1 
BUGÜN LALE VE LALETAN SİNEMALARINDA 

İZMİRDE ŞİMDİYE KADAR EŞİ GÖRÜLl\1El\fİŞ BİR PROGRAl\I 

ft LALEDE LALETANDA 
1 - POLO ŞAMPİYONU 1 1 - POLO ŞAMPİYONU 
2 - ALTIN HARBİ 2 - ALTIN HARBİ 
3 - MASKELİ ÇETE 3 - RENKLİ MİKİ 
t - RENKLİ l\1İld 1 - JURNAL 

Bugünde11 itibaren başbyor 

Bir kavuk 
devrildi 

TÜRKÇE SÖZLU 
SEANSLAR : 4 - 6,5 - 9.00 
Pazar ve cwnartesi günleri saat 
l TABALAR 

TAYYARE 
Bu hafta gösterilmeğe 

•• 

MISIRLI 
Şarlıın ses lıraliçesi 

Ummü Gü~sümün 
Temsil ettiği her yerde olduğu gibi 

İstanbulda da 100 bin kişinin görüp 
alkışladığı ŞARK filmi 

ÜMiT ŞARKISI 
(NEŞİDE/ EMEL) 
Türkçe sözlü Arapça şarlob enteresan 

mevzulu bir şaheser 

SiNEMASI (Telef on: 3646) 
başlanan rJe büyük muvaffakıyet kazanan 

VMMVGVLSVM 

Filimden IJıqlıa .sahnede 
ŞA.RK REVV heyetinde 

MISIRLI RAKKASE VE 
MUGANNİYE BAYAN 

Ki Ki tarafından 
Şarlı sazile 
Arapça oe 

Türkçe $arlıılar, ~arlı ve 

Arap dans ve oyunları 

BÜYÜK BİR HARİKA 

OYUN SAATLERİ : 1 - 3 - 5 - 7 ve 9.30 da .. Revü heyeti ve Bn. KİKİ bugün 7 ve 9.30 rnan;ına t•tirak edccetir 
l\IETRO JURNALDE: Milli Şefimiz İSl\1ET İNÖNÜNÜN huzurlarında TRAKYADA yapılan son ~ancvralar ve 

dünya hadisatı 
.._,.. • 1--.\o• ~l'<L·~-··'"' """""""'- ,.~ '" ..... ~,. 

- - . -
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devrinin zaferleri ö ünde • 
iZ 

•• u •• no 
Şu on altıncı yıl tarihimizin en büyü·k hamlelerini ve 
en şerefli muvaffakıyetlerini ihtiva etmektedir 

Sözüne ve taahhütlerine bağlı olan Türk milleti dünya muvazenesinde çok 
kuvvetli ve kudretli bir mevkiye sahip. bulunmaktadır ••• 

TORK T ARIHININ EN ELEMLi 
GONO 

ğinde, cKemal Atatürk. adı, sevgi ve Arkadqlanm, azimkar mefkure arkadaşı, iş sahasında, ve ziraat kalkınması kongresi 2 7 Birin• 
hürmet içinde ebedi olarak yaşıyacaktır. Millet hizmetinde vazifelerin iyi ifa milletin yükselme sahasında kısa bir za- ci kanunda Ankarada toplanarak mühim 

Cümhuriyetin on beşinci yılından on 
altıncı yılına kadar geçen hadiselerin kısa 
bir tasnifini yaparken c 1 O ikinci Teşrin 
938:t tarihi matemli bir manşet halinde 
gözlerimiz önünde yt"r alıyor. On beşinci 
Cümhuriyet bayramı <ıenliklerini hasta 
yatağından, dalgın takip eden Ebedi Şef 
ATA TORK yarattığı inkılabın, yarattığı 
millet tarafından nasıl benimsendiğini 

mesut bakışlariyle takip ederken millet, 
büyük bir mateme biirünmeye hazırlanı
yordu. 

Şükran ve tazim hislerimi söylemeğe ça- olunmasını emel edinmek başlıca kay- man içinde elde et•iği başarılarla yeni kararlar ittihaz edildi. 
lışan sözlerimin sizin muhabbet ve takdir gımdır. Türkiyeye hariçte cBüyük Devlet> vasfı Reisicümhur lnönü bütün hayır ceml-
duygularınızı da aksettirdiğine eminim. Sükun, istikrar ve f"mniyet içinde ça- temin eylemiş ve dahilde refah artmış- yetlerini yüksek himayelerine aldı. 

Mumterem arkadaşlar, devlet ve mil- lışmaktan başka arzusu olmıyan milleti- tır. 24 Ilkk8.nunda Ankarada cTürkiye 
)etimizin Jnsaniyet ve medeniyetin asil mizi anarşiden ve cebirden uzak, bütün Milletimiz şimdi Milli Şefin yanında, güzellik, tarih ve iş memleketi cSergisi 
hedeflerine doğru durmadan ilerleyüp vatandaşlar için müsavi bir emniyet ha- onun izi üzerinde t"n ufak bir inhiraf açıldı. 
yükseleceğine kat'i inancım vardır. v~ı içinde bulundurmağı, Cümhuriye- göstermeden azimle onun işaretlerini ta- 5 ikinci kanunda, devlet mübayaatın-

Büyük ve kahraman bir milletin hiz- tin en kıymetli nimeti biliyoruz. kip etmektedir. lnönü devrinde Cümhu- da komisyonculuk usulü ilga edildi. 
metinde bulunuyoruz: Türk vatanının Vatandaşlar arasında muhabbeti ge- riyet hükümetinin muvaffakıyetleri de- 7 Sonkanunda Ceoneral Naci Tınaz 
bölünmez, hiç bir tecavüze tahammül nişletmek ve derinleoştirmeği, en şerefli vam ederek in,a siyaseti devam etrni, Milli Müdafaa Vekili oldu. 
etmez, hiç bir zor kar,ısında milli hakla- vazife sayıyoruz. ve yurdumuz bir çok yeni eserler kazan- 2 7 Sonkanunda Rü§tÜ Aras Londra 
rından vaz geçmez mahiy~ti. her zaman- Arkadaılar, mışbr. Sefiri oldu. 

8 Sonteşrin tarihiyle Riyaseti Cümhur 
umumi katipliğinin neı.rettiği tebliğ şu

dur: 

dan ziyade taze ve canlıdır. Türk milleti Türk milletinin en feyizli hazinesi: 121lkkanunda Or. LGtfü Kırdar Is· lstan~ulda, Denizbank idarecileri ara-
devlet kurmak, vatan korumak kudretin- Büyük Millet Meclisidir. tanbul valisi oldu. 5 Ilkkanunda Milli sında Satie binasınm sabn alınması işi 

de, kendi cevherindeki kıymet ve fazilet- Geçmişte büyük zorlukları yenmiş Şef Kastamonuya hareketle tetkiklerde adliyeye intikal etti. 

c Bugün saat 18/30 da Atatürkün has
talığı birden bire normal !!eyrinden çıka
rak ıiddetlenmiş ve sıhhi vaziyetleri ye
niden ciddiyet kesbetmiştir.> 

9 Son teşrin raporları: 
Sabah saat onda - Atatürk geceyi ra

hatsız geçirdiler. Umumi hall~rindeki va
ziyet ciddiyetini muhafaza etmektedir.> 

Cece saat yirmide - Atatürk bugünü 

lere istinat eden yapıcı ve yaratıcı bir olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, ge- bulundu. Halkla temaslar yaptı. ihtiyaç· Etzunım mebusu Dr. Fikri Tüzer parti 
millettir. Sulh ve terakki yoluna bütün lecekte de büyük saadetlerin, zafer ve lanru tespit etti. Temennilerin yerine ge- genel sekreteri oldu. 2 7 Sonkinunda Ce
gayretini asil bir surette vakfetmiş olan muvaffakıyetlerin başlıca kaynağı ola- tirilmesi için hükümete direktif verildi. lal Bayar kabinesi istifa ederek Dr. Re
milletimiz mecbur olursa, kendisi ve şan- caktır.> Yurtda, Milli Şefin İşaretiyle köylü fik Saydam yeni kabineyi teıkil etti. Er
lı ordusu geçmiş kahramanların hayran- Milli Şef ve Reisicümhurumuz, yeni için hususi tip elbiseler yapıldı. Bu işi tesi günü Mi1li Şef Ba,vekiilet dairesinde 
lığını celbedecek yeni kahramanlarla do- kabinenin teşkili vazifesini tekrar Celal üzerine ala- Sümerhank hunları ucuzca Or. Refik Saydamı ziyaret etti. 
lu olan fedakar göğsünü en parlak vazi- Bayara terketmiştir. Meclis, yeni kabi- piyasaya çıkarc!ı. Millet Meclisi Türkiye 939 Bütçesi hazırlandı Milli Şef 24 
felerle süslemeğe hazırdır. neye itimat reyi vermistir. Fransa dostluk muahedesini tasvip etti. Şubatta Ankara radyosunda Amerikan 

Türk milletini az zamanda büyük bir INöNO DEVRi 8 Jlkkanunda Sivfts - Erzurum hattı milletine bir hitabede bulundu. Nevyork 
yorgun ve dalgın geçirdiler. Umumi ah
valdeki vaziyet bir a7 da ilerlemiştir.> 

Cece saat 24 te - saat yirmiden itiba
ren dalgınlık artmıştır. Umumi ahval ve
hamete doğru seyretmektedir. 

medeniyet seviyesine yükseltmiş, Türk lnönü devri, Kemalist rejimin devamı Erzincanda işletmiy~ açıldı. Milli Şef sergisine iştirak için hazırlıklarımız ta-
milletine en kısa yoldan temiz cemiyet olmakla beraber Inönünün yüce şahısla- Karabükü şereflendirdi. mamlandı. Bir Martta Reisicümhur ls
hayatını, feyizli terakki yollarını açmış rında Türk milleti ve vatanı için gıpta Büyük Parti Kurultayı 2 6 Birinci ka- tanbula hareket etti. Milli Şef 2 Martta 
olan inkılaplar, kalp vicdanımızın en aziz edilecek bir refah ve saadet içinde de- nunda toplanarak genel başkan intiha- üniversitede yüksek tahsil gençliğiyle 
varlıklarıdır. vam etmekte bulunmuştur. Atatürkün bma ait maddeyi tadil etti. Birinci köy görüştü. Reisicümhur 8 Martta Ankara-

c 1 O Son T esrin saat 9 / 0S de Atatürk 
vefat etmiştir. > 

öLOM HABERi 
Türk dünyasını aydınlatan parlak gü

neşin söndüğü haberini Türk milleti, bü
yük acı içinde öğrenmiştir. Ankarada ve 
mülhakatta bütün resmi daireler, elc;i
lilder, parti ve halkevleri bayraklarını 

yanya indirmişlerdir. 

(Jümhurlyeı Nasıl Oğ'du? 
• 

gecesı 
Bütün encebi devlet mümessilleri An

karada Reisicümhur vekiJi ve B. M. M. 
reisi Abdülhalik Rendayı ziyaret ederek 
defteri mahsusu imza etmişlerdir. 

1 O Birinci Teşrin gecesi Başvekil Ce
lal Bayar Ankaraya gitmiş ve reisiclim
lıur vekili tarafından karşılanmıştır. Baş
vekil, Ankara istasyonunda elçilerin ta
ziyetlerini kabul etmiştir. Aynı gece ve
killer heyeti B. M. Meclisinde bir toplan-

Ebedi Şefle Milli Şef, baş başa ve bir masa başında 
Cümhuriyet esaslarlnı sabaha kadar hazırladılar 

tı yapmışhr. 
sabah 

MilJet 
Atatürk : "Yarın 

Büyük 
Cümhuriyeti ilan edeceğiz,, dedi. Ertesi 

kabul 

• 
ıse 

•• •• gunu 
Atatürkün vefatı haberi bilaistisna 

dünyanın her yerinde büyük bir teessür
le karşılanmış ve hükümetimize on bin
lerce taziyet telgrafı gelmiştir. 

Meclisi Cümlıuriyet kanununu 

~ Atatürkün cenazl'O merasimi 20 Son-
teşrin Pazar günü Ankarada, gelen as
keri heyetlerin İştirakiyle, hazin mera
simle yapılmıştır. C gece bütün Avrupa 
ve Amerika radyoları bu hazin merasimi 

nakletmişlerdir. 

INöNO REiSiCUMHUR 

Bugün, on altıncı yıl dönümünü kut
ladığımız Cümhuriyet ilk önce Ebedi Şef 
ATA TORK' ün zihninde doğmuş, zama
nın bir çok güçlüklerine karşı Milli Şef 
JNöNO ile birlikte hazırlanmış ve lstik)a] 
savaşını müteakıp Kurtancılarımızın 

memleketimize ve milletimize hediye et-

işte tarihimizde ayni güne rastlıyan 

iki hareket ... 

Biri Türkiyeyi hoğrr.ağa savaşmak için 
Anadoluya ayak basıyor.. Diğeri Türki
yeyi kurtarmak için yine ayni tarihde 
Anadoluya hareket ediyor ... 

tikleri en büyük eserdir. Dört gün sonra ... Yani 1 9 Mayıs 19 1 9 
Cümhuriyet fikrinin tekamülünü Mon- da Samsuna çıkan Mustafa Kemalin 

dros mütarekesinden it;baren adını adım memleketi ne halde buldu~unu nutkun Atatürkün büyük bir hürmet ve mu- " 
habbet besledikleri icra arkadaııı Milli takip ederek tetkik ve- mütalaa eylemek daha ilk sayfasında görüyoruz. 

lazımdır. Ve esasen Cümhuriyet tarihi- YA iSTiKLAL YA öLOM Şef iSMET in önü l 1 ikinci teşrin günü .. . .. 
B. M. Meclisince tam bir ittifakla reisi- miz hemen hemen istiklal savaşı ile bera- « Bu vaziyet karşısında bir tek karar 

her başlar desek hata da etmiş olmayız. d O d b~•-!-! · mill' .. cümhur seçilmiştir. Bu inşirah verici ha- var ı. a 11L1U1JUyeti ıyeye muste-
her, mateme bürünmüş olan milletin kal- MONDROS MOT AREKESlNDEN nid, bila kaydü şart mÜ5takiJ yeni bir 
binde büyük bir teselli, sevinç uyandır- SONRA... Türle devleti tesis etmek. •• » 
mış ve hadise her vilayette toplar atıl- Mustafa Kemal, harp sonu Istanbul- « Esu, Türk milletinin haysiyetli ve 
mak suretiyle selamlanmıştır. dadır. ıerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu 

Bütün dünyanın meserretle karşı1adı- Soruyor. araştırıyoı, kendilerinde va- eaas ancak fstikaI tamme malikiyet ile 
ğı bu büyük hadise. 7ihinlerde en ufak tan duyguları umduğu adamlarla müşa- temin olunabilir. Ne kadar zengin ve mÜ· 
hir şüphe izi uyandırmadan, Kemalizmin vere ediyor: reffeh oluna ohunt istiklalinden mahrum 
devamını temin etmİ!' ve lnönü devri - Ne yapacağız} elimiz kolumuz bağ- bir millet, heıeriyeti mütemecldine mü-
başlamışhr. Jı, böyle duracak mıyız? vacebealnde ufak olmak mevkiinden 

Cümhurreisimiz v-= Milli Şefimiz, mec- Mu9tafa Kemalin bütün ümidleri Ana- yüksek bir muameleye kesbi liyakat ecle-
liste yemin ettikten sonra sürekli alkış- doludadır. Bunun içindir ki Anadoluya mez .•• » 
lar arasında kürsüye gelerek aşağıdaki geçmek istiyor. « Binaenaleybt ya istiklal, ya ölüm .. » 

nutku söylemişlerdir: Osmanlı devletinin ( Babıalisi ) de « itte halis lıakild istiyenlerin paro-
Büyük Türk Milletinin Muhterem Ve· onun mütemadiyen artan vatanpervera- lası bu olacaktı. Bir an İçin bu kararın 

killeri: ne hareketlerinden kuşkulanmış, onu Is- tatbikatında ademi muvaffakıyete dü-
cArkadaşlığınızl a müftehir olan, şe· tanbuldan uzaklaştırmak ve Anadoluya çar olunacağını fanedelim: Ne olacaktı? 

refli vazifenizde kendi nefsi için bahri- göndermek istiyor. Esaret!.. Diğer kararlara mutavaat ha. 
yarlık bulan hu arkadaşınıza devletin en işte büyük vatanperverle korkaklar linde netice bunun avni değil miydi?» 

yüksek vazifesini tevdi etmek teveccü- bu tek noktada birle~miş oluyorlar. iSTiKLAL MOCADELESI BAŞLIYOR 
hünü gösterdiniz. Sizlere şimdiden çok Osmanlı devletinin hükiimeti, Mus- Bu esasa dayanarak o hedefe varmak 
samimi şükranımı tekdim ederim. tafa Krmalden kurtulmak için onu yıllar istiyen Mustafa Kemal milli bir teşkilat 

Omuzlarımda hissettiğim ağır vazifeyi ve asırlardanheri ihmul ettiği Anadoluya kurma kararile 1 O temmuzda Erzurum 
ifa ederken, tek istinadım, Büyük Türk atmak sevdasında... ve Sivas kongrelerinin akdi için bütün 
milletinin itimadı ve bunun, sizin yardı- Mustafa Kemal ise Türk millet ve dev- Anadoluya bir tamim yapmışbt 
mınızla ve sizin dilinizden ifadesi olacak- letini kurtarmak için yıllar ve asırlarca 
tır. ihmal edilmiş Anadolu halkının öz kuv• 

Bu anda Ata türkün hatırası teselli bul- vetine dayanmak emelinde . .. 
1 - Vatanın tamamiyeti, milletin is

tiklali tehlikededir. 
maz acılarla dolu olan kalbimizin aziz 2 - Merkezi hükilmet üstüne aldığı 
timııalidir. Atatürkün fevkalade hizmet- 15 MA YJS 1919... mseuliyet icabını ifa edememektedir. Bu 
)erini. bugünkü Türk devletinin bünye- Bu tarih sadece Jzmirin İşgal tarihi de- hal milletimizin hiçe sayılması neticesine 
sinde tam ve temiz eserler olarak teces- ğil, ayni zamanda büyük kurtarıcının da variyor. 
• :;_... _ • ..._: .. ,... :.;..: ; .,.""~,.,. 1( cari:. hil,.n v~ A ... ~ ,1-l .... a --... --1. :: .. ..... _ f-a. ... -L .. 1 •• •--L ~ - Milll)tin ;cfllr1altnf "'"",, :rni11Ptln 

.. 
4-V aziyete çare bulmak, miJletin hak 

istiyen sesini cihana işittirmek için her 
türlü tesir ve murakabeden azade bir 
milli heyetin vücudu elzemdir. 

5 - Anadolunun her suretle emin yeri 
olan Sıvasta milli bir kongrenin toplan
ması tekarrür etmiştir. 

6 - Bunun için tekmil vilayetlerin her 
livasından milletin itimadına mazhar üç 
murabba.sın mümkün olan süratle yetiş
mek üzere h emen yola çıkarılması icap 
eder. 

7 - Her ihtimale karşı keyfiyetin mil
li bir sır halinde tutulması ve murah
hasların lüzum görülen mahallerden se
yahatlerinin mütenekkiren icrası lazım

dır. 

8 - Şark vilayetleri namına 10 Tem
muzda Erzurumda bir kongre toplana
caktır. Bu tarihe kadar diğer vilayetler 
murahhasları da Sivasa vasıl olabilirler
se Erzurum kongresinin azası da Sivas 
wnuml içtimaına dahil olmak lizere ha
reket eder. 

Mustafa Kemal paşanın bu davetine 
bütün memleket icabet ediyor, bu suret
le artık Istanbul Anadoluya tabi oluyor 
ve millet Mustafa Kemalin etrafında top
lanıyordu. 

Bu tamimi Amasyadan gönderen Mus
tafa Kemal Erzururna hareket etti, ve 
bağlılık eserleriıii görerek 3 Temmuz 
1919 da Erzuruma geldi. 

Mustafa Kemalin böylece Ü"~erine al
makta olduğu vatan vazifesini üçüncü 
ordu müfettişi olarak yapması imkan
sızdı. Esasen Istanbul da telaşa düşmüş 
cgel> diyor, padişah ise ctebdilhava al, 
Anadoluda bir yerde otur, bir işe karış
ma> diye söze başladıktan sonra, har
biye nezareti de, padişah da cGelıneli
sin!> emrini vermek istiyorlardı. 

Mustafa Kemal ise cGelınem!> ceva
bında ısrar ediyordu. Nihayet 8-9 Tem
muz gecesi sarayla açılan bir telgraf ba
şı muharebesinden sonra Istanbul onun 
rP_trmf mPmıırlvPtlnP hlt.Am vt>rdt ve ken-

etti 
nezaretine ve 23 de padişaha memuriye
tinden ve askerlik.ten istifa ettiğini bil
direrek milletin başına geçti. 

ERZURUM VE StVAS KONGRESt 
Erzurum kongresi 23 Temmuzda top

landı ve Mustafa Kemali reisliğe seçti. 
On dört gün devam eden kongrenin ver
diği kararlar, reisinin fikirlerini §öyle 
telhis ediyordu: 
1- Milli hudut dahilinde vatan bir 

küldür. Onun muhtelif kısımları birbi
rinden ayrılamaz. 

2 - Her türlü ecnebi işgali ve müda
halesine karşı ve Osmanlı htikümetinin 
inhilali halinde millet müttehiden müda
faa ve mukavemet edecektir, 

3 - Vatanın ve istiklalin muhafaza ve 
teminine merkezi hükümet muktedir 
olamadığı takdirde maksadın temini için 
muvakkat bir hükümet teşekkül edecek
tir. Bu hükümet heyeti milli kongrece 
intihap olunacaktır. Kongre mUnakit de
ğilse bu intihabı heyeti temsiliye yapa

cak:tır. 
4 - Kuvayi milliyeyl funil ve milli 

iradeyi hfıkim kılmak esastır. 
!S - Hıristiyan unsurlara siyasi h3.kl

miyetimizi ve içtlına! muvazenemlzl ih
lfil edici imtiyazlar verilemez. 

6 - Manda ve himaye kabul oluna

maz. 
7 - Milli meclisin derhal içtlmamı \'e 

hükümet icraatının meclisin murakabe
sine .konulmasını temin için çalışılacak
tıı·. 

Erzurum kongresi bir temsil heyeti 
s2çti. Heyetin başında Mustafa Kemal 
paşa vardı. 4 Eylül 1919 da Sivas kong

resi açıldı. 
Artık TORK mukadderatına saray de

ğil.. bizzat TORK milleti hakimdi. 
Mustafa Kemal Ankaraya gelip yer

leşti. Artık millt bir hUkümet kurmak 
zamanı ge1.m.Jştl. işte 23 Nisan 1920 de 
Ankarada açılan Uk Büyük Millet Mecli
si bütün bu mücadelelerin ilk neticesi
dir . 

ya döndü. 
Türkiye, Burgos hükümetini resmeJt 

ve hukukan tanıdığmı 8 Martta bildirdi. 
Mebus seçimine esas olmak Üzere ikinci 
müntehip seçimine 15 Martta bal}landı. 
26 Martta yurdun her yerinde mebus se
çimi yapıldı ve parti namzetleri müttefi· 
kan seçildi. 3 1 Martta Erganide ilk aaf 
bakır istihsal edildi. 

1 Mayısta Ankarada on yıllık neoıiya~ 
sergisi açıldı. Hatay ana vatana ilhak 
olundu ve Hatay vilayeti teıkiüne karar 
verildi. 2 Mayısta Arnavutluk Krıil ve 
Kraliçesi Istanbula geldiler. 939 yılı l>üt
çesi kabul edildi. 

6 Mayısta Akşam gazetesi muvalla· 
ten icra Vekilleri heyeti karariyle kapa• 
tıldı. Iran topraklarında iki tayyarecimi:ı 
şehit düştü. C. H. P. Beşinci büyilk Ku· 
rultayı dokuz Mayısta Ankarada toplan
dı. 2 3 Mayısta Bergama kermesi açıldı. 

Adliye Vekili Fikret Silay ve lnhinr· 
lar Vekili Rana Tarhan istifa ederek Ad· 
]iye Vekaletine Fethi Okyar ve lnhi.sa-rlaı 
Vekilliğine Raif Kara.denizin tayinleri 
26 Mayısta kararlandı. 

19 Mayıs gençlik bayramı memlekett6 
büyük tezahüratla kutlandı ve Tramvay 
şirketleri satın alındı. 

6 Haziranda B. M. M. müstakil grup 
reisliğine B. Ali Rana Tarhan intihap 
olundu. Reisicümhu! 8 Haziranda Yalo
vayı şereflendirdi. 1 1 tayyarelik bir 
Türkkuşu filosu 1 O Haziranda lzmire 
geldi. J 2 Haziranda Romanya Hariciye 
Nazırı B. Cafenko Ankaraya geldi. 26 
Haziranda Mareşal Çakmak Teklıdağın1 
sereflendirdi. 

Millt Şef 1 Temmuzda Çanakkaleyi 

şereflendirdi. Aynı gün Hatay meclisi 
vazifesine nihayet verdi ve Hatay vila· 
yetinin teşkili kararlandı. Fransa ile ya
pılan Hatay anlaşması büyük sevinçle 
karşılandı. Mareşal Çakmak 4 Temmuz· 
da lzmire geldi. 4 Temmuzda Kemalpa• 
şa bağlarında doludan bir milyon lire. 

zarar tespit edildi. 5 Temmuzda Kasta· 
monuda bir sel felaketi oldu. Parti mü· 
fettişlikleri ihdas· olundu. 

8 Temmuzda bir lngiliz aaked heyetl 
torpido ile lzmire geldi Ankara hava is
tasyonu merasimle 8 Temmuzda açıldı. 
Fransa, lngiltere ve Türkiye arasında te
cavüze karşı koymak için Üç taraflı bir 
prensip anlaşması akdedildi. Milli Şef 
lngiliz milletine bir mesaj gönderdi. 
Mecliste yeni barem kanunu kabul edil
di. Samson ve Sivasta sel felaketi ol

du. 

20 Temmuzda Ziraat Vekili eliyle An
talya kanalı açılma töreni yapıldı. 2 3 
Temmuzda Ziraat Vekili 1zmire geldi. 
20 Temmuzda Fransız askeri heyeti re
isi Orgeneral Hutzinger Ankaraya geldi. 
22 Temmuzda Münakalat Vekili Çetin
kaya lzmire geldi. 24 Temmuzda Lo· 
zan zaferinin yıl dönümü kutlandı 2 3 
Temmuzda Milli Şef Trakyaya gitti. 28 
Temmuz gecesi Romanya Kralı Karol 
ve Veliaht Prens Mi,el yatla lzmire gel· 

di. 

2 Ağustosta lngiliz Akdeniz filos\l 
Amiral gemisi Varspite lstanbula ve Ma~ 
)aya gemisi lzrnire geldiler. Milli Şef Bo
luyu şereflendirdi. 1 1 Ağustosta Türk ve 
Rumen devlet reisleri mülakatı yapıldı. 
Trakya askeri manevraları 15 Ağustos• 
ta başladı. 20 Ağustosta Ticaret Vekili 
bir nutukla onuncu lzmir Fuarını açtı. 

Milli Şef Trakya manevralarını ~reflen• 
dirdi. 24 Ağustosta incir, 25 de üzüm 
piyasaları açıldı. Milli Şef 2 6 Ağustosta 
Ankaraya avdet buyurdular. 

1 EylUlde lngiliz Kralı Milli Şefimi
ze bir dostluk mesajı gönderdi. Altde
nizde vapur seferleri lnkitaa uğradı. 1 7 
Eyl\ılde Hariciye Vekilimiz Moskovaya 
hareket etti. Sovyet - Türk görüşmelerin
de bir itilafa varmak lmk&nsızlığı 17 llk
teşrinde anlaşıldı. Hariciye Vekilimi. 19 
llkteırinde blr kruvazörle lstanbula ha· 

reket etti. 

l9 JlkteşrJn tarihinde Ankarada Bir· 
leşik lngi]iz Kral1ığı, Fransa ve Türkiya 
arasında Uç taraflı bir yardım paktı imza 
edildi. 20 Ilkteşrln tarihinde ETZUr\Ul\ 
demiryolu hattı merasimle işletml:ye açıl· 
dı. 2 1 de Siva• vaızon ve Lokomotif fah· 
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Tebliğler Ruzvelt 
ı""t Ayan demofıPat 

FRANSIZ 'l'EBL v : liderini tebrllı eıti 
Paris, 28 (Ö.R) - Bu oabahkl Fran.m Pam, 28 (Ö.R) - Ayan meclisinin 

tebliği : Bütün cephede gece oakin geç- ambargonun refl lehindeki reyinden 

mlştlr: 
8 

(Ö.R) _ B akşamki Frıın- sonra reisicümhur Ruzvelt bu muvaffa
Parbısl'. •2 

C h . uuhte'" ktala kıyctten dolayı ayan meclisi demokrat 
sız te ıgl : ep enın m J.ll no - . . . . I afı .. 

da ke if tifr 1 
· . .. demele grubu lıderme bır tebrik te gr gon-

rın ş m eze ermın mu.sa - . . 
rl .. DENİZDE : Karakol gemilerimiz ba- dermiştır. 
tırılmış bir Alman tahtelbahirine alt za
bit ve gemicilerin cesetlerin! toplamış
lardır. 

İHGİLİZ 'l'EBLiiJi : 
Parls, 28 (Ö.R) - İngiliz hava neza

reti tebliğ ediyor : Bu sabah İskoçyanın 
prk sahiline karşı bir keşif uçuşuna te
gebblls eden bir Alman tayyaresi İngi
liz avcı tayyareleri tarafından İskoçya
da yere inmeğc mecbur edilmiftlr. -*-City of Flint 
ffaıti Mormanslı 
limanında mı 
IJulunuyor?-
Londra. 28 (Ö.R) - Berlinden Ame

rika .hariciye neza.retine resmen bildiril
diğine göre .Doyçland• kruvazörü tara
bndan zaptedilen Amerikan vapuru ha
il Morınansk limanında bulunmaktadır. 

Fakat bu haberin doğruluğundan şilp
he ediliyor. Zira Oslodan alınan bir tel
~ göre ıClTt OF FLİNT• vapuru 
Norveçin ~ garbi ııahiHnden döne
rek Lipoto aduını geçmiştir ve şimal 
denizinde bir Alman limanına doğru git

mektedir. 
V aşinıtonda hariciye nazın B. Hull 

vı- diğer ytiksek memurlar Almanya ve 
Sovyet hilkilmetinin ıSiti ol Flint• va
purunun vaziyeti h•klnnd• Amerikan 
diplomatlannın mal(lmat almalarına m!-
111 olmaktadır. __ _.m __ _ 

Başvektlimizin 
radyodaki nutku 

- BAŞTABAFI 1 İNCİ SA.UİFEDE -
latmııltla ilatila edeceğim. Bu on 
,,.. aenede milletin geçirdiği bü
yBk imtihanları bir kerre hatırla
yınız. Tarihine yakı,an bir tavırla 
v• bütün dünya milletlerinin gözü 
8nüncle cereyan eden bu imtihan
lar medeni dünyanın bQflıca mil
letlerinclen biri olduğumuzu bir 
lıe"e daha iapat etmiftir. TURK 
milletinin bu imtihanlarda göıter
dili heyecanlı oe asil birlik, en 
doğru yolda siikiinetle ve ba,arı 
lle yürüyebilmesi, halele olduğu 
gibi utikbalıle ılahi iftiharla anı
lacak bir vakıadır. 

Danyanın en buhranlı bir dev
rinde bugünkü vaziyetimizclen 
eminiz. Kuvvetli, hakkına güve
nen, ne harici, ne de dahili ıstıra
bı olmıyan bahtiyar bir millet ol
duğumuzu clüpinerek on altıncı 
ydılöniimli bayramını nefe ile ge
~enizi temenni ederim. Ba arz. 
ettiğim ferait altında bu mazhari
yete milletimizi ula,tıran Milli 
Şefimiz lnnel lnönüne minnet ve 
fÜkranlarımı aruıder ve Cümhu
riyetin 16 ıncı yıldönümii bayra
mının ba,ladığını ilan ederim.» 

Garpta harp gitgi
de şiddetleniyor 

- BAŞTARAFI 2 NCÜ SAHİFEDE -
ALMAN TEBLi(;i : 

-*-Milletler Cemiyeti ve 
Sovyet Rusya.. 
Paris, 28 (Ö.R) - Sovyet Rusya ha

riciye komiser muavini B. Potemkin 
Milletler cemiyeti sekreterliğine bir tel
graf göndererek Milletler cemiyeti 
asamblesinin 4 birinci kfuıunda toplan
mağa davet edilmesine muvafakatini 
bildirmiştir. 

TOKYODAKİ 
iNGİLİZ SEFİRİ 

· Paris, 28 (Ö.R) - İngilterenin Tokyo 
sefiri, Tiyençin ihtilafının halli için tek
rar müzakereye girişilmesi hususunda 
hükümetinin gö~lerini Japon hükli
metine bildirmiştir. 

-*-
lngiltere 

Fransaya hudutsuz 
fJir emniyet 
IJeslemelıtedir .. 
Londra, 28 (Ö.R) - Tayyare ile 

Fransaya giden İngiliz parlamento he
yeti reisi Fransız gazetecilerine demiştir 
ki : Fransız ordusu ve İngiliz filosu ay
ni şeyi ve ayni fikri mildafaa ediyorlar. 
Fransaya hudutsuz emniyetimiz vardır. 
Siz de bize ayni emniyeti besliyebilirsi
niz.. Boyun eğmediğimize göre, muzaf

fer olmamız elumdir. • --
Hollanda ya 

Alman notası 
Brüksel, 28 (Ö.R) - Belga ajansı 

Uhiden istihbar ediyor : Almanya Hol
landa hülı:ümetine bir nota vererek te
vakkuf emrine mukavemet gösterebile
cek kafilelere katılan bitaraf vapurları
na binen bitaraf memleketler tebaaları
nın düşman muamelesi göreceklerini bil
dirıniştlr .• 1917 senesinde tahtelbahir 
harbinin §iddetlenmesi arefesinde de 

-"'-
böyle bir nota ve~. 

Macar ticaret nazırı 
neden istifa etmiş? •• 
Budapeşte 28 (A.A) - Macar ajansı-

nın bildirdiğine göre Ticaret nazırı Kun
derin istifasına sebep muhtelif ekonomik 
mesleler hakkında bir müddettcnberi 
mevcut olan ve son günlerde artan nok
tai nazar ihtilailarıdır. 

-*-isparta ve Kütabyada 
bereketli yağmurlar 
lıparta 28 (A.A) - Dün bölgemize bol 

miktarda dl1*en yağmur çiftçiyi çok se
vindirmiştir. 

Kütahya 28 (A.A) - Bol ve feyizli 
güz yağmurlarından istifade eden çiftçi 
güzlük ekimi tamamlamıştır. Bu mev
simde zeriyatın yapılmış olması bere
ketli olacağı ümit edilmektedir. Vilaye
timiz lçinde önümüzdeki mahsôl yılının 
geçen yıllardan verimli olmasını lemin 
için icap eden bütün tedbirlere baş vu
rulmuştur. --BULGARiSTAllDA 
MEBUS İNTİHABI 

SAllii'E 7 

Türk ordusu şarkın en bü- [ e o R s A 1 

yük, en yılmaz kuvvetidir ·ı~~t'";;:UM 
142 A. R. Üzümcü 

1 15 14 
1050 

11 
9 so 
9 

17 50 
1~ 50 
11 
11 

''Türk'ün harp cephelerinde sırtı yere 
gelmez,, sözü ordumuzun vasfıdır 

52 s_ Erkin 
51 P. Kluk 
3l Cevdet Alanyalı 
7 P. Mikelef 

3203 Yektln 
254237 Dünkü yelı:b 
257440 Umumi yektın 

No. 

9 75 
11 50 

9 

11 75 
12 
10 50 

ı· ; *-.1# 
CUMHURiYET ORDUSU 
Dost ve düşmanle!nmızın da ifade ey

ledikleri gibi c:asker olmak için yaratıl

mış olan Türk milletinin cephede aırb 
yere admiyecektir.> aözü. Türk orduıu
nun karakteıistik vaziyetini ne kadaı be

liğ bir ııekilde ifade eder. 
Türk hududunda. gece ve gündüz mü

teyakkız ve uyanık bekliyen Türk oün
güleri, Türk Yatanmm aziz bekçileridir. 
Modern Türk ordusunun askeri kudret 

ve kuvvetinden şüphe etmiyen milletfer, 

bizim dostluğumuza ~n büyul: değeri ver-

lanclırılmıştır ve bu suretle en modern 

orduların mücehhe .. oldukları asri vası
talaıı kendi arazimize göre tqkili.tlandı

nlmıt olam1 ordwnUZ\lD içine aolanakla 
da süvuimizin. kudret ve tesi.ı hassası 

bir çok misli a.rtıınlmıJla. 
Bütün. aüva.rileıiınizin ve motörlü Ta· 

utalo.rı.mızın bir oeferde aa:rf ve istihlik 
edecekleri mühimmat ve ya.hancı mad
dderi tamamlanmıştır. Bunların eevk ve 
nakil işi, azami derecede kolaylılda ya· 
pılacak şekilde tertiplenmiştir. 

Modem harp 111ilılannm inkİlafiyle 

mişlerdir. beraber artan bütün teçhizatl, en ince 
Ordumuz, en büyük Cümhuriyet eser~ Ye fe.nııi muharebe TC' ölçme vaııtalarmı, 

ferinden olarak, memleket istiklal ve hür- makineli iet;bk.im vasıtalarını, motörlü 
riyetinin bir garantisi haline gelmiştir. köprücü kollarımızı ve aynı zamanda 
Türk ordusu bugün, bir çok rejim eser~ nakliye birliklerimizin bilhassa uzun 
)eri gibi, örnek olmak Taıfını taşıyor. menzı1ler üzerinde l,,a:reket edecek kıstın~ 

Piyade kuvvetlerimizin hafif silahlan, )arını tamamen asriie~tirmiş bulunuyo

modern tiplerle değiştirilmektedir. Bu ru:ı:. 
tepdil işi. tamaro.iyle bitmiş gibidir. Oi- Gölcük tersaneleri yeni tezgahtarla 
ier taraftan hafif silAhfanmız, sayıca da kuvvedendin1miştir. Harp ve mayin ge
arttınlmıştır. Böylelikle insandan tasar- milerimizin tamirleri yapılmış ve bun
ruf edilerek büyük bir atış hacmi istih- fardan bazılarına mayin tarama iç.İn ter
a.a.li bakımından, ordumuz, en ileri bir tibat konmuııtur. Uyanrk ve Peyik ge
aeviyeye yaklaşmış bulunmaktadır. mileri. Gölcükteki fabrikalarımızda esas .. 

Son harplerdek.i tecrübelerden de fay- L surette tamir edilerek mükemmel bir 

dalanılaralı:, piyade birlikle<imizin; hava hale sokulmuştur. Cökük yağ gemisi, 
ve kara zırhlı vasıtalarına karşı kendi Atak. mayin gemisi, motörlü ilci saç p.

emniyetlerini bizzat yakından temin ede- lopa, motörlü. bir saç su dubası, motör .. 
bilecek., dütmanın motörlü ve zırhlı va- botlu ve diii,er küçtk tekneler Gölcük 
sıtalarını bertaraf edebilecek vaziyete ve Istanbul tersanelerimizde Türk mü
sokulmuştur. hendis ve işçileri tarahndan yeni olarak 

Topçu sınıfımız, en modern hafif, aiır inta edilmiş ve filomuzun yardımcı sı
ve en ağır silahlarla teçhiz edilmekte, ay- nıfına ilhak edilmi~tir. Donanmamızın 
nı zamanda siiratle motörleştiri1mekte- kuvvetlendirilmesi iıc:in Avrupa tezgih
dir. Ayrıca toplarımız. adet itibariyle de lannd son sistem lotpido muhripleri, 
bugünkü ihtiyaçlan karıılıyac•k surette denizaltı gemileri, avcı botlan, mayin 

arttırılmış, bilhassa menzil , ve hareket ihraç motörleri yaphnlm1ş ve donanma
kabiliyeti büyük, yanlara çevrilme im- mna elcl""miftir. &nl..,.da.ıı başka de
kanları en fazla silahl&r1a düşmanın yal- nizaltı ana gemisi, kömür gemitl. su ge

nız cephesi üzerinde değı1, aynı zamanda mhı!i, romorkörler, motörlü mı!l:zot dubası 
gerileri üzerinde de mühim tesirler ya .. ve bir çok layter twlın alınmlflıt. fkisi 

pılacak toplarla ciha7landınlmıştır. Almanya ve diğer ikioi lııtanbulda ol-
Memlcketimizin cografi vaziyetine mak üzere dört denizalh gemimiz inşa 

göre sınıfı motörlü ve zırhh vasıtalarla.. editm~tir. 
büyük ııiivari kütlelerimizi karaya ve ha· lzmit ve Gölcükt> bir çolı:. binalar. kış
vaya karşı her vaki~ ve her yerde k()ru- lalar, atölyeler Ye- depolar,. yaptınlmak
yabilecek motör)ü defi silihlariyle cihaz- tadır. lırtanbuldaki deniz hastanesinin 

No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 

8 
9 

111 
ız 

No. 11 
iı CİR 

14 58 

112 P. Paji mah. 
87 M. H. Nazlı 
58 Şeri.! Remzi 
42 Alba.yrak 

299 Yekiln 

6 50 
6 
9 

6 50 
12 51 
12 

11 50 13 

142829 Dünltii yeldlı:ı. 
143128 Umumi yekUn 

ulliu 
184 çuval Balda 
460 balya Pamuk 

50 ton p. Çekirdeği 
modern bir bale. gd.irilmesioe b.fbnJJllf· 

lır. Deniz kadromuzdaki kalite iiıotiinlü

ğü için biitiln tedbiı:ler ııJınm,.w. 

Para Borsası 
Zehirli gazl...-la fan ..-r hafeRler öl-

dürülme9i Tiirkiyede illı:: defa olarak do- Sterlinctm pyrial bir Tlirk litasının 
namnaınızd• tatbik edilmiş ve çok iyi mukabilioli.r
neticder venniıtir. 

B d Sterlin ugün onanmamı:z l'Wncı perso-
nele Lic; ihtiyaç bımkmıyııcak derecede Dolar 
kudretli bir kadroyd malik b..lunmıııkta- ~:!:n hangı. 
dır. Pezetas 

HA VA KUVVETLERiMiZ Florin 

H k ti . . d ~ - İsveç frangı 
av: uvve ertmız e uc.. oıdu.mu- İsveç kronu 

zun c!iier kısımlarında ııördi.iğünüz bü- Norveç kromı 
yülc terakki ve ileıleme vardır. Bilhassa Çelı:osl<ınk kronu 
sefer techiıatc balmnıncbn bizi gökleri- Dinar 
nılze karşı mutmain Te gönüllerimiz fe- Leva 
rah olarak ~erlemeve müsait bir hale ko- ~y k 

1 _. T ·ı . . 'il . k ayşmaı 
mı mu~ur. ayyar-ecı ~unız D aı ve a- Liret 
lite itiban,,le dünya ordulariyle muka- Drahmi 
yese edilebilir bir hale gdmittir. Zloti 

.A~ Satıı 
521.. ın. 
'76.71 '17.li 
U6 4~ 

33.58 3l. 78 
~.6577 7~ 

L4l50 l.ül 
l.3969 3..4165 
3..1&70 3.2tM 
3.339 3.359 

23.09 23.20 
35.22 35.40 
64.86 65.22 
82. 83. 

1.97 1.98 
15.20 lS.29 

103.97 104.50 
UJ.59 4.23'13 
3.6807 3.6984 Hava kuvvetlerindeki tayyarec.ıerimiz Pengü 

ve tayyarelerimizin saym göklerden ge ANKAKA BORSASI 
lecek her hangi bir tehlikeyi tamamiyle 
önliyecelı: kadar çoğalmı~ır. Bir çok en 

aon t~mmüOeri hiiz 'Ye yeni tipte bom

bardıman, av, keşif tayyareleri alınml§ 
veya memlekette yaplmlmıştır. 

Hava kuvvetleri tesis.ah, yeni p18ın

lara göre modernleştirilmiştir. Planların 

tatbikinden sonra elde edilen netice, bü
tün hava garnizonlanmızın, örnek bir 
hale gelmcalni temin etmiştir. 

Londra - Sterlin 1 
Nevyork - Dolar 100 
Paris - Fransız frangı 100 

Milfuıo - Liret 100 
Cene-vre - İsviçre fra. 100 

Amsterdam - Florin 100 
Berlin - Rayşmark 100 
Brüksel - Belga 100 
Alina - Drahmi 100 
Sofya - Leva 100 

F ABRIKALARIMIZ Prag - Çekoslovak kr. 100 
TAYYARE FABl?JKALARIMIZ :Madrid - Peçela 100 

Varşova - Zloti 100 
Bundan beş ııene evvel büyük bir Btıdapeşte _ Pengü 100 

tamirhane olan ~ehlr tayyare fahri· Bükreş _ Ley 100 
lı:a., lüzumu derecesinde genişleıne-relc Belgrad - Dinar 100 
tam manasiyle bir fabrika haline ookul- Yokohaına - Yen 100 
muştur. Bu fabrik.a, dlfilrdan mttyonlar Stokholın - İsveç kr. 100 
vererek al~ bi:r çok malzemelerin Moskova - Ruble 100 

Kapanış F. 
5.2125 

13<ı.36 

2.9525 
6.62 

29.16 
li9.04 

21.7187 
0.965 
1.38 

13.1125 

33.1667 
0.93 
3.4825 

30.4525 
31.0287 

infB8mt, milli endüııtriııin imal çerçeveoi NOT : Hizalannda ralı:ltam bulunmı
içlne sokulmuştur. lmaliit nisbeti, bir tay- yan dövizler için fiat tescil edilmemiştir. 
yare ihtiy11eınm yiizd~ sekseninin memle· ESHAJ\t VE TAHVİLAT 
ket içinde temini gib" tok büyük ve mü- 1938 Türk borcu 1. Peşin 19.85 

J 933 Türk borcu III. 19.85 
him bir muvaffakıyet derecesine yüksel-
miştir. Bugün bütün tamirler bu fabrika- 1938 yüzde 5 F. ve ikramiyeli 19.56 

Sivas - Erzurum hattı istikrazı II. 20.51 
d yapılabilmelctedir. 

, , • • , III. 20.32 

Cümhuriyet Nosıl doğdu? 
--&

Madeni yağlar ve 
mahrukat hakkındaki 
talimatname... 

Roma, 28 (Ö.R) - Alınan tebliği 
Garp cephesinde Mozel nehri ile Palan
lina ormanı arasındaki sahada topçu fa
aliyetinin artbğmı ve V and ormanı ci
varında zalf bir Fraıı!AZ taarruzunun de
fedildiğini kaydetmektedir. 

Sofya (HU1uai) - Kral iradeıile ka- _ BAŞTARAFI 6 ncı SAYFADA -
pablan Sobranyanın yeniden toplanması 
için iki aya kadar intihaplar yapılacak

dl Şef ile Milli Şef .. TüRK bünyesine en 
uygun devlet şeklinin Cümhuriyet oldu
ğunu kararlaştırmışlar, yalnız bunun 
ilanı.om en münasip zamanını bekliyor
lardı. Zira Büyük Millet Meclisl azaları 
lçinde bile bu fikre muarız olanlar var
dı. 

Mulad harici o gün Atatürkün bu nez
dindeki toplantı çok sürdü. Davetliler 
dlliler. 

Ankara (Hwıuai) - Mayi maddei 
mahrukat ve madeni yağlar hakkındaki 
kararnamenin tatbik suretine dair talt
matn~me neşredilerr-k meriyete kondu. 
Bu. talimatnameye göre tarifenin 695 in-
ci numarasının d pozisyonuna giren ağır 
madeni yağlar ve tortulardan deniz na.

kil vasıtalarına ihrakiye verilebilmek için 
ticaret vekaletinden ihrakiye lisansı al
mak li.:.umdır. 

İSVİÇB.EDE HAZIRLIK 
Paris, 28 (Ö.R) - Bernden bildirili

yor : Nasyonal Zaytunga gi!re Bal mev
ki kumandanı dün ansızın IW<eı1 mezu
niyetleri iptal etmiftlr. 

Brüksel, 28 (A.A) - Limburg hudu
dunda Alınan lutaları talıfit edildltfne 
dair verilen haberler teeyyüt ~ 
tir. 
BELÇİKA HARİCİYE NAZIBININ 
SÖZLERİ.. 
Brüksel, 28 (Ö.R) - Belçika harici

ye nazırı matbuata beyanatında, hükü
metin bütün gayretleri 1914, 1918 feU.. 
keline mani olmak olduğunu, !akat ıa. 

arruz halinde bütUn kuvvetiyle Belçi
kamn istik!M ve tamamiye!ini müdafaa 
edeceğini söylemiştir. 

---IPı---

Sovyctlcrin 
teklifleri 

- BAŞTARAFI 3 NCÜ SAHİFEDE -
teklif ettiği haberleri tekrar edilmekte
dir. Holanda bu teHfi bitaraflıiı ile ka
bili telif bulmamıııtır. Stokbolme ııelen 
haberlere iÖre Isveç hükümeti Sovyetler-

tır. 

Müstakbel Sobranya 2S Şubat 1940 
senesinde toplanacaktır. 

-*-Kanada İqiltereye 
bakır gönderiyor 
Otiava 28 (A.A) - Kanada bakır 

müstahsilleri Ingiltere ile 480 milyon In
giliz liralık bakır hususunda bir anlaşma 
akdelmiflerdir. Bu suretle Ingillerenin 
bir senelik harp bakır ihtiyaçları temin 

Ilk i§ olarak Büyük Millet Meclisi, ri
yasetine Mustafa Kemal paşayı getirdi 
ve 2 Mayıs 1920 karariyle de on bir ki
şilik ilk icra vekilleri heyetini kurdu. 

Tüzkiye Cilmhuriyetirıin ilk temeli 
i§te bu suretle at.ılııuş oluyordu.-

Bilyük Millet Meclisi hükümelinLiı 28 llkteşrin 19ı3 .. . 

Yalnız ild baş .. Atatürk ve Inönü .. 
Başbaşa vererek masa başında sabahla
dılar .• 

Bu iki baş_ Ertesi gün ilan edilecu 
olan TüRK Cümhuriyctinin esaslarını 

hazırlıyorlardı .. 

kurulmasından Cümhuriyetin UAnı ta- O g[lnün geces[ Ebedi Şefin nczdlerin-
rihine kadar geçen zaman TüRK milleti de en yakınlarının iştirakiyle çok hususi Ertesi gün.. 29 Ilktq•in 1123.. 
ve TüRK tarihi için her bakımdan şe- bir toplantı vardı. Mustafa Kemal bu Büyük Millet Meclisi saat 18 de Cüm-

Hnr. oefiaekrine ilualtiye olarak ve
rilecek benzin v~ yağlar için ticaret ve
kaletinden ihrakiye lisansı almak lhım

dır. ref, zafer ve muvaffakıyetle doludur. toplantıda arkadaşlarına: !ıuriyct kaııunWUl yaşasın Cümhuriyet 
Milıtevli düşmanın yurttan atılması, Mil- - Yarıı:ı Cümhuriyeti ilin edeceğiz ••. sesleri ve alkışları arasında kabul edi- Ihrakiye lisansı için bir talepname ile 

edilmiş olmaktadır. il Şefimizle haşhaşa veren Ebedi Şefin Dcmi§ti.. yordu. ticaret vekaleti dıt ticaret dairesi reisli-* d J k b jine mürac.ut edilecelctir. ticaret velc:i.-

ıZVESTl. YA-- savaş mey an arında birbirini ta i en 
harikalar yaratan eşsiz zaferleri ve ni- p tk G •• •• J •ıt d letince kabul edilen talepler için ihrak.iye 

Ablokadan şikAyet hayet Lozan .. Dünya tarihinde (Loıan apanın DU U OZU ngı ere C il"'."'" tarnrim edilir ve aslı gümrük ida-
ecliyor... kahramanı) diye anılan Milli Şef Inönü- - BAŞTAB.AFI 3 NCÜ SAHİFEDE - - BAŞTARAFI t İNCİ SAUİFEDE - r':_"ıne ,. kopy~sı da müracaat oahibine 
Berlin (Husuat) - Sovyet naml ga· nün harp cephesi Kibi 9iyaset cephesinde cevap ve bütün dünyanın vicdanı için Tayyarenin pilotu sağ salim yakalan· gonderılecekttr. İhrakiye li•ansları yal

zetesi clzvestİya> buııünkü baş makale· de kazandığı büytik zaftt ... Bütün bun- bir toplamna işareti gibi kabul edilmek- mıştıT. Makİnist ve tdsizci yaralanmış- nrı talepnameyi tan7im eden firmaya 
sini lngatercnin ab!ol<_a faaliyetine tahoio !ar 'l'ürkiye Bilytik Millet Mecli.i hil- ledir. Papa, maddeye karşı fikri prensip- !ardır. Bir lngiliz ~chrinden bu hava harbı mahsustur. Banlar ba~ka bir firmaya 
etmiştir. Bu ab!okadan müteessir olan kümelinin kudret ve şevk..tini her gün !eri müdafaa etmek mevzuubahs olduğu çok merakla takip edilmittir. devredilmiyecektir. 
milletlerden bahsederek ezcümle bitaraf- artan bir katiyetle ifade ediyorlardı, ve zaman bitaraflık hudutlarının silindiğini MITRALYöZ ATEŞf MI AÇMIŞ} lhralciye li.anslan ihrakıyenin verilece-
ları ileri oürüyor. clzvestiya> I.nııiliz ab- EbedJ Şefle Milli Şefin ııerek harp ve il"- göstermiştir. Bu itibarla Ansiklik, naza- Roma 28 ( ö.R) - Dün F orth sahil- ği deniz nakil vaoıtalannın veya hava 
lokasının muhariplerden ziyade bitarafla· rek siyaset sahalarında haşhaşa olan ha- riyelerini şiddetle mahkılm ettiği nasyo- [erinde dola•an bir Alman tayyaresinin sefinelerinin hareket tarihine kadar mu· 
ra tesir ettiiiini, çünkü bu memlel<.etlerin reketleridir ki (Sl!vr) i parçalatıp yeri- nal !OSyalizın için manevi bir hezimettir. bir lngiliz ~ehrinin ban mahalleleri üze· teber ola=ktır. 
yiyecek ve ham madde tedarikatında ne (Lozan) ı ika.me etmiştL l/ılfıN4*,.,,,,,,.,,,, rine mitralyöz ateşi açtığı haber alınmıt- ~·~ 
bu!unmadı~ını yazy-or Bilhassa Belçika, 24 Temmuz 1923 te imzalanan (Lo- M E M E L tır. Alman Ve lngiliz kayna!.larırulan bu DOLAPU ORHAHİYE 
Holanda ve lıkandirıavya. memleketleri zan) muahedesinden sonra Istanbulda Kiralanmıyacakmış.. haberin teyidi gelmemiştir. Ocağının fJU afışam 
ba,Iıca ticaretlerini deniz yoluyla yap- Halife olan Vah ideddin kaçmıştı. Büyük Kauruıı. 28 (A.A) - Memelin 55 sene Bir lıürelı lıararı.. vereceği temsiL 
makta olan bitaraflar.n obloka ne~in- Millet Meclisi onun yerine Abdülrııecl- müddetle Litvanyaya kiralanacağına da- Londra, 28 (A.A) - Son Irlanda ted- Dolaphkuyu kamonu Orhaniye ocağı 
de deniz muvaso.lalannın kesildi.iini işa· eli getirdi. Fakat bu getiriliş muvakkat- ir yabancı memleketlerde dolaşan haber hiş suikastçılarını tedip eden Vincent temsil kolu tarafından cümhuriyct bay-

~------...ı..._. ..... ...,..._.....ıı.....-.ı:ı:ıii.ııal..,...ı..._..m.Iıı..L..L:Atl ... hi.i.ı.i.iıı...low.ı...,...uı:ı&0ulıili:.l'J·otiı· >Llruriil-l-l_tıtıı._. ________ ~ _____ _JL:oa!!!llri]ıhlii~y~ettıt~aıı-_·_rm~a~h~f]il~le~rce tekzip olunmak- Grompton 20 sene küreğe ınahkı'.lm edil- raını sercfine 29 teşrinievvel akşamı sa-



~~-............... &:I ,, -
SAHIFES 

AsalJiye Mütahassgı 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 

sokak ('Üçüncü Beyler) No. 19 da 
ha•ta kabul ve tedavi eder. Elektrik 
tedavileri tatbik eder .. 

TELEFON : 3559 
-'t'E/4L//7X77J //7'ZJC<Q __ _ 

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

Kiralık ev 
Güzelyalı Nuribey sokağı (54 ün

cü sokak) 6 numarada bütün asri 
konforu haiz havadar ve güzel man· 
zaralı 5 odalı ev kiralıkır. 

: Her gün öğleden evvel aynı eve 
: müracaat. 1-4 2061 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YElfl A.SIR 

Şifa Balık Yağı 
ı. ·· Y A.LNIZ 1939 PeJıoftesinden ihzaP edil· 

ndştfP .. 

• ıı. •· Y A.LNIZ Vitaminlerini, tadını, •engini, llo 

ruyan hususi renlıli şişelerde satılır. 

(Renlıfi şişenin IJafılı·)lağı için 

doJıtorunuza sorunuz.) 

vı. 

•• Kilosu 

··YALNIZ 

Y A.LNIZ85 Jıuruştll1' ••. 

S. FERiT 
Eczacıba§ı 

29 ILKTESRlN PAZAR 1939 

SPERCO VAPVR 
A.CEHTA.Sl 

---·-tr---

W. F. Henry Van der Zee 
Ve şürekası 

ADRİATİKA SOSYETA ANONİMA AMERICAN EXPORT UNES INC, 
Dl NAVİGAZYONE NE V •YOR K İÇİNı 

DİANA vapuru 30/10/939 tarihinde ~ vapuru 30 ilkteşrlne doğru 
gelerek Adrlyatik limanlarına hareket bekleruyor. 
edecektir EXPORTER vapuru Sonteşrln baş-

CALDE. A t• · .. 
301101939 1 •L •-. langıcına doğru bekleniyor. 

mo oru aruım ARMEMENT DEPPE ANVERS 
de gelerek Cenova v~ Marsilya limanla- ANVERS İÇİN : ' 
rına hareket edecektiı-. . . ESPAGNE vapuru son teşrin başlan-

ALBANO vapuru 2/ 11/ &39 tarihinde gıcında bekleniyor. 
beklenmekte olup Karadeniz limanları- D. T. R. T. KUMPANYASI 
na hareket ede~~k~ir. . . TUNA LİMANLARI İÇİN 
ECİTIO motoru 3/ 11/ 939 tarihinde DUNA motörü 15 sonteşrinde bekle· 

gelerek ayni gün saat 17 de Pire, Brin- niyor .. 
dizi, Venedik ve Triyesteye hareket KASSA motörü sonteşrin sonlarında 
edecektir. bekleniyor .. 

BOLSENA vapuru 6/ 11/ 939 tarihin- SERVİCE MARİTİME ROUJ\IAİN 
de beklenmekte olup Adriyatik limanla- B U C A R E S T 
rına hareket edecektir. KÖSTENCE • GALAS VE TUNA 
CİLİCİA motörü 7/ 11/ 939 tarihinde LİMANLARI İÇİN 

beklenmekte olup Cenova ve Marsilya OİTUZ vapuru 2 sonteşrlne doğru 
limanlarına hareket edecektir. bekleniyor. 
ECİTIO motöril 17/ 11/ 939 tarihinde SOCİETE COMMERCİALE BULGARE 

gelerek ayni gün saat 17 de Pire, Brin- DE NAVİGATİON A VAPEUR DİŞ TA.BİBİ J 
Azra Demirelli 

Jifa Eczanesinde 
dizi Venedik ve Triycsteye hareket ede- HAİFA • İSKENDERİYE VE PORT 

• cektir SAİT İÇİN 

1 
. İ T A L İ A V ARNA; vapuru hemen hemen bek· 

Her gün hastalanın İkinci Kordon 
Cümhuriyet caddesi :Merkez Banka
sı arkasındaki 88 numaralı muayene· 
hanesinde kabul eder. :-\ 
llfesal saatleri : l O dan 12 kadar .. 
3 ten albya kadar ... 

TELEFON : 3287 
iııı .. f;Q2CZ///X7CZ/TCY7ZZ11flft!S/rZZJ 

Satılık mağazalar 
ve hane 

- BAONtı?t 

BRONZ 
ölü Aydınlı Tabak Ali Molla toreke- ELYAFI IMPERMEABtLtZE OLDU· 

•inden lzmirde Odunpazarında yeni 20 CUNDAN SERTL1C1N1 MUHAFAZA 
No. tajlı mağaza ile Kuzuoğlu çarşısında EDEN YEGANE D1Ş FIRÇASIDJR 
yeni 5 5 No. tajlı mağaza ve Keçeciler Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 
Alyans mektebi lcar~ısında 5 ve 1-1 
No. tajlı dokuz odalı ve taksimatlı hane Q•A12Z22ım::n::m•ıııı.ıanlll'lX•mmııas 
lzmir Sulh Hukuk mahkemesince 6. 11. k J 
939 pazarte•i günü saat 1s de mahkeme Mektep itap arı 
aaJonunda bilmüzaycdc ~atılacakhr. Taf. 
silat için mezkür mahk.menin 147-1939 
dosyasına müracaat t-dilmesi. 

1-3 (2198) 

OPERATÖR 

Dr. Asil Mukbil 
At akam 

MEMLEKET HASTA· 
NESİ OPERA.TÖRÜ 

HastaJarını her gün üçten sonra 
Alsancakta Birinci Kordon 312 nu
maralı Jakinyon apartmanında ka
bul eder .. 

TELEFON : 3537 
7irL7fi/~~/.ı::T..L.T..LZ.IZ2' 

Kiralık daire 
ve mağaza 

Resmi ve hususi daire ve yazıhane 
olmağa elverişli Gazi bulvarında Zi
raat Bankası yanında 18 sayılı De
mirelli hanı .. 
İstiyenler : İkincikordon Merkez 
bankası arkasmda 88 sayılı dairede ı' 
diş doktoruna baş vursunlar .. 

1 - 26 (2131) 

1939 • 1940 tedris senesi için ma
arif vekaletince bastırılan hilfunum 
ilk, orta, liselerin ders kitaplan .. 

EGE 
Kir AP EVİNDE 

Toptan ve perakende satılınaktadır .. 
Mekteplere ait bütün kırtasiye le
vazımatını da ·EGE KİTAP EVİN
de • bulabilirsiniz .. 
Ayni kütüphanede çeşitli kartpos

tallar, resimler, zarü bayram tebrik 
kartları satılmaktadır. Atatilrktin 
meşhur tarihi nutkunu ihtiva eden 
kıymettar eser de (50) kuruşa sa-
tılmaktadır.. -.; 
HİSAR ÖNÜNDE EGE KİTAP EVİ 

V///.T/.7////1 'ZZ7J.!Z. 

OPERA.TOR 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 

İkinci beyler sokak fırın karşısı 
No. 25 ... Her gün iiğleden sonra saat 
üçten itibaren hasta kabul eder. 

TELEFON No. : 3125 
0'7L/_L/J7 L/.////L/7.L/ LZLZJ,lll!aıi 

IJı-----.............. , ....... mıı= ....... . 
T. C. Ziraat Bankası 

Kuruluş tarihi : ısss 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirasL. 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zir-.! ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 URA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat l:ıankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası l olunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ilc
ramiye Jağıtılacaktır : 

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

40 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.300 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde ~O liradan aşağı düşmi· 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyl(I), 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih

, !erinde çekilecektir. 

lerunektedır. 
İTALİA S. A. Dİ NAVİGAZİONE Vapurların isim ve tarihleri hakkında 
NEPTUNİA motöril 19 teşrinisani 939 hiç bir taahhüt alınmaz. 

,a tarihinde Triyesteden cenubi Amerika V apurlann hareket tarihleriyle DAT• 

r limanlarına hareket edecektir. lunlardak:I değişikliklerden acenta me-

Satılır 
- .... - ~ .. .... ' . 

ilin 
Vilayet daimi encümeninden: 
Memleket hastanesinin onarılması 1994 lira 95 kuruş keşif bedeli 

ile ve l 5 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 
2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları teminatları ile bir
likte 6 Son teşrin 939 pazartesi saat 11 de Vilayet daimi encümenine 
baş vurmaları. 

20, 30 3879 (2146 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt~hassısı bay Ömer 

Lütfü Bengü'dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada aoğuk ve sıcak akar suları, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefon lan olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokantası vardır. 

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

Bütün bq mükemıneliyetlere ilivet~n fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu ole) Türkiye otelcilik mütehassm 
bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 

· meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticannda 
bulunan otellerde bulU§urlar. 

191111Cni':ll!l~~'?!)~Ccı!l!Cllalllllım:::!'Wj'~~9~VWM!lml .... Bll7/,~7XZZ7-Z3 

inhisarlar uınum müdürlüğünden: 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 10.111.000 adet alemin

yon kapsül kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedeli sif 33483,60 lira muvakkat teminatı 

251 l .27 liradır. 
3 - Eksiltme 16-11-939 perşembe günü saat 16 da kabataşta le

vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Sartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve lzmir 

Ankara baş müdürlüklerinden 168 kuruş mukabilinde alınabilir. 
5 - Mür.akasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını 

kanuni vesaikle yüzde 7.'ı güvenm~ parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme günü iha
lı: saatinden bir saat evveline kadar mezkur komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

25-30-5-10 

Umumi mağazalar 
iz · ir şub~sinden: 

3917 (2178) 

T. A. S. 

Şirketimizin lzmir tubesi ikinci kordonda 84 numaralı binada 
açılınıttır. 

Her nevi ticaret ve zirai ejyayı timdilik serbest depo suretile ve en 
müsait teraitle arziyelerimize kabul edeceğimizi sayın tüccara· bildi
ririz. 

Alakadar müessesatın bu hususta her türlü tafsilatı mesai saatleri 
dahilinde şubemiz muamelat servisinden alabileceklerini arzederiz. 

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

N O T : suliyet kabul etmez. 

Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve Daha fazla ~t için ATATORK 
hareket tarihlerinin kat'i olmadığını ve caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı- Zee ve Şsı. Vapur acentalıjına mllraca
ıın değişebilir olduğunu ve bu husustan •t edllmesl rica olunur. 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp TELEFON 1 !00712818 
etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. --------------

Daha fazla tafsilat için Ctimhuriyet UMDAL 
caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur -.J:J.--· 
acentesine müracaat edilmesi.. UMUMİ DENİZ ACENTALiliI LTD. 

TELEFON ı 2004 - 2005 m:JJ.ENİC LİNES LTD. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• GRİGORİOS c. n vapuru 23 blrlncl 

OLİVIER VE 
ŞVREKASI LTD. 

V APVR ACENTASI 
ATAT'ÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Llverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

teşrinde beklenilmekte olup Anversa ve 
Rotterdam için yük alacakbr. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
FLORİDA vapuru 20/ 22 birinci tet

rln arasında beklenilmekte olup Yugos
lavya limanları ve Triyeste için yUk 
alacaktır. 

LOVCEN vapuru 12 birinci teşrinde 
limanımıza gelerek ayni gün K&tence 
ve V ama için yolcu ve yük alacaktır. 

LOVCEN vapuru 19 birinci teşrinde 
limanımıza gelerek 20 ikinci teşrin saat 

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

Messageries Maritimes Şuşak için hareket edecektir .. Yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

KUMPANYASI JADRANSKA PLOVİDBA D. D. 
HiL UTİER SUSAK 

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

rinci Kordonda 156 numarada LAU- mekte olup Yugoslavya limanları ve Tri
RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen· yeste için yük alacaktır. 
tasına müracaat edilmesi rica olunur. GOUI ANDRİS BROTHERS LTD. 

TELEFON : 2 3 7 5 PİRE 

'7"LXT'/7L777TJIP'l!222::2'7.2ZZEilB12111D 
DOKTOR 

Ismail Hakkı 
Akarçay 

Dahili 11e tenasiifi has• 
taıııııar mütahassısı 

CUmhuriyet caddesi (2 inci Kordon 
Alman konsoloshanesi arkasında) 
206 numaralı muayenehanesinde her 
gün saat 13 ten itibaren hastalanın 
kabul eder ... 

TELEFON : 3458 

•NEA HELLAS• 
Lüks transatlantik vapuru ile Pire 

Nevyork hattı ... 
Pire • Nevyork seyahat müddeti 1Z gün 

Pireden hareket tarihi 
18-11-1939 

Gerek vapurların muvll!alAt tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunları haJı:. 
kında acenta bir teahhUt altına ~ 
Daha fazla ta!si!At almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• 
umum! deniz Acentalığı Ltd. mUracut 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MildUrlyet 
Telefon : 3171 Acenta 

' 

' 
BIÇAGI 

Fn seri .sakalları 
..Yener 

ve ~ • •• ---------1!!!!9---:•-----·• Balıkyağı içemiyenler 
Yumu~afır 

lzmir Defterdarlığından: 
Komiser Salihin Karşıyaka maliye tahsil şubesine <"mlak satış bede

linden l 590 lira 5 5 kuruş borcundan dolayı tahsili emval kanunu hü
kümlerine tcv fikan hacız edilmiş olan Karşıyaka Alay bey eski Han 
yeni Günaydın sokağında 5 sayılı ve 800 lira kıym,.iindeki evi idare 
heyeti kararile ihalei katiyesi icra kılınmak üzere on gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 7. 11. 939 günü saat 15 de vilayet ida•e heyetine müra
caatları ilan olunur. 

29, 2, 5 3996 (2206) 

Devlet Hava Y otları 
ta lığından: 

lı.mir acen-

1. 11. 939 tarihinden itibaren mevsim dolayısile tayyare yolcu se
ferleri 1940 senesi ilk baharına kadar tatil edilecektir. 

1-2 (2208) 

Hilal Eczanesi 
---..,..---

1939 senesi Nor11eçya 
BALIKYAÔININ BAŞllfAHSULÜ 

Kemal Kamil 
Balık ya~ı :ıdiyle tevzi ediliyor .. 

Her sene olduğu gibi daima beyaz ve 

berrak şişeler içinde altın sarısı rengiy

le mahiyet ve safiyeti, dışına vuran, vl-

taminleriyle gıda kuvveti yüksek !çimi 

çok hafif bir şaheserdir .. 
.;. 

nıa cacnUırıer. 1' '1kJt Krıst taratırıtlull ...................... .,.._,, ............ u ..... ._il ~UUCLU ıuun .... uı ....... u & ... , ...... ._,..u••# 

Türkiye iş Bankasından: 
Ölü Kesreli Ali Rizanın tahtı tasarrufunda iken icraen bankamıza intikal 

eden ve halen batapu bankamızın mülkiyet ve taaarrufu altında bu1unan lz
ınlrln Karacadağ mevkiinde Çapar Gölü nam mahalde kii.in tapu kaydına a!lre 

altı yüz d(lnüm karşılıl!ı elli beş hektar vebin dört yüz metre murabbaı meaa· 
haıında taTla ve göl yatağı müzayede ile aatıiığa çıkarılmışhr. 

Arttırma muamelesi 20 T cşrinisani 1939 tarihine tastlıyan Pazartesi günü 

oaat 15 te bankamızın lzmirde Birincikordondaki binasında ve şube mildürlü
IUnde olbaptaki milzayede ~artnamesinde yazılı esaslar dairesinde yapılacak 
"" en çok arttırana ihale edilecektir. 

Müzayedeye ı:irmek i•ti)'enlerin arttıracakları bedelin yüzdeonu nisbetlnde 
ı.minat atçaaı yahrmaları lazımdır. 

bayr1 menlı:uliln evsafı ve milzayede ve satış şartları hakkında malumat almak 
lııd:venler!n her ııiln bıınlı:amıza müracaatları ve arttırmaya girmek istiyenlerin 
:rukarıda ııötterDen gün vo oaatte bankaya ııelmelerl lüzumu !lan olunur. 

2_4.,27, 28, 29, .54, 5 7, il, IS, 16, 18 20 3919 ( O 
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OSMANLI BANKASI 
Serınayesi ıo.000.000 Sterlindir 

Dünyanın her tarafında Şube ve Muhabirleri vardır 

En ehven şeraitle bilumum Banka wuamelatını görür. Vadeli ve vadesiz mevduat kabul 
eder ve son sistem küçük kasaları çok ucuz Ücretle müşterilerinin emrine amade tutar. 

~ - . - ,":."" . . .. ' ~ 

SUMERBA Yerli Mallar Pazarları 
::ıııııııııııııııııııııııııııııııııa.ı:: 

§ lzmir şubesi § 
::ııu111111u1111111111111111111.1111ı:: 

Halkın giyim ihtiyacını temin hususunda, 
bir sarsılmaz 

Sumerbank 
itimatla baş vurabileceği milli bir müessesemizdir. 

sağlamını ve en müesseselerinde 
bulursunuz. 

her şeyin en • • 
ıyı ve 

ucuzunu 

Umumi Mağazalar T. . Ş. 
Sermayesi: TL. 2,000,000 

Umum Müdürlük: AN K A R A 

Şubeleri: Istanbul, lzmir, Mersin 
Alelumum depo muamelatı, mevdu efya için emre muharrer 

makbuz ve rehin senetleri ( resepise • varant) itası: tevdi olu. 

nan efyanın sigortası, eşyanın işlenmesi ve manipülasyonu, 

musaddak numune şahadetnamesi itası, ekspertiz, eşyanın sevki 

ve nakli muamelatı gibi işleri en muvafık şartlarla yapar. 
- ... . :; . . • . . . 1 

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

Vapur Acentesi 
.w. F. Henry Van Der 

Zee & Uo No. N. V. 
---------~~~-~~~ 

• 

iz mir Birinci Kordon 
Telef on Santralı ( 2007 ) 

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

• 

• 

· .. . ·:,..·~· ;·. : . • · •.t-... -f.._,.__ ............. ' .. f.-t.· ~ .... -,·,.:r.ı. 
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lzmir Tramvay Ve Ele trik 
Türk Anonim Şirketi 

Tenzilatlı Tarifeleri 
• • • • • • • • • 

Şirketimize tahriren müracaat edecek olan abonelerin elektrik tesiJ 
.sah llf&iıdaki teraite uygun bulunduğu takdirde, kendilerine, zirdeki~ 
:tenzilit yapılacaktır ı : • • 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
1 - Fen heyeti deposunda mevcut 

6000 adet boı çimento lı:!iıt torbalan· 
nm aatıtı başkitiplilı:teki ıartnameai veç
hile açılı: arttırmaya konulmuttur. Mu• 
harnmen bedeli 200 lira olup ihalesi 
1 7 /il /9 39 Cuma günü aaat 16 dadır . 
lıtiralı: edecelı:ler 15 liralılı: teminatı iı 
banlı:aaına yatırarak makhuzile encümene 
gelirler. 

. : 
S 1 -Ev elektrik cibazlan ve asgari 700 ntlılı: müesseı bir takııtı bu-: namesi veçhile açık eksiltmeye lı:onul
:tunan abonelerin, puant saatleri haricinde sarfedecekleri kilovat ıaat-E mUftur. Muhammen bedeli 960 lira olup 
:ter kendilerine, kilovat ııaal bqma 10 kunıttan faturalanmaktadır. : ihalesi 17 / ı t / 939 Cuma giinü oaat 
S Il - Binalanrun mesahai sathiyesi 50 metre murabbaını tecavüz: t 6 d .. dır. I,tiralı: edecelı:ler 72 liralılı: te
Setmiyen ve her biri asgari 1 kilovat takatmda mbna cihazı bulunan: minatı ;1 baıılı:uuıa yatırarak malı:hıWle 
:ticari müesseselerle huıuıi ikametgah abonelerinin: • S encümene ııelirler. 

2 - Huta nalı:line mahluo otomobil 
lı:aruoeri yaptınlmuı b.,Utiplilı:telı:i prt· 

: Binalarının mesahai aathiyesi 50 metre murabbamı mütecaviz ve: 29-3-6-12 3995 (2205) 
:her bir asgari 1 kilovatlık, toptan 4 kilovat takabnda ısıtma cihazlan: -----------
Ebulunan ticari mües11eselerin; : . . lzmir Birinci icra MemlD'luğundanı 

KarataJ Tramvay cadde•inde eoki 242 
yeni 220 numaralı •vde Salamon oiilu 
Muse Mizrahi varisi ve mahdumu Yuda 

Mizrahi tarafına ı 

Muriainiz Mu.e Mizrahinin Yuda kızı 

~ Puant saatleri haricinde yaptıldan aarfıyat, kendilerine: i 
: a) O ay içerisinde yaptıklan ıarfiyat mecmuu 55 kilovat saati te-! 
:cavüz ebnediği takdirde, kilovat saat bqına 10 lrunı§tan; ! 
: b) O ay içerisinde yaptıkları sarfiyat mecmuu 55 kilovat saati mü-Z 
:tecaviz bulunur&» ilk 20 kilovat saati,' kilovat saat buma 7,50 knn•&-= •• .__, ~ -- -s Coya lehine birinci derece ve birinci 91 ~ 
Etan ve mütebaki kilovat saatler de, kilovat saat bafına 3,25 kuruıtan; i rada ipotelı:li lzmir Karatat Tramvay 
:faturalanmaktadır. : caddesinde 242 taj numaralı bir bap eve 
S NOT: Puant saatleri tibirinden: f 26/ 6/ 939 tarihinde 5000 lira kıymet 
: a) 1 Eyli'ilden 31 Marta kadar olan müddet zarfında saat 16 ile 23: talı:d' d1 · 1• • d b 1 ır e ıımıı ır. 
:uuın a ulunan saatler; İ , Bu muameleye kartı bir diyeceğiniz 
5 b) 1Nisandan31 Ağustosa kadar olan müddet zarfında sa.at 18 ile, vana 3 gün içinde bildirmeniz lüzumu 
~231 ı:..ındı: bulunan saatler; ı icra ve iflao kanununun 103 üncil mad· 
• ayuıp • adır. desine tevfikan tebliğ olunur. 
5 W - Asgari 4 kilovatldı: miiesles takalı bulunan oteller, ıenevi as-: 399 ı (2207) 
:gari 4 kilovatla ifgal edilmit izamt takabn ilk 750 istimal saatinden: 
~ sarfedecekleri kilovat saatler, kilovat saat bqma 8,5 kuruttanS 
:faturalanmaktadır. : 
• • : iV - 2 si. donanma tenvirab olmak üzere asgari 4 kilovatlık mü-! 
:eues takab bulunan ıinemalara, senevi asgari 4 kilovatla iJgal edilmiJ! 
~ takabn ilk 750 istimal saatinden yukarı sarfedecekleri kilovat: 
:S-tler, kilovat saat bqma 8 kuruttan faturalanmaktadır. ; 
: V - a) Asgari 4 kilovatlık müesses takatı bulunan sınai müesae-: • • 
Sselere, senevi asgari 4 kı1ovatla İfgal edilmit azami takatın ilk 1200: 

Alsancak 
İstıısy•u Karpsında yeni ııçılaıı 

EGE 
HUSUSi HASTANESi 
SAHİBİ 

DOKTOR OPERATÖR 

Adil Bir :istimal saatinden yukarı carfedecekleri kilovat saatler kilovat ıaat:. 
:~ına 6,8 kuruttan faturalanmaktadır. 5 
! b) Asgari 25 kilovatlık müesses bir takab bulunan sınaf mü esse-: İzmi.rin en büyük ihtiyaçlanndan bl-
:Selere, senevi asgari 25 kilovatla İ§gal edilmif azami takatın ilk 800; rine tekabül etmek üzere hazırlanan 
Siıtimal saatinden yukarı sarfedecelderi la1ovat saatler kilovat saat ba-! ve her tilrlil fenn! tekAmüllt, kon-
:tma 6,8 kuru§tan faturalanmaktadır. 5 foru ve kaloriler, rontken ve elektrik 

5 VI - Pirinç ve arpa kalburları i§leten ve 15 ilii. 30 kilovatlık takab: ~'t~:t:c..:~:r:; . 
Shaiz bulunan müesseselere, senevi asgari 15 kilovatla İfgal edilmiı5 karşısında açılm.ıştır • 
:&zami takatın ilk 1000 iatimal saatinden yukan sarf edecekleri kilovat Her şubeye ait hastalar kabul ve 
isaatler, kilovat saat bqına 4,8 kıınıftan faturalanmaktadır. ~ fu,~tahassısları tarafından tedavi e<li- , 
: D - Yukarıda sözü geçen tarifeler, Buca ve Bumava nahiyeleri: ' 
• • Miiesı;esede her mman doktor bu- ~ 
:için, yilzde 5 fazladır. : hın • • u.r_ ; vın - Yukarıdaki ıeraiti haiz olup tirketimize tahriren müracaat: FİATLER : 
:edecek, hükümet ve belediyeye ait amme hizmetlerine, hayır cemiyet-: · 1 
Slerine, dini müesse1elere ve mekteplerle hastahıınelerf' mezkUr tarife-:.' lfıi liradan baş ar .. 
• TETX:.FOS: ,_ 29va;18~z:zııımr;' · !!er üzerinden yilzde 15 tenzilat bı'tbik edilmektedir. : ı: cz=rzn'ZZZXT71 ... 

u" ç. 11~'-• ı:uuıı.ı: .ı:.u.r. - ı meKteaır .. .ım ~yıaıar esa<>sızaır, ııuı ca ur. 



SAHiFE it rENIASIR 29 ILKTESRIN PAZAR 1939 

B. Ruzvelt'in en büyük zaferi 
Ambargo'nun ref 'i kararı Amerika harici siyasetinin otomatik bir teyidi 
ve Amerikanın müttefiklere olan müzaharet arzusunun bir tezahürüdür 
Bütün Dünya gazeteleri bu hadiseyi harbın ilanından sonra en büyü:k hadise olarak telakki ediyorlar 

Fransız gazeteleri diyorlar ki: 
''Bu zaferi Alman donanma kumandanı ile Molo
tof a borçluyuz. Onlar bizim için çalışmışlardır,, 

Bir hafta l~lnde 
Amerika kongresince 
kanun kabul edilece 

Tatbika geçince 
ilk parti olarak 300 harp tayyaresi 
derhal Nevyorktan hareket edecek 

3000 Tayyare 
1000 Denizaltı takik gemisi 

Kısa fasılalarla müttefik
lere teslim edilece 

, 

bıgılıer<"r. :ıı kruvazörlerinden Renou 381 lik toplarile salvo ateşi açarken 

Amerika filosunda bir dritMutun topları 
gazetesi siliih ambargosunun ref'! hak- manevi ehemmiyetini takdir edenler, ya
kındaki kanunun kongrede önümüzdeki ni bütün Fransızlar bu kararı büyUk ••
hafta içinde katiyet kesbetmesini müte- vinçle karşılamışlardır. Amerikan en
akip Amerikan fabrikalarının müttefik- dUstrisinin 80nsuz kaynakları müttefik
ler tarafından sipariş edilen (6000) tay- !erin menbalarını tamamlıyacaktır.> 
yare ile (1000) denizaltı takip gemisinin cPopuler> de §unları llAve ediyorı 
inşasını tacil ederek peyderpey teslime cAlmanlar tarafındıtn cSiti Of Flinb 
başlıyacaklarını bildiriyor. vapurunun müsaderesi ve Sovyet hattı 

Londra 28 (Ö.R) - Amerika ayanın- harekea Amerikan ayanında tesir yap
da Pitman projesinin kabulü, muhasa- mış ve müzakereyi tesri etmiştir. Ayan 
matın ililnındanberi en mühim hadise- meclisi ambargoyu kaldırmıştır. Bu çok 
dir. Amerika Cümhurreisinin bu zaferi mühim bir hll.disedir. İtiraf edelim ki 
ile müttefikler maddi ve manevt büyük bunu B. Molotofa medyunuz .. Her ikisi 
bir yardıma mazhar olmuşlardır. de bizim için çalışmışlardır.• 

Roma 28 (ö.R) - Amerika ayanının 1TALYADAKt TEFSlRLER 
Pitman projesini tasvip eden kararı bu- Roma 28 (ö.R) _ ltalyan gazetelerl-
rada bir sürpriz tesiri yapmamıştır. Maa- nin tefsirlerine göre deı Silah ambargo
mafih Ruzveltin zaferi müttefikler leh!- sunun Amerika tarafından kaldırılması 
ne kazanılmış en büyük zaferlerden bi
ridir, deniyor. 

Paris 28 (O.R) - Gazetelerin bugün
kü sayılarında asıl neşriyatı silah am
bargosunun Amerika ayan meclisi tara
fından kaldırılması etrafındadır. Bu ha-
bcr gazeteler makineye verildikten •on-

muhasamatın iptidasındanberi en mühim 
bir hll.dise teşldl etmektedir. 
Şu ciheti de kaydetmek al!l.kayı mu

cip olabilir: Ambargonun kalclırtlmesly
le birlikte Japonyaya karşı da enerjik 
bir hattı hareket ihtiyar edilmiştir. Ame
rikanın Tokyo ıefirt ııon bir nutkunda 
deml§tir ki: 

cJaponyanın Çindeki siyaaeti-

Büyük bir zafeı· ka:nnan B. Ru:ı•e!t 

Uzak şarkta 
Amerikajaponyaya kar

şı enerjik tavır aldı 
Müttefiklerin buradaki n1enfaatlerini 
Japon ihtıraslarına karşı koruyor 

Honoluluya kuvvetli bir 
gönderildi. Fi/ipindeki 

Amerika f iloıu 
Amerika 

takviye edildi garnizonları da 

ni gayri kabili telakki etmekte Filipin adalarındaki garnizonunu 
Amerikan milleti müttehittir. Bil- takviye eylemiftir. JaponyaJa bir 
hassa, garp devletlerinin menfaat· çok yüksek fahaiyetler, ezcümle 
lerine karfı sistematik hareketler imparatorun kardefi, memleketin 
tecvi11 edilemez. Japon hülıümeti tecerrüd vaziyetine düımemeıi 
l,in Amerika ile münaıebetlerini için bir sabır ıiyaaeti tavsiye edl. 
uıliih edip etmediğini tercih zama· yorlar. 
nı gelmiıtir .. » Hüliisa, Amerika bir taraftan mütte-

MalOm olduğu üzere Amerika Japon- fikleri ekonomik müzaheretle takviye 
ya ile ticaret muahedesini feshetmişti ve ederken diğer taraftan uzak şarkta garp 
fesih :keyfiyeti 26 lkinc! KAnundan iti- milletlerinin menfaatlerine karşı Japon 
haren merlyet mevkilne girecektlr. Şu ihtiraslarına da nihayet vermek gayesi 
takdirde Amerika Japonyaya ham mad- takip etmektedlr. 
de ihracatını ambargo altına alarak men- Bu bakımdan, ambargonun kaldml
etmeğe muktedir olacaktır. Japonya o ması Almanya için hakild bir hezimettir. 
vakte kadar siyasetini değiştirmezse Doktor Göbelsin propagandası Alman
böyle bir tedbir ihtiyarı muhtemeldir. yanın mukabil abloka tedbirlerinin bu 

Amerika Honolulu adasına kuv
vetli bir donanma göndermif ve 

vaziyeti karşılıyabileceğini akıllara sok· 
mekta çok güçlük çekecektir. 

Paris 28 (Ö.R) - Amerikan ayanı ta- azami garantiler veren bu kanunun ka- ra geldiğinden, matbuat bu kararın 
rafından üçte ilci ekseriyetle kabul edi- bulünden memnundur. Kanun muharip- verileceğini ihsas eden bir hA.dlse olarek 
len Pitınan kanunu namiyle m4ruf yeni !ere silfilı •atılmasına mUsaade etmekte senatör Vey teklifinin reddini mevzuu
biıaraflık kanununun, yani ambargonun ve Amerikalıların muhariplerle müna- bahs etmektedir. 
ref'l kararının gelecek Cuma gününe ıebetlerinde bazı takyidatı ihtiva etmek- cPötl Pariziyen> diyor ki: Bu karar 
kadar mümessiller meclisi tarafından da tedir. Bu takyidat şu suretle hiiMsa edi- bilfiil ambargonun kaldınlmesını tazam
kabul edileceği üınid edilmektedir. Aya- lebillr. mun eder. Ayan meclisinde müzakere
nın kararı esasen tahmin edilmekte idi 1 - Amerikalıların muharip gemiler- !erin cereyanı müttefikleri istihdaf et. 
Fakat ekseriyet miktarının yüksekliği le seyahaleri memnudur. mekte ve Almanların askeri gayelerine 
hükümet için ve Reisicümhur Ruzvel- 2 - Amerikao. vnpurlarının muharip karşı mütezayld vasıtalarla mücadele 
tin harici siyaseti için bir zaferdir. Ka- devletleri limanlarına ve Reislcümhur imkfuıını müttefiklere vermektedir. 

Amerikanın Teessüfü 

nunun hasımları, ambargonun ref'l ka- tarafından tayin edilecek olan harp mın- Yeni kanun bütün muhariplere, ~in 
rarının Almanyaya karşı müttefiklerce takalarına uğramaları memnudur. ödenmek ve kendi vesıtalariyle taşın-

müzaheret arzusunun bir ifadesi olarak 3 - Muhariplere kredi açılmıyacek- mek kaydiyle, sil!l.h ve mühimmat satıl-
kabul edileceğini beyan etmişlerdi. tır. mesına müsaade etmektedir. Fakat de-
Vaşington 28 (Ö.R) - Silfilı ambar- 4 - Muharipler Amerlkadan müba- n!zlerin hakimiyeti müttefiklerde oldu-

gosunun ref'i ve bitaraflık kanununun yaatlerinin bedelini peşinen ödemeğe ğundan yalnız onlar bu tedbirden istifa-
• tadiline aid bulunan Pitman projesinin mecburdurlar. de edeceklerdir. 

ayanda 33 muhalif reye karşı 63 reyle Londra 28 (ö.R) - Deyll Ekspres cEkselsior> gazetesi kanunun tahmin-
kabulü Ruzveltin siyaseti için lam bir Pitman projesinin kabulünü <Amerika den çok fazla bir ekseriyetle kabulünü 
muzafreriyet teşkil etmektedir. Demok- müttefiklere siliih satacak:> başlığı altın- Amerikada umum! efkA.rın değişikliğin! 
ratlardan 54 ve Cüınhuriyetçilerden 8 da neşretmiştir. ispat ve Relslcümhur Ruzveltin zaferini 
senatörle bir müstakil senatör proje le- Bu gazete diyor ki: Bu zaferin ilk işa- tebarüz ettiren bir hadise telakki ediyor 
hinde. Cümhuriyeçilerden 15, demokrat- reti olarak önümüzdeki günlerde (300) ve Reislcümhurun geçen günkü mesa
lardan 14 senatörle 4 mUstakil senatör harp tayyaresi Nevyorktan Ingiltereye jından §U lllzlerl hatırlatıyor: Bir mllle-
eleyhte rey vermişlerdir. gönderilecektir. tin, hattı hareketinde olduğu gibi, fikir-

Filhakika Pitman projesinin kabulü Gazeteye göre, Pltman projesinin !erinde de bitaraf olmasını ı..temek lm-
uınumiyetle beklenmekte idi. Fekat te- ayanda kabulü Ruzvelt için §Shane bir k!nsızdır. 
min edile~ ekseriyet tahminlerin fevk.in- zafer, Almanya için de büyük bir mağ- cövn gazetesi ambargonun refinl bi-
dedir ve Ruzveltin haricl politikasının Hlblyettlr. rlnci derecede mühim bir hAdise olarak 
otomatik teyidi mahiyetindedir. Diğer lııgil!z gazeteleri de bu karar- alkı§lıyor. Diyor klı 

Amerika efk!l.rı umumlyesl Amerika- ları hararetle se!Amlamı§lardır. cZaferln Amillerini gllz llnünde tutan-

Moskova sefiri dün Sovyet hariciye 
komiseri ile uzun bir görüşme yaptı 

Londra 28 ( ö .R ) - Amerikanın nU. ma!Omat alınmadığını beyan et- ret uyandırınııtır. Hariciye nazın Kordol 
Moskova sefiri hariciye komiserliğine gi- miştir. Hu! Sovyet Rusyanın bu meselede Am .. 
derek bir ıaatten fazla kalmıştır. cCity Moskova 28 (AA) - Amerika •efiri rika tarafından yapılmı' olan teşebbüo
of Flint> vapuru hakkında edindiği ma- dün akp.m hariciye komiserliğine giderek lere ehemmiyet verilmemit olmasına te· 
lGmata daJr haber alınamamı11tır. orada bir ıaatten fazla kalmıştır. Sefirin cssüf etmiştir. 

iyi haber alan mahfillere göre Amerl• Clty of Flint hakkında edindiği malil- Faris 28 (ö.R) - Amerikanın Moıo-
kan vapuru Monnansktan hareket etmiı- mata dair bir haber alınmamııtır. iyi ha- kova sefiri Sovyet htikümetinin cSiti of 
tir. Amerikalı mürettebat vapurda bu- bor alan mahfillere ielen maHlmata göre Flinb vapurunu iade etmeği reddettiği
lunuyor, Fakat Almanların vapurda olup vapur Murmanıktan hareket otmiıtir. nl bildirmiştir. Sefirin mütal~aları B. 
olmadıkları malOm deilildir. Şu tAltdirde Amerikalı mürettebat vapurda bulun- Potem.ldn tarafın<lan reddedilmiş ve va
vapuru, bir lngiliz harp ııernl•İ tarafından maktAdır. City of Flintteki Alman mü- purun bir Ruıı llınanına kabulünün bey
:ı:aptedilmediği takdirde. blr Alman li- rettebatına tAbl vapur blr lng!liz harp nelmilel llıukuk kaidelerine uygun olma. 
manına götürecekleri unnediliyor. gemisi tarafından zaptedilmediği takdir- dığı beyan edil.ın!ştir. Amerikan seflrl 

Va.tlngtondan alınan bir habere ııöre de bu vapuru bir Alman limanına ııötü- vapur kaptanlyle telefonla görüşmek ta
Rel•icUmhur Ruzvelt cCity of Flinb va- roceklerl zannedilmektedir. lehinde bulunduj!u r.aman B. Potemkln 
purunun Alman mürettebabn kontrolU Londra 28 ( ö.R) - Amerikan ılyaıl vapurun hAll Murmanıık limanında DU 

altında olup olmadığına ve Amerika mahfillerinde City of Fllntln Alman mil- bulunduğunu, yoksa hareket mi ettiğin! 
rettebatı ile Murm , t a - tasrih etme ·r. 
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