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İhracat işlerinin 
tanzimine 
ihtiyaç vardır .. 

-*-
HAICKI OCAKOCLU 

Bir çok milletler hayat ve istiklalleri
nin tehlikeye düşmesi endişesi altında 
çırpınıyorlar. Mubariplerd~ ba;ka kıs

men ve tamamen· seferber halde bulunan 
bir kısım ınjlletlcr tehayyülü mümkün iz
baraplara göğüs veriyorlar. Dünyanın bu 
karmakan,ık vaziyeti karşl3uıda Türki
ye, &ayın baıvekiHmizin de çok güzel 
ifade eylediği gibi, ne harici ne dahili 
hiç bir iztırnbı olmıvan bahtiyar bir mil
let halinde hadiselerin inkişafına intizar 
ediyor. Kuvvetine güvenenlere mahsus 

Hitlerle askeri şefler 
a asında ihtiii var 

Hıtleri istihlaf edecek de 
askeri 

lüzumundan 
diktatörlük ilanı 
tekrar bahsediliyor 

P.:ıris 30 (ö.R) - Londı·a g3zeteJe
rinde şu sualin cevabı araştırılmaktadır: 
Yeni ~lıyan hafta geni~ mikyasda bir 
Alman taarruzunun başlang1cı mı olacak
tır? Gazetelerde bu suale kat'i bir cevap 
bulunamamaktedır. Alman matbuabnın 
kullandığı Jisnna ve VilheJmştraseden ve
rilen qaretlere rağmen Alman kuman
danlığuun habiki niyetleri hakkında ıüp
ht'ler bakidir. 

Bütün garp cephesinde ve ayni zaman
da Holanda, Belçika. ve lsviçre hudut1a
rmd.ıllii mühim Alman tahşidatı muhtelif 

şchillcrde tefsir edilmektedir. Bazılannm 
fikrince bitaraf memleketlere karşı bir 
manevraden ibaret olup bunlan cha}'lr
hah hitarab vaziyetine sokmağa mgtuf
lur. Diğerleri, Alman kmnandanlı.crrnın 
büyük milcya~da bir taarruz bazrr1adığma 
kanidirler. Nihayet diğeı· bir kısım mü
nekkidler de, muba~ematın ne fekilde 
idare edilect'ği hakkında, Alınan bükü· 
metile aııkeri fefler arasında ihtilaflar 
mevcut olduğunu tahmin ediyorlar. 

Londra 30 (ö.R) - Tapnis gazete
- SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE -

1ııgiliz tayyareleri ve destruyerleri takip esnasında 

Deniz harbi şiddetlendi 

ltalya -Almaıiy·a 

Almanların iki cep kruvazörü Okya
nosta şiddetle takip edilmektedir .•. 

Paris 30 (Ö.R) - Atlantikte faaliyet- tahtelbtıhir tuzakları kurmak suretiyle ki: 

Mussolini 

B. Mııssolini 

harpten sa
rindedir • 

ı 

te bulun::ın iki Alman kruvazörünün kabul eBilemiyccek usuller h.--ullandığını •Alman propaganda nezaretinin te
Doyçlande ve Adıniral Şer cep kruva- ynzrhakta ve şunları ilave etmektedir: hayyül ettiğine göre şimal denizi üze
zörl,..ri olduğu anlaşılm::ıktadır. 'l'ahtelbahir harbı mütekabiliyet esasına rinde Ingiliz nüfuzu Jonlmıştır. Fakat 

Bu ild büyük kruvazör süratleri ha- mustcniddir. Ticaret harcının dana va- bu tamamiyle haynli bir iadiadır. Çünkü 
scbiylc müthiş birer korsan sllfüudır. hlm bir şekil almasının bütün mesuliye- bu nüfuz Alman deniz ve havn kuvvet
Son ı;ünlcrdc bntırı1an iki Ingiliz vapu- ti Ingiltercye aittir. Alman tahtelbahir- lc.ri tarafından asla kırılmış de[,rildir. Jn
runun Doyçland kruvazörü tarafından leri beynelmilel kaidelere riayet ettik- giltere tarafından bir haftada 7 Alman 
batınldıgı anlaşılmıştır. Her ne olursa leri halde bunlan ihlal eden Ingilterc- denizaltısının imhası cihan harbı esna-

.. . . . olsun Atlantikte korsan buvazörlere dir. ::;ında elde edilen en büyük muvaffnkı· 
Londra 30 (O.~) - aDeyli Telgrafa karşı takip başlamıştır. Bu işin çok uzun Fransız ve Ingiliz gazeteleri bu iddia- yetlerin fevkindedil'. Bu hiç bir deni7.· 

gazetesinin diplomatiK: muhai-riri Ital- ::.ürecek olan müşkül bir iş olduğu giz- }arı, Alınan hükümetinin yapmak iste- altı filosunun dni.mi olnrak taharnül de. 
yal]. harici siyasetini ve bu memleketin lenmiy-0r, 1914 ' te harp başlar başlamaz diği beynelmilel kaidelere uygunsuz ha- miyeceği bir cezadır. Ve denizaltılara 
Almanya ile münasebetlerinin inkişafı- Çingtaoclan hareket ederek faaliyete baş- rckctlerin mcsuliyetini, önceden hasım- karşı açılan mücadelede lngiliz vasıta la
nı tahlil ederek şu mütalaaları yürütü- lıyaıı Emden kruvazörü ancak 9 Teşrini- larına yükletmek manevrasına ntfedi- rınm mükenuncl bir sekilde çalı~ıgına 
yor: Mussolini Versay muahedesinin ye- sanide Hind snhUlerinde batırılmıştı. yorlnr. / delalet eder. 
ı.iden tetkikine daim:ı taraftar bulun- Son günlerde denizaltı harbı da şid- Londra 30 (Ö.R) - Hindistandan h::ı- Aynı gazete Rosyth ve Scapa Flowda 
muş ve İtalyanın nüfuz dairelerini gc- aetlenıniştir. Alman denizaltıları 6 Ingi- reket etmiş ohm bütün kıtaat hiç zayia- lngiliz donanması ve deniz üslerine ya
nişletmesini daima istemiştir. Fakat bu liz ve 3 bitaraf v::ıpur batırmıştır. Ba- ta u&ırrunadan yerlerine vasıl olmuş- pılan hava hücumlarmı mevzuubahsc-dc-
hususta Bitlerden daha ziyade itidal gös- tınlan Ingiliz vapurlarından üçü Ispan- kırdır. ı ek şunları söyliyor: 
1crmiş ve mihver şerikinin her hareke- ya sahilleri yakınında batırılmıştır. Amerika Birleşik devletleri mntbuatı •Çemberlnyn 30 adar tahının edılen 
tine iştirakten sakınmıştır. Onun fikrin- Buna mukabil bir Almnn tebliğinde ne düşiinüyor? Alman tayyarelerinden 8 tanesinin dü-
cc mihver, iki ortak devletin inhitat ha- ziynı bildirilen üç denizaltıdan başka ge- Herald Tribüne gazetesi harbın deniz şürüldüğünü s~yliyoE. Bu ~orkunç bıı 
lınde bir dünyayı bütün arzularına ram çcn hafta daha üç Alman denizaltısı ba- ve havadaki seyrinden bahsederek diyor - SONU 4 ÜNCU SAHiFEDE -
ctmeğe hizmet edecek bir şirket değildi. lırılnuştır. Müsellfıh bir Ingiliz vapuru 
Mussolini Avrupada bir harpten içtinap da Atlantiktc bir Alman tahtelbahirinc 
etıneğc daima çalışmıştır. Geçen sene n1:_eş açmıştır. Vap~r tahtelbahirin hat-
daha, Bitlerin şaı;k meselelerini, icabııı- tıg~nı ~nnnet~cktedır. .. 
da kuvvet istimal ederek, cezri bir şc- arıs 30 (O.R) - ~~ h~~crlerc gorc 
kilde halletmek niyetinden haberdar ol- P.lınany~ı artık. kendısıne luzuınu . ka~-

. . mıyan tıcaret {ılosunun ekser gemılerı-
~nuştu. Bu. s~b:ple Mu~sol~nı. Alma~1ya ni, ham maddeler mukabilinde Rusynya 
~ite 1ask~ı1·i ~!!'.~tif~_3!;d}nde ıstıcaıll ettı1 ve tm-kctmck nilclindedir. 
:ı a Y? l ~ ~~re ~mocın c yap an 1~ Paris 30 (0.Rf - Alman gazetcleri
h~n~ bU.: har:~etın İtalyayı harbe su- nin neşriy::ıtı tahtelbahlr harbının bir kat 
~üklıycmıyccegı kaydını koydu. daha şiddetleneceğini ihsas etmektedir. 

- SONU 3 t.i~CÜ SAHİFEDE - •Völkişer Beobahter• Ingiliz filosunun 

;..ı?~~.:::ı.:!d~:d:~i~.:::::;;~::i Sovyet hariciye komiseri bazı sulh 
Yalnız ,urasmı da tebarüz ettirmek is-

::t.~::ı:. iyinin daha iyisini istemek tekliflerinde bulunacakmış~ . 
imkan ve hrsatlann bize bahşedebile-

ceği refah seviyesinin en yükseğine ulat· Pari•, 30 (iJ.R) - Sovyet Halk 
mak yollanru aramak, bulmak ihmal ka· Komiseri Meclis Reisi ve Hariciye 
bul etmez vazifelerimizdendir. Halk Komiseri B. Molotolun ya
!l~_ünd'!8kalhkmmaadiselend· karşısmhdal Türkid' "yb~· rın Yüksek Sovyet içtimaında 
musa ı avasmı ız an ıra ı- .. l' ~· t k b lk'd • · 
lecek bir mevkide bulunuyor. Dün snt- soy ıyecegı '_!U u. .c ı e ~a~yetı 
m:!kta zorlnk çektiğimiz bir çok mclı- aydınlatmaga hızmct edecek kry
aiıllcrimize buıtün değerinden fazlasile metli bir işaret olacaktır. Her hal
miıner:i bulmak mümkündür. de bu nutkun muhasemahn deva-

Faknt d!Ş ticaret politikamıza henüz mı üzerinde mühim tesirleri ola
ümid edeb"lecer:imiz inki~efı veremedik. cağı tahmin ediliyor. · 
Beyntin. ~I~~~~ ~aziyet!~ nekznblceht ve veha- lngiliz matbuat:nda bu hususta 
me ı gozonune getınrse u ususta ~eç • • . S t h .. 
kalınmış olduğunu iddia edemeyiz. Fev- s~~ıh bır ~'i'!"~t yoktur. ovye . u
kalade hadiselerin icbarile alınmış fcv- kumet rcısının bazı sulh tcklılle
kalade kararlann isabet veya ademi iss- rinde bulunacağı zannedilmekte
betini de hemen tenkid mevzuu vn~ma- dir. Fakat bunların reddi halinde 
yız. Dünya tasavvur ve tehayyül edilmi- Almanyaya askeri yardım tehdi
yecek bir badireye sürüklendiği dakika- dinde mi bulunacağı veya sadece 
!arda ilk habra gelecek tedbir, evvela h k" · 
le d. • • k ak k 1 b mu aaematın ter ı arzuıunu mu 

en nnızı oruyac arar ara aş vur- • h d ~ · al~ d ~ild · G 
mak olur. Netekim övk de olmUJlUJ'. ız ar e ecegı m .. u'!'! el! ır ... a-
Yurd ic:inde iuP ite alakl'!lı bütün mad- zeteler Sovyet hukumetıne mutte-

- SONU 2 tNct SAHIF'EUE - lilderce verilecek .cevabı önceden 

Ankara Yunan Sefiri Biiyiik Elçi olarak itimatnamesini vermi§tir. 

S.M. Karolun riyasetinde 

eşte mühim •• u_ 
•• •• g ş eo o 

Bükreş 30 (Ö.R) - Romanyanın An- ııasebetleri etrafında cereyan etmiştır. 
kara ve Bclgrad büyük elçileri evvelki Bükreş 30 (Ö.R) - Sovyet kıtaatmın 
gece Majeste kral Karolla dört saat de- '1UYa Besarabyaya girdikleri hakkında 
vrun eden bir toplantı yapmışlardır. Baş- Kopenhagdan verilen bir haber münase
vckil ve hariciye nazırının da hazır bu- betiyle Royterle Tas ajansı arasında tel
lundukları bu toplantı dün de devam et- graflnr teati edilmiştir. Tas'm Sovyet 
miştir. Rusyadaki infiali bildiren tekzibinden 

Müzakereler Türk - Fransız - lngiliz ileride dahi Sovyet Rusynnın RomEmya
karşılıklı yardım paktının Balkan politi- nm tamamiyetine riayet edeceği anlnşı
kası iizerindeki tesiri, Avrupanın cenu- lıyor. 
bu şarkisinde bitaraf bir blok teşkili, ve Alm::ınlar vaziyeti kanştırmağa çalış-

---~~--.--..:Ba~l~ka~"'~dev~letleriiıita komşuları ile mü- ınaktadarlar. 



Atatürkün_ 
=Son günleri 

[Ş • 
1 

Eğitmen kursları 
Mezunları kendi 
köylerinde vazife 
görecektir iJıdamdan nalılen : YAZAN : Rahmi Yağız 

15- Bu sene de köy Eğitmen kurslanna 
mühim miktarda talebe alınacaktır. Bu 
Eene Eğitmen kurslarından 1669 Eğit
men mezun olmuştur. Bunlar 52 vi15.ye
tin köylerine taksim edilecek ve terci
han kendi köylerinde vazife görecekler
dir. 

Motör suları yararak harekete geçti, 
Ebedi Şefi Dolmabahçe rıhtımına doğru 
götürdü. 

Kimse ses çıkarmıyor, karanlıktn 
bomboş denizin yakamozaltan sathına 
gözlerini daldırarak teessür yaşlan dö
küyordu .. 

Denizdeki sükutu benekliyen motö
rün gürültüsü muntazam saniye fasıla
lnriyle Ebedi Şefin çıkardığı ıstırap ses
leriyle aralanarak rıhtıma varıldı. 

Burada da kimsenin bulunmaması te
min edilmiş, gerek rıhtım üzerinde nö
bette bulunan muhafız kıtalar, subay ve 
eratı, gerekse sarayın bahçesinde, mua
yede salonu merdivenlerinde bekliyen 
polis memurları buradan uzaklaştırıl
mıştı. 

Yine bu ekibe refakat eden Ebedi Şe
fin hususi hizmetlerinde bulunan ber
beri Mehmet, önden yürüyerek takip 
edilecek güzergahı gözden geçire geçire 
saraya girildi. 

Muayede salonundan iç üst kat mer
divenine geçildi. Buradan çıkılarak Ata
türkün sarayda, eski hünkllr dairesi kıs
mında hazır bulunan mesai odasına bi
tişik istirahat ve yatak salonuna varıl
dı. 

Bu nakil işi dahi Ebedi Şefi fevkalade 
yormuş, menhus hastalığın meydana ge. 
tirdiği bu yorgunluk yüzünden Atatürk 
bitap düşmüştü. 

Ebedi Şefi derhal yatağına yatırdılar. 
Müdavata artık esaslı ve kat'i bir şekil
de girişildL Bütün doktorlar sıvanarak 
büyük hastanın ıstırabını dindirmek 
için ellerinden gelen biltün gayretle mü· 
him bir çalışmıya koyuldular. 

Çok geçmedi.. gerek hastalığın seyri
nin icabı, gerekse yattan saraya nakli 
işinde yorulan Atatürk yavaş yavaş ken
dinden geçti. Hafif bir koma içine daldı, 
gayri muntazam nabız ve teneffüs hare
ketleriyle kabuslu bir uykuya zayıf ve 
hasta vücudunu terketti. 

vam etti. 

* Yatta bulunan kor halkiyle maiyet cr
kfuıının gece yapılan nakil işinden sa
baha kadar haberleri olmamı h . Sabah
leyin erkenden uyanan yattakiler, mutad 
istical ve alfıka ile Riyaseticümhur da!
resi önüne yaklaştıkları sırada, daircs·
nin kapısını nralık, kapı önünde kimse 
bulunmadığını hayret ve tclfışla gördu
ler, bir anda bu ha\•adis yatın içine ) a
yıldı. Kamaraların kapılarından çıkan
lar güvertede, R'yaseticümhur dairesi 
koridorlarında, nihayet kapının önünde 
grup halinde toplanarak birbirlerinden 
endişeli tavırlarla ve yalnız bakışlariyle 
Atatürkün nereye \·e niçin ayrıldığını 
soran hareketlerde bulundular. 

Bu hal çok devam etmedi.. Yatın ge
ceden itibaren Dolmabahçe rıhtımında 

Eğitmenlerin mektepsiz köylerde va
zife görmeleri ve her bir Eğitmenin ida
ı esin~ ü ç senelik bir devre i in 50 tnle
be verilmesi, bunlar üç senede yetiştik
ten ve mezun olduktan sonra yeni ta
lebele in nbulü kararln mıştır. Yeni 
Eğitmenler 1 Ikincikanunua tercihan 
1 eneli J. .. öylerındc vazifeye başlıyacaklar
dır. -·-
Şimal 

em e 'etleri 
kalan motörünün erkenden yata doğru !erimize üyük 
geldiği görüldü. Herkes merdivene ya-
naşınca içinden Riyaseticümhur umumi a ı:. ·a Ö te ·yorlar 
kfitibi Hnsan Rizanın çıktığı görüldü. Bclçikn, Hollanda ve diğer şimal mcm
Umuml katibin yüzünde bariz bir hüz- lekeLleri üzümlerimize büyük bir rağ
nün izleri belirmişti. Fakat o, suri bir bet ve alaka göstermeğe başlamışlardır. 
neşe tavrı iktisap etıneğe çalışarak gü- Bu memleketler mesafenin uzunluğu ve 
vertede ~tı:ikenlere xa~la~~ı, hepsine harp sigortasının yüksekliği dolayısiyle 
toptan hır ızahla vazıyetı şoylece anlat- bu sene Amerikadan üzüm getirteme-
tı: mek zorunda kalmışlardır. Bugünlerde 

- Atatürk gece saat 23 te saraya avdet şimal memleketlerinden üzüm siparişleri 
arzusunu izhar buyurdular. iradeleri artmıştır. 
derhal yerine getirildi. Gece aynı saat- Diğer taraftan Ingiltercden de yeni 
te dairelerinden çıkarak zinde bir yü- üzüm siparişlerine intizar ediliyor. 
rüyüşle motöre bindiler, saraya avdet - •-
buyurdular. Şimdi, Dolmabahçedeki hu- · ri 
susl dairelerinde istirahatte bulunuyor- ithalat eşyası liatle 
lar. Riyaseticümhur maiyeti ve dairele- İthalatın durması üzerine bir kısım eş
ri ile kora mensup zevatın da saraya, ya ve maddelerin fir.tlerinde büyük te
.!iarayda kendilerine tahsis edilmiş bu- reffüler başlamıştı. Son günlerde itha
lunan evvelce işgal ettikleri dairelere lat faaliyeti arttığından fiatler, harp du
nakillcri de Atatürkün iradeleri iktiza- rumundan evvelki haddine yaklaşmış
sındandır. Bugün yatta bulunanlar, na- tır. Elde mevcut stoklar peyderpey piya-
kil işi ile meşgul olacaklardır!.. saya çıkarılmaktadır. 

Umumi katibin bu kısa izahı, yattaki- K b 
terde Atatürkün fıni müfarekatiyle hu- 3 r a U TU 0 
sule gelen tesiri kısmen tadile hizmet 
etmişti. Limana iltica eden tuz 

yüklü bir motör 

E Fil] 
Bayram Şenlikleri 

Polis 
töre.n 

şehitleri abidesinde dün 
yapıld1, nutuklar söylendi 

STAD· 

Polis şehitlPT abidesi merasiminden bir kaç intiba 
Cümhuriyet bayramımız dün de ayni 

heyecan içinde devam ederek dün gece 
yansı nihayet bulmu tur. Bayram müna
sebetile lzmir ve civannda bazı eserlerin 
ve müesseselerin açılma törenleri yapıl
mış ve dün gece muhtelif yerlerde mü
samereler verilmiştir. 

Dün saat 11,3 da Burnavaya isale 
olunan içme suyunun açılma töreni Vali 
B. Ethem Aykutun huzurlarile yapılmış
tır. Oç senedenberi sistematik bir şekilde 
faaliyet gösteren Bumava belediyesi, 
yapılan istikrazla nihayet bu işi başarmış 
ve Burnava halkı içme suyuna kaVUJ· 
muştur. 

Açılma töreni Burnava parkında vali
nin kısa bir hitabesile yapılmış, vali uğur 
dileyerek bu suyu açmıştır. Bumavada 
bu münasebetle halk tez11hürah yapılmtŞ· 

inde olduklannı gayet beliğ cümlelerle 
ifade etmiştir. 

Vali B. Ethem A:ykuı ta kısa bir hita
be irad ederek vazife uğrunda can veren 
polis şehitlerini hürmetle anmıştır. 

Bundan sonra şehitler abidesine çe· 
lenkler konulmuş ve havaya hürmet atı• 
yapılmışbr. 

Kartıyaka Stadı ı 

Hekimler, bu komanın geçmesine in
tiz.ardan başka yapılacak bir işleri olma
dığını anlaml§lardı. Bu salona mücavir 
bulunan hususi hizmet ve yaver dairesi
ne geçtiler, ikinci bir motörle yattan sa
raya gelen hastabakıcılarla hususi servi
se memur Mehmet Ebedi Şefin yanında 
kaldılar. Hekimler yan odnda koma ge
çinceye kadar beklemek üzere arala
rında yeni tedavi mevzuu iizerinde ko

Güvetrede toplanan kalabalık, kendi 
kamara ve dairelerine koştular. Süratle 
esyalarını topladılar. Yatın motörleri 26 
Temmuz Salı günü kor halkiyle maiyet 
erkanını saraya taşımakla meşgul oldu. 

tır. 

yanarak battı Polis Sehitleri Abidesinde: 

Beden terbiye genel direktörlüğünün 
yüksek yıudımlarile ill'8 edilen Karşıya
ka stad ve kulübünün açılma töreni dün 
saat on dörtte yapıle~ıştır. lzmirde mev· 
cut semt kuliiplerinin birer atada ve ku
lüp binasına kavuşmalan için cidden şa
yanı takdir bir faaliyet icinde bulunan 
beden terbiyesi teşkilatı, Karşıyaka genç
liğinin spor ihtiyacına hakkile cevap ve
recek bir müessese kaı.andırmı~tır. Açıl
ma töreninde nutukl&T söylenmiş ve te· 
zahürat yapılmıstır. 

nuşmakla meşgul oldular. 
Koma, ertesi günü öğleye kadar de-

Atatürkün sıhhatli ve neşeli zamanla
rında bir baba şefkatiyle sevdiği küçük 
ülkü ile meşgul olmak itiyadında idi. 

- BiTMEDİ •• 
--~~~~~--~~~~~~~~-

Bornova suyu 
Valinin kısa bir nutku 
ile açılma resmi yapıldı 

Bornova - Bugün Bornova yıllardan kaptajlar tazyik kıran havuzları ve 400 
beri hasret çektiği güzel suya kavuşmuş- ton suyu istiap eden büyük depo ve şeh
tur. rin içinde 6,300 metrelik tevziat şebeke

Belediycnin dar bütçesiyle bu işin bir si dahil olmak üzere 55 bin liraya mal ol
iki sene içinde ikmal edilmesi imkan ha- muş, tesisat ikmal edilmiştir. Şimdilik 
ricinde idi. tesisata alınan bedestan ve Deli Süley-

Belediyeler bankasından on sene müd- man pınarlarının suyudur. Bu iki pınar 
detle 40 bin lira istikraz edilmiş ve be- saniyede sekiz buçuk litre su vermekte
lediyeınizin biriktirdiği 17 bin lira da dir. 
ilave edilerek işe başlanmıştır. Şehrin Açılma mera.simini dün saat 11,30 da 
dış kısmında 6 kilometre isale boruları vali B. Ethem Aykut tarafından yapıl-

Iki gündenberi Akdenizde başlıyan Dün saat 13.30 da kalabalık hir grup 
fırtına evvelki gece siddetlenmiş ve ba- llalk kütleleri poJiş şehitleri abidesine 
zı ka?.alara ve hadiselere sebebiyet ver- r-iderek bir tören yapmıslardır. Askeri 
miştir. Akdenizdeki fırtınadan bir Ital- bando, a!!keri müfrezeler, polis, jandar
yan vapurunun battığı söylenmektedir. ma ve belediye kıtalan ve halk gruplan 

Izmirden hareket eden ve fırtınadan bu merasimde hazır bulunmuşlardır. 
Korunmak için gece vakti Karabur.ın Törene a,keri bandonun çaldığı istik
limanma giren 600 tonluk Istanbullu lal mar~ile haşlanm" ve saygı sükutu 
Hüsnü Kamerin idaresindeki Ilısanı Hü- içil'rle dinlenmiştir. 

Öğretmen Okulunda: 
Kızılçulludaki Köy öğretmen okulun· 

da, okulun tesisinin üçüncü yıl dönümii 
müna'!ebetile dün bir müsamere veril
miştir. Saat 1 6 da verilen bu mÜ!ıamerc· 
de köy çocukları büyük bir canlılık gös-
termiıslerdir. 

Daha yakın bir mazide köylerinden 
alınan ve köy öğretmen okulunda ışıkla
nan bu çocukların dün gösterdikleri can
lılık ve muvaffakıyet ~ayanı takdirdir. 

Dün gece Karşıyakeda mekteplilerin 
istirakile bir fener alayı tertip edilmis(~ 

da motöründe müessif bir yangın çık- Bunu müteakıp polio; memurları namı· 
mi§; kurtarma faaliyetine rağmen motör na polis B. Hadi kuıa bir söylev vererek 
hamulesiyle birlikte yanarak batmıştır. !;ehitleri ~aygı ile anmış, polis mesleğine 
Bu motörde inhisarlar idaresine aid 550 inti ap edenlerin icabında vazife başın· 
ton tuz bulunuyordu. Tuzlar iştial edin- da, cemiyetin selameti için ölmek mevkj. 
ce yangın şiddetlenmiştir. Bu motör li- ----------------

manda yiiz metre açığında batmıştır. Fcthı· ye Mug" la arasında 
Dün limanımıza gelen Kadeş vapuru -

Marmarada şiddetli bir fırtınaya tutul-
muş, vapur Bozcadaya gelinceye kadar 
şiddetli dalgalarla mücadele etmek mev
kiinde kalmıştır. 

Bu yüzden Kadeş vapuru iki saat te
nhürle limanımıza gelmiştir. 

Lmiandan verilen ma1ümata göre Mar
ınarada ve Ege denizinde dün akşam 
şiddetli fırtına hüküm sürmüştür --Jtl.-
ıı::manc!a bir l<aza oldu 
Dün saat 16,30 da Kordonda, Postaha

ne karşısında deniz kenarında bir kaza 
olmuştur. Şark sanayi kuınpanya:.,nın 
ithal eylediği 3 tonluk bir dokum& tez
~ahı ayağı, beş ton sıklet kaldırma ka
biliyetinde olan liınan işleri vinçlerin
den biri tarafından 345 numaralı kam
yonn yüklediği sırada vincin ayağı mu
kavemet cdemiyerek burkulmuş 3 ton
luk tezgah. kamyonun üzerine düşerek 
ııakineyi harap etmiştir. Kamyonun bu 

kazadan zararı büyüktür. 

-Bir kız kaçırma vakası 
Bayındırın Hacı Ibrahim mahallesin

den olup Sokakbaşı mevkünde oturan 
Mehmet oğlu Himmet Damar ve arkada
şı Hüseyin oğlu Ismnil, 14 yaşlarında 
Kamile Demirciyi zorla ve ölüm tehdidi 
altında kaçırarak Tirenin Teke köyü 
kahvesine getirmişlerdir. Suçlular zabı
taca yakalanmıştır. 

mıştır. Belediye reisi bir nutuk söyle
miştir. Tiimen mahfelinde ziyafet veril
miştir. 

Bir kaptıkaçtı on metre
lik uçuruma düştü 

ağır, beş kişi Dört kişi 
hafif surette 

Evvelki gün Fethiyeden Muğlaya git
mek üzere yola çıkan 13 kişinin bindiği 
bir otobüs Karacık çayının sel sulariyle 
beslenmiş olmasından çayda saplanıp 
kalmış ve yolcular bu yüzden Karabö
ğürtlen nahiyesine kadar yaya gitmişler
dir. 

Oradan Muğlnya telefonla haber ve
rilmesi üzerine yolcular bir Kaptıkaçtı
ya binerek seyahatlerine devam imkfını
nı bulmuşlardır. 

Bu defa da yolda, bu on üç yolcuyu 

yaralandı 
O:sman oğlu Niyazi baldırından gayet 
ağır surette yaralanmı~ ve baldırından 
bir parça et kopmu.,,c;tur. Kucağında çocu
ğu bulunan bir kadın hafif, çocuk gayet 
hafif, Fethiye po~i.a sürücüsil Mustafa 
hafif, yolculardan Mehmet Ali de aya
ğından hafif yaralanmıştır. 

Hadise şayi olunca bir ilk okul öğret
meni üç talebesiyle birlikte hadise yeri
ne gelmiş ve beraberlerinde bulunan sar
gılar ve ilfıçlarla yaralılara ille yardımı 
yapmışlardır. 

büyük bir felaket karşılanuştır. Kaptı- •• • 
kaçtı Gülağzı mevkiine geldiği zaman Kultürpark kazası -·-
bir virajda makine anzaya uğram~ ve Kültürparktaki otomobil kazası üze. 
tekerlek yerinden fırlıyarak makine on ı·ine hakkında mevkufen tahkikat kara
metre derinliğindeki bir uçuruma takla n verilen B. Nejad Eczacıbaşı kefaletle 
atarak yuvarlanmıştır. tahliye edilmiştir. 

Bir fundalık Kaptıkaçtıyı daha derin- • lJI • 
lere yuvarlanmaktan alıkoymııştur. Bu Esrarlı sıgara içmı$ 
feci kaza esnasında Dalaman nahiye mü- Katipoğlunda Ibrahim adında bir şa
dürü basından ağır, Üzümlü köyünden hıs esrarlı sigara içtiği sırada tutulmuş-

Arttırmak icın 
t 

---..t;r---
İhracat işlerinin 
tanzimine 
ihtiyaç vardır. 

-*
UAKKIOCAKOÔLU 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
delerin ihracı menedilmiştir. Lakin bu
gün bu vaziyette bulunmıyonız. Harbm 
ilk günlerinin telif vo heyecanı geçmif
tir. Dı, politikamız.ın İstikameti sarahatle 
teayyün eylcm~tir. Binaenaleyh yakm 
tehlikelerle karşı karşıya değiliz. 

lkttsadi inkişaf imkanlarına sahip bu
lunuyoruz. Yeter ki bu imkanları iyi bir ' 
~ilde kullanabilelim. 

Uzak ta olsa bazı ihtimalleri göz önün
de tutan hülrümet istihsaJatı arttırmak yo
lunda milh:timizden faaliyet bekliyor. 

Filhakika istihsalatı arttırmak vatan 
müdafaası ile ali.kalı bir mevzudur. Bu 
yolda esaslı hamleler atabilmek için de 
mevcut stokların satJmasına, mahsulün 
para ettiğine dair müstahsillerin ellerine 
filli deliller verilmesine ihtiyaç vardır. 

Ambarlan dolu bir çiftçi kendisini ce
saretle çalı ma sahasına atamu. Ancak 
i temiş olsa bile çaJ~ma imkinlannı bu· 
lamaz. 

Bu itibarla istenilen gayeye varabil
mek icin sahayı ve imkanlan hazırlamak 
liızundır. 

Bunun da biricik ve hiç külfet istemi· 
yen yolu dq ticaretimizi günün icaptan. 
na uygun bir şekilde tllnzim etmek ve bw 
mevzu üzerinde hanuiyetle durmaktır. 

Y akm bit- harp ihtimaliJe ihracı men.e
dilen bir çok maddelerin bugün barice 
satılmasında bir mahzur kalmamıstD'. 

iddiamızı bir kaç misalle izah edetimı 
Zeytinyağı stoklan memleket dıııhiJin

de ihtivacm üç misil üstünd edir. F'ıatler 
alabildiğine d a.iiyor. Hatta bu ıtoldan 
muhafaza vasatalannc!an mahrum bulu
nuyoruz. Eğer zeytinyağı ihracatı· yap .. 
lamaı:sa yeni sene mah1ulünü toplamak 
kudretini bile çiftcide bulamayız. 

Bugün zahire bolluğu icindeviz. Bui· 
day unundan yapılm14 ekmek fiatleri dü· 
c;ÜVor. Dan, kumdan. ku5vemi R'lDİ mad
delere asla muhtaç d el11iL Böyle olma• 
sına ra~en bu mahsu11erin ihracmm 
memnuiveti fiatleri da.ürmeldedir. 

Kepek uzun müddet muhafua edile
bilecek bir madde deii}dir. Bu• sal· 
mazsak vann bozulmaia mabkômdur. 

Pamuk, i~tihsal masraflarmı karşı1ann· 
vacak bir fiatle sahlamazsa yann ekici
lerden istihsalah arttırmalamn bekleye
meviz.. 

Yunani tan vinni bea 11iline üriimlerinl 
satarken biz yirmi iki ııili"e mii .. teri bul
makta neden zorluk çekelim? Bu ve bu
na benzer bir cok maddeler üzerinde 
tahliller yapmak mümkündür. 

ihraç yapllmamak istihsal İçin bir dar
be oldui!u gibi ithal imkanlannı zorlaıtD'
ması bakımmdan da havat babalılıiını 
arttırmak ıuretile milli iktısadnnız icin 
hassasivetle ele alınmaııı l&mn gelen bir 
m~'V'ZUdur. 

Binaenaleyh her aeyden evvel dahilt 
ihtivacanmn fevkinde olan ihraç mad
deJerimi.ze satı~ serbestisini vermek ve 
sonra dR bunlara pazarlar temin etmek 
mecburivetir.deviz. 

Pazarlar temin etmekten maksadımız 
mal13.nmızın alıc•lan olan memleketler
le f cari münasebetlerimiz.İn tanzimidir. 
Buciin Türk mahsullerinin alıcısı çoktur. 
Fakat. istenen sev Türkivenin sİyll"İ sa
hada gö~terdii!i, hüsnü niyete ve düriist
lüıFe uvgun bir sekilde müttefiMerimizle 
""tısadi iıı birli~i vücuda getirmektir. 
Mi'tte iklerden be\t ed:mmiz de bevnel· 
milel fiatlere ve kaidelere uygun bir te
kilde hu iş b;rJiğini kuvvetlendirmeleri
dir. Muhataol:arımızda hüsnü niyetimi
zi.-. s~mimi h; .. ~..ahcs bufocnibnıı kl'.'1İiz. 

HAKK,OCAKOCLV --
Trakvada 

SPOR İSLERİ 
Edirne 30 (Hususi) - Spor işleri üze

ı·inde tetkikata memur edildiğini evvel
ce bildirdiğim Edirne mebWilanndan 
Fuat Balkan bir haftadanberi şehrimiz 
de bulunmaktadır. Mumaileyh Babaes
ki, Lüleburgazda da incelemelerde bu
lunmuş, ~chrimizde bütün sporcuların 
ve spor erkfinının iştirakiyle blöge bina
sında yapılan bir toplantıda spor hare
ketleri ve yeniden meydana getirilecek 
güreş yeri hakkında kararlar alınmıştır. 

B. Fuat Balkan Trakya ve havalisin
de tetkiklerine devam edecektir. 

EHL1 HAYVAN SERGİSİ 
'Edirne 30 (Hususi) - !kinci Teşrinin 

5 inde Meriç köprüsü yanında açılacab-

A. nn emin ......... -.7--·rz~ mış .. Tabii değil mi ya .. Çamhcaya git- ğız... grurunu yenemiyerek cevap verdi: nı bildirdiğim ehli hayvan sergisi vill-
·~· · · b" d b'I k ·1c So · · A .. Çamlıcada oturmuyor musu~ H" H· b. · - L yetin bazı yerlerinde devam etmekte tıgınızı ız nere en ı ece h . nra sızın - ıç.. ıç ır şeyım ya.; .. · ahn 

bana ııöylediğinizi öğrenince hayreti zail nuz .. Tabii Osküdardan gidersiniz. Va- - Nasıl yok .. Bak bakayım gözledme olan şap hastalığının tamamen önil -
olmuş... pur, otobüs yine en a~ağı bir saat yolu- onlar asla yalan söylemezler. madığından geri bırakılmıştır. 

lııi farketmiştim. Annem benim hak- nuz var. Gözlerini bana kaldırmadı. Bilakis ba- Serginin meşhur Kır=d ~'!?1-
kımda malfunat almak için gittiği Müj- - Öyle.. Dedim.. Ben Çamlıcada şını göi':sü üstüne daha fazla eğdi ve de- rına rastlıyan 6 Mayıs t . . e n ... u.uıa~ 
ganlarda benim uydurduğum yalanı öğ- oturduğumuzu unutmuştum. di ki... sına karar veril=~-

Sevdigt Adam 
Yazan: Üc Yıldız •11mmmarw"'. • 

renmiş fakat belli etmemişti. Üstelik - Bari sizi vapurunuza kadar götil- - Valideniz anneme bir şeyler söy-

- 22 -
Müjganlan Çamlıca:va bile davet et· reyim. lem iş... Göınrilie gelen 
mişti. Eyvah .. işi Müjgana çaktırmamak için - Neler söylemiş.·· malların muameleleri 

Süleyman ile annem ne yapmışlardı? 
Benim eve gelmememi annem kom

şulara nasıl tevil etm~ti. Daha sonra 
iiniver;;iteye kadar gelip beni arıyan an
nl'ın Müjganlara da gitmi~ olabilirdi? 
O zaman benim Müjgana söylediğim ya
lan meydana cıkmış olurdu. Annemin 
Afife hanıma gidip gitml'diğini Müjgan
dan anlıyabilirdim. Bu itibarla daha er
tesi günü Eminönünde saatin altındaki 

-----~-

Ben bunu öğrenirken bir taraftan da şimdi zorla vapura binmek icap ede- - Maarife müracaat etmişsiniz .. Tah- 19 Tesrin tarihine kadar gümrüğe ge-
Müjgan tam zamanında randevu ye- Müjganın halindeki durgunluk dikkatimi cekti. silinlze devam için Avrupaya gitmek İsti- len malİarın çıkarılma muameleleri ya-

rine geldi. ilk söz olarak da bana: çekti. Bunu da yaptım. yonnu,sunuz... pılmıştır. Bir kısım tüccarlar Veklletin 
- Anneniz nasıl oldu} Dedi. Müjgan bana e .. kisi gibi sokulmamıştı. Yalnız içimde Müjganın bugÜn bana Müjgan bunlari 9Öyleı söylemez ben gümrüğe tebligatından malfunattar ol-
Sonradan cevap beklemeden: Eskisi ~ibi benimle senli benli konuşmı- karşı aldığı resmi tavrın neden ileri gel- derhal onun tet"ssilrlinü ve ayni zamanda madıkları için Vekalete müracaatle bu 
- Evvelki gün hi7 e gelmis... vordu. Bu değiııikliğin sebebi ne olabi- diğini anlamak istiycn üzüntülü bir merak annemin çevirdiği manevrayı birden an- hususta emir verihnesini istemişlerdir. 
Demez mi ... Artı!c her şeyi Müjgana lirdi} vardı. lamıştım. Bu gibi tüccarlar doğrudan doğruya Ti.-

anlatmak zarureti hac;ıl oluyordu. Yürüye yürüve köprüden geçiyorduk. Vapurun kalkmasına 0

daha beş dakika Benim eve artık dönmiyeceğime ka- caret müdürlüğüne müracaat etmelidir-
Fakat Müjgan: Osküdar vapur iskelesi yanında Müj- olduğundan sordum: naat l:!etİren annem evden neden çıktı· ler. 

Annemle epi konuşmuşlar, dedi. gan: - Müjgan .. Allah ukına söyle .. Bu- ~mı her kese söylememek için ortaya Bu tarihten sonra çıkan veya yolda 
Tabii ben evde değildim. Annem ona - Artık burada aynlıyoruz değil mi? gün neyin var .. Hutamısın .. Bir şeye mi benim Avrupaya g itmek istediğim faYi- bulunan ticaret eşyaları için de Ticaret 

.___.,....___.c_ . ..,......,,.~~~--~~~~-~~~~·~·u·u·dün.~~~~~-~~--~~..-.ı-a_sı_n_ı ~d-lm--......:ı~~tı_. _B_u_~Ju.r~e•tl•e~b~e~n•i u2aö~rml-:iy~e-n_l_er-Lm~ü~d~ür~l~ui'ğ~ü~n~e~m-u~·r_a_c_a_a_t ~ed~i-lm~es-l~ic_a~p.J 
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lngil re e y·· 
icap e e se yanya- a ha 
arruza karşı yıkılmaz se 

ed 
o 

lngiliz Filosunun Türk sahillerini her hangi bir taarruza karşı müdafaa 
edeceği ve Türk ordusuna en modern silahlar verileceği şüphesizdir 

•••• •••. •• •••••. •• •••• •• • • ••• •• ••• • •• • • •••• ••••• ••••• ••• •• ••• •• • •• • • • • • • •• •• • • • ••• •••• mcz vasıflarını, Romanya ile mUnase-
d~~~~~~!u -o~:::d~t~!v:f~ E lngiliz Şark orduları Başkumandanı Or- E. betlerimizi tebarilz ettiriyor. 
Anadolu Ajansının Kahire muhabirine • l il' J'. A A b ünivelsul Atatürkün yapıcı dehası 
~ beyanatta bulunmuştur: : genera "eve ın . . e yanalı ~ bilttin milletlerin hayranlığını uyandı-

cEn küçük bir şüphe yoktur ki An- :..................................................................................... ran bir eser vticude getirmiştir, diyor. 
karada imzalanan Türk - Fransız - ln- zunun hayranı oldum. Mükemmel in- scHlmlıyorlar. Kntimerini, Elefteron Vi- Kurentul Türkiyenin her sahada ba
giliz karşılıklı yardım paktı en büyük gilizce konuşuyor. ma ve diğer gazeteler Türk ~etinin şarılanndan dolnyı magrur ve milftehir 
ehemmiyeti haizdir. Bu pakt Balkanlar- Türk Kurmayı Subaylarının emsal- bütün müsalemctperver cmellerınde ve olabileceğini yazarak diyor ki: cAtatilrk 
do. ve Doğu Akdenizde barışın idamesi siz olduğunu gördüm. Mareşal Fevzi bütün milletlerle müşterek refah. içi~ ismet Inönüniin şahsında liyakatli ha
için kuvvetli bir amil olacaktır. Dost- Çakmağın yüksek meziyetlerini daha teşriki mesai kararında. Yunan mılletı- 1e.fini bulmuştur.> 
luğumuz banşı ve hürriyeti istiyen üç Türkiycye gitmeden de duymuştur. Ma- nin kendi yanında yer aldığındruı emin Kahire, 30 (Ö.R) - Mısırda bütün 
büyük Demokrasi arasında temhir edil- rc~ı şahsen tnnunok suretilc duydu- olabileceğini yazıyorlar. . millet ve matbuat Türkiye rnilll bay-
miştir. ğum memnuniyet bü~ktilr. . Bükreş, 30 (ö.R) - .. Rad~r AJansı ramı milnasebetiyle sevinç göstermek-

lngiliz filosunun '!ürk sahillerini her Türkiyede memleketı modemleşlırme bütün Rumen gazetelerının Türk Cum- tedir. Büyük şahsiyetler Türk sefareti-
bangi bir taarruza karşı müdafaa ede- sahasında elde edilen eserleri hayran- huriyetinin en altıncı yıldönümü mü- ne giderek tebriklerini nrzetmişlerdir. 
bilecek vaz'iyette oldugu~ ve Türk ordu- Iıkln gördüm. Bize karşı gösterilen hUs- nnsebetiyle sitayişkfirane neşrİl'atta hu- Elmukattcm diyor ki: cBütün :sark 
suna en modenı silahlar verileceği şiip- nü kabul ve misafirpcrvellikten pek zi- lwıduğunu bildiriyor. Romanya gaz.e- milletleri bilyük Türk bayramını Türk 
hesizd.ir. yade mütehassis bulunduğumu söyle- tcsi bu hadiseye tam bir sahife tahsis milletiyle birlikte kutluyorlar.> 

iki ordu 1914 te birbirini takdir ve meyi vat.ife nddederlın.> etmiş ve Türkiycnin Romanya ile olan Elehram gazetesinde Galli Paşa Türk 
vasıflarına hUrmet etmeyi öğrenmişti. Atinn, 30 (Ö.R) ..,..,. BUtün Yunan ga- miiııasebatını snmimi milnasebetlerini röncsansının bir tarihçesini yaparak Is
Şimdi ise lüzumunda yanyana harp ede- zeteleri Türk Cümhuriyetinin 16 ıncı tcb:ırü7. ettirmiştir. Timpul terak'kiper- met InönünUn kiyasetli idaresi altında 
rek tmırnıza karşı yıkılmaz bir sed tcş- yıldönilmü münasebetiyle çok hararetli ver bir Cüınhuriyc olan Türkiyenin ka- Türkiyenin Akdcnizde ve Balkanlarda 
kil edeceklerdir. neşriyatta bulunmuşlardır. Gazeteler tettlği etliği yolu onun ınüsalemetper- hesaba katılması icap eden büyük bir 

InönünUn şahs1 cazibesinin ve nüfu- barış ve nizam unsuru olan Türkiyeyi ver ülkülerini, Kemal Atatürkün silin- millet olduğunu yazmıştır. 

Yeni Bitaraflı nu 
Amerikayı 
harbe • 

mı 

kısa bir zamanda 
sürükleyecekmiş? 

Tebliğ er 
---·-.!'7---

FRANSIZ TEBLİCİ : 
Paris 30 (Ö.R) - Bu sabahki Fransız 

tebliği: Gece sakin geçmiş, ve düşmanın 
bazı baskınları tarafımızdan tardedilmiş
tir. 

Patis 30 (Ö.R) - 30 Teşrinievvel ak
sam tebliği: Cephenin blitünlüğil üze
;inde temas unsurlarmın faaliyeti. Top
çu kuvvetlerinin mahalli hareketi. Kc-

Vaşington, 30 (ö.R) - Yeni bitaraf- Vaşingtondan istihbnratına göre rcısı- tatmin edeceği tahmin cdIByor. Şif ve nvcı tayyarelerinin geniş çalışma-
lık kanunu mümessiller meclisine ve- cilmhur Ruzveltin Amerikan sularını lan. 
rilmiştir. Kanunu esasi mucibince, ka- ve limanlarını muhasım tahtclbahirlere Brüksel. 30 (Ö.R) - Amerıka aya- Harbın ilk iki ayı zarfında 41 tonluk 
nunun bu meclisçe kabulü tatbik mev- kapamak knran beynelmilel hukuk sa- nından Colson silfilı ambargosunun ref- G Frnnsız vapuru babnlmıştır. Buna mu
küne ginnesi için elzemdir. Koridorlar- hasında bir yenilik telfıkki <'dilmektedir. ini müteakip harp imaH'ıtı iizerinden kabil dört düşman vapuru 1arafunızdnn 
da tahmin edildiğine göre cürnhuriyet- Hükümct muhasemutın iptidasından be- fcvknlade kazanç vergisi alınmasına zapt~dilmistir. B~nların b~ batm~r. 
çi mebus Hamllton tarafından ambar- ri tahtelbahir tehdidini Amerika sahil- dair bir kanun knbulunu muhtemel ola- 19 bm ton hacnunde olan dı~er Uçti bi
gonun refi leyhinde açılacak mücadele- lerinden uzak tutmağa çalışmaktadır. rnk göstermiş ve yeni bitaraflık kanunu zim tarnfımızd:ın kullanılmaktadır. Böy
ye rağmen kanun mümessiller meclisin- Tahtelbahirlere karşı ihdru; edilen istis- gerçekten bitnrnflığn tatbik edilmediği lece muhasamatın iptidasmdanberi Frnn
ce de kııbul edilecektir. nat rejimin hem tecrit taraftarlarını, takdirde Amerikanın kısa bir zamanda sız filosu 22 bin ton nz.almıştır. Bu mı1t-

Brüksel, 30 (ö.R) - Belga A:iansının hem de Ingiliz - Fransız taraftarlarını harbe sürükleneceğini beyan eylemiştir. tar fiilen scyrfisefer halinde olan tonajın 
~~-.....,..~~~~~-.....,..---~-~~--~-------~~-~~~--~-~-.....,..~ ruıcnkyüzdcbiridir. 

ltalya ~lmanya lstanbulda fırtına dün Litvany-a -için 
M l . · h t d • d d d • Deyli Telgralan yazdığı 

USSO ını arp en SQ• e ŞJ e e vam e tı bir makale 
kınmak fikrindedir Londra, 30 (A.A) - Daily Telgrap-

- BA~ARAFI ı inci SAYFADA_ hın diplomnlik muharriri Litvanya ta-
~,.., B · ı f d k k } d rafından son senelerde takibedilen si-

cAlmanyanın ltalyn ile istişare etmek- e Ş V (ta Ş ta ) f h na 3 0 İ l e V Y l l l ynseti uzun bir makalede tetkik etmek-
sizin veya pek geç istişare ederek giriş- tedir. Muharrir Mussolinin itidalci ta-
tiği harCkeUer pek çoktur. Mussolini, vassutunu Hitlerin kabul etmemiş ol-
Akdenizde sulhu tahkim ederek hem lstanbul 30 (Hususi) - Şiddetli lodos fırtınası bugün de .devam mnsına teessüf eylemekte ve Mussollni-
İtnlyan milletinin~ hem de beynel• etti. Fırtına, bilhassa Kumkapı sahillerinde zararlar yapmaktadır. Bir yi önline geçmek için her şeyi yaptığı, 
milel bir devlet adamı sıfntiyle vaziyeti- çok evlerin soba boruları uçmuf, ccmları kınlmı§tır. Fırtınanın Mar- harbin Akdenize yayılmaması hususun-
ni takviyeye çalışmıştır. mara sahillerinde de tahribat "\'e zarar yaptığı tahmin edilmdctedir. daki kararını alkışlamnktadır. 

•İngiltere İtalyanın Akdenizdeki bu- -•-
-·..e nI tl · 1 ıa =-1..ft- ek Dün olduğu gibi bugün de Adalar ve Kadıköy sefer1eri seyrek ve 
ı:ı.11:>1 ıne aa eruı as u uuuı..ı- etınem. - Letonyadaki A ·---·ıar 
tedir.. müşkülatla yapılmıştır. nuuaua 

Roma 30( Ö.R) - Fransız siy-ad mü- fırtınadan Beşikta~da milli emlake ait 12 numaralı evle bayan fir- meselesi 
nekkitleri ~nin sözlerini ltalyanın devse ait diğer bir ev yıkılmıştır. Oık.üdarda Karacaahmet mezarlığın- Riga 30 (Ö.R) - Letonya adliye na-
nncak kendi hakiki ve kurucu menfaat- da da iki servi yıkılmış, Galatada bankalar caddesinden geçmekte olan zın ile Almanya elçisi bugün Letonyndn-
lerini düşünmek azmine bir delil addedi- d k ] · d Sel h ki Almanların Almnnyaya iadesi hak-
Yorlnr. Havas ajansının mütalaasına gö- eniz as er erın en im ir binadan düşen camla yaralanmış, Tepe kında bir mukavele imza etmişlerdir. 
re, faşist rejiminin ~iyasetini değiştire- başındaki şehir tiyatrosunun çah tahtaları da uçmu~tur. 
cek hiç bir şey olmadığından İtalyanın 
Avrupa ihtilUfınn karşı vaziyeti hiç bir 
değişikliğe duçnr olmamıştır. İtalya ipti
dadanberi takındığı intizar vaziyetini 
muhafaza etmektedir. Duçenin faşizm 
için, yalnız milletle beraber ve millet 
için yürümekten ibaret bir imtiynz iste
diğine dair olan ctimlesi İtalyanın biç 
bir zaman hakiki menfaatlerine uymı
yan saik ve mülfilıazalara tabi olmıyaca
ğına delil sayılmaktadır. 

•Er Nuvel• gazetesi sosyalizm ile fa
şizmi mukayese ederek şu hükmü ytirü
tüyor: Hiç bir tarafta cemiyetin uzvi bir 
şcldl olarak dikiş tutturamıyan so.sya
lizmin tarihi rolli bitmiştir. 

İngiliz gazeteleri de :faşist rejiminin 
Nafıa işlerine verdiği chemiyeti kayde
dıyorlnr. cTaymis• gazetesi buna rağ
men İtalyanın Avrupa ihtilMına ve hu
dutlarmm ötesinde olup bitenlerle ala
kadar olmadığını zannetmenin bir hata 
olduğunu yazıyor ve şu fikri ilave edi
yor: Mussolini, muvafık göreceği Anda 
ttalynnın sesini duyurmak istiyecektir. 

•Deyli Telgrafa ta Duçenin realist si
ya.cretindcu takdirle bahsediyor. Ve bu 
siyasetin gerek Italyan milletinin şefi, 
gerekse beynelmilel devlet adamı olarak 
Jtibannı artırdığını kaydediyor. 

Paris 30 (Ö.R) - Almanyanın Roma 
fıri Fon Makenzen Romadan Berline 

hareket etmiştir. Alman diplomatı son 
auruınlarda :faşist hükümet erkAniyle bir 
çok mülAkntlnrda bulunmuştu. Şimdi 
Avrupa ihtilllfı karşısında Italyanın va
ziyeti hakkında hüktimetint' malUmat 
• rreceği tahmin ediliyor. 

-*Memleketimize gelen 
Yu o lav ticaret heyeti 

Istanbul, 31 (Hususi) - Iki memleket 
c11 asındaki ticaret işleri ve Afyon satL"i· 
lnrı etrafında t«Cmaslarda bulunmak 
üzere .... hıitJ1it on ldc:ilik bir Yur;oı:ılav 
h<'ycti im" t"r. Heyet r .. .'\.,h r ya 

s·r lngiliz destroyeri iki Al 
tayyaresi ile harbe i 

Londra 30 ( ö.R) - Amirallık bildiriyor: 

an 

Bu sabah Docer Bank şimalinde bir lngiliz destroyeri iki düşman 
bombardıman tayyaresile harba tutuşmuştur. lngiliz destroyeri hiç bir 
hasara uğrnmamıştır. Hiç bir nüfus zayiatı yoktur. 

Alman Resmi Ajansı 
Çekoslovakyadaki isyan hadisele

rinden ilk defa bahsediyor 
Paris 31 ( ö.R) - Pragda yapılan nümayişler ınünasebetile D.N. 

B. ajansının tebliği çok pyanı dikkattir. Alman resmi ajansı Çek milli 
bayramını tesid veailcsile tahrik edilrni~ bazı gençlik gruplarının ma
ğazaları kapatmağa teşebbüs ettiklerini, Pragda Vandel meydanında 
toplanmağa çalııtıklarını, bu isyankar hareketlerin derhal menedildi
ğini, süklınetin avdet ettiğini bildirmiştir. 

Alman tebliğinin ilk defa olarak Moravya ve Bohemyadaki !hidiıe
lerden bahsetmiş olmaaı çok ~ayanı dikkat görülmekt~dir. ÖVr de ma
dam Tabuis diyor ki: 

Moravyadaki hadiseler tasavvur edildiğinden daha heyecanlı ve bü
yük olmu~tur. Haha ve Protektur erkfuu kendilerine verilen \•aadle
rin tutulmadığını ileri sürerek istifalarını vermişlerdir. Haha ve diğer 
hükümet erkanının etrafı Gestaponun sıkı nezareti alhndndır. Fon 
Noyrat istifalan kabul etmemiştir. 

Paris 30 ( ö.R) - Berlin ve Viyanadan alınan haberlere göre Çe
koslovak istiklalinin yıl dönümü münasebetile Prngda husule gelen 
kanşıklıklar tahmin edildiğinden daha vahim olmu tur. Bitaraf mü
şahitlerin ifadesine göre Alınan radyosu bu sebeple bu hadiselerden 
bahsetmeğe ve 300 kadar tevkifat yapıldığını bildinneğe mecbur ol
muştur. Polis nümayişçiler üzerine ate etmiştir. Bir cok yaralılar var
dır Praa. fiikll örfi idare altındadır. 

--at 
ahte • leri 

Paris 30 (Ö.R) - Alman tebliğinde 
harbın iptidasındanbcri yalnız 3 Alınan 
tahtelbahirinin kaybolmuş telakki edil
diğinin iddia edilmesi lngiltere ve Fmn
~adn alayla karşılaruruştır. Avam kama
rru;ında B. Çörçil 13 Alman tahtelbahiri
oin batınldığını ve beş tanesinin vahim 
hasara uğradığını ve belki bunla!'ın da 
battığını bildirmişti. O vakıttanberi di
ı';:<er bir Alman tahtelbahirinin batınldı
ğı, birisinin de hasara uğratilarak belki 
de battığı haber verilmiştir. 

-*-Son haftada 
ingirz ticaret 
rnosunun kaybı 
Paris 30 (Ö.R) - Son hafta zarfında 

lngiliz ticaret filosunun kaybettiği 'Y3pUr 

~ 21000 ton olarak ilan edilmiştir. 
J ngiliz amirallığı Almanyaya aid 19500 
ton emteanın müsaderesiyle bunun te
lafi edildiğini ilAve etmiştir. Birinci Teş
rin ayında kaybedilen tonaj miktarı 
€5000 dir. Eylülde bu miktar 11.55000 ıton
clu. 
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Türkiye - Yugoslavya 
ticaret müba elesi 

Belgrad 30 (A.A) -Ticaret ve endüstri nazın muavini Obradoviç 
Politika gazetesinde yazdığı bir makalede Yugoslavyanın odun ve 
odun maddeleri ihracını artırmak auretile Türkiye ile Yugoslavya ara
sında bugünkü ticaret mübadelelerinin bet misli tezyid olunabileceği 
mütalaasında bulunmak.tadır. 

Nazır muavini, bugün mevcut şartlara nazaran iki memleket mü .. 
nasebetlerinin daha iyi bir tarzda tanzim edilmesinin lüzumlu o1duğu
nu kaydetmektedir. 

Amerıka yeni bitaraflık kanunu-
nu Taymis nasıl tefsir ediyor? 
Londra 30 ( ö.R) - Ingiliz gazetelerinin bu sabahki başmakaleleri 

dahili meselelere tahsis edilmişti. Yalnız « T aymin ve <e'Dey li T elgrab 
Amerika ayan meclisi tarafından yeni bitaraflık kanununun kabulünü 
tefsir ediyorlar. 

Londra 30 ( ö.R) - c T aymis> gazetesi yeni bitaraflık kanununun 
Amerika ayan meclisince kalbulünün muttefikler tarafından harbın 
idaresi üzerinde çok hayırlı tesirleri olacağını kaydedıyor. Bununla be
raber, kongrenin ittihaz edeceği karar, asla muhasımlardan birini di
ğerine karşı iltizama matuf değildir. Hedefi münhasıran Amerikan 
menfaatlerine hizmet etmektedir. 

cDeyli Telgraf» gazetesinin fikrince de kanunun kabulü manidar
dır. Zira halen tatbik mevkünde bulunan bitaraflık kanununun, bu 
şeklile, Amerikanın sulh için bir tehdit teşkil ettiği kanaatinin büyük 
bir ekseriyete istinad ettiğini göstermektedir. 

Besarabya meselesi 
Röytcr ve Tas ajansları arasında 

t ati olunan telg'raflar 
Bükreş 30 (A.A) - Romanya gazeteleri Sovyet lcıtaatmın gUya 

Basarabyaya girdiğine dair Kopenhagdan çıkan yalan bir haber hak .. 
kında Tas ve Röyter ajansları arasında teati olunan telgrafları neJre
diyorlar. Röyterin objektif olarak bu malumab verdiğini ve Tas"ın da 
bu haberi infial ile karşıladığını mevzuu bahseden gazeteler bu infial, 
Rusyanın ileride de Romanyanın tamamlığına riayet edeceği suretin
de tefsir etmektedir. Maamafih Alman unsurlarının telaş çıkarmağa 
çalıştıkları kaydolunmaktadır. Bazı Alman ticarethaneleri Basarabya
daki şube1erine bütün mallan eski Romanya topraklarına nakletmek 
emrini vermişlerdir. 

Brüksel 30 (ö.R) - Sovyet kuvvetlerinin Basarabyaya girdiği 
hakkında Kopenhagdan verilen yanlış bir haberi kaydeden Romanya 
gazeteleri yarı resmi Tas Sovyet ajansının bu haberi nefretle reddede
rek bu :gibi şayialaruı Rusya ve Romanya arasındaki münasebetleri 
ihlale matuf olduğunu kaydettiğini yazıyorlar. Sovyet ajansının bu 
tekilde vaziyet almaaı Bükreıdc Moslrovanın Rum~n hudutlarına ria
yet etmek azminde olduğuna bir delil olarak kabul cdilmckt.cdir. 

Alman tayyareleri gittikçe 
kıymetten düşmektedirler 

Londra 30 (Ö.R) - Esir ednen Alman tayyarecileri yeni Alman 
avcı tayyarelerinden memnun olmadıklarını ve Kurtis tipindeki Fran· 
sız tayyarelerinin bunlara açıkça hakim olduklarını söylemişlerdir. 
Harp devam ettikçe Alınan tayyarelerinin kalite düşüklüğü, AJman
yada alüminyom fikdanı acbebile artacaktır. Almanyaya gidecek olan 
155000 ton a1üminyomun lngiliz 61osu tarafından müsaderesi Alman 
tayyare endüstrisine ağır bir darbedir. Geçen sene Almanya. alümin
yom madeninin çıkarıldığı Boknid bam madeninden 2 milyon 200 bin 
ton ithal etmiş ve kendi istihsalatı 18 bin tondan aıı: olmu§tu. 

Litvanya milisleri 
Vilnoda nasıl karşılandılar 

Kaunas 30 ( ö.R) - Litvanya milisleri dün sabah Vilno şehrini te
sellüm etmişlerdir. K.ıtaatın şehre girişi sevinçle karşılanmış ve binalaı 
Utvanya ve Sovyet bayrak1arile süslenmiştir. Kahbalık halk- kütlele
ri kiliselere dolınuşlardır. Akşam kahve ve sinemalar hıncahınç dol
muştur. Yiyecek maddeleri her taraf ta sablmal-tadır. Su ve elektrik 
tevziab normal şeklini almakla beraber telefonlar daha işlememekte
dir. Telgraf servisleri yabancı gazetelerin israrı üzerine fakat yalnız 
matbuata mahsus olmak üzere i§İemektedir. Kışlalar hala Sovyct kı
taatmın işgalinde bulunduğundan Lltvanya kıtalan geceyi açıkta ge
çirmişlerdir. Diğer taraftan haber verildiğine göre Kaunasdaki Sovyet 
asker! heyeti iki memleket arasındaki pakhn askeri hükümleri hak
kındaki tatbikata ait anlaşmayı imzaladıktan sonra cumartesi günü 
Moskovaya hareket etmiştir. 60 Sovyet tanla dün Vilnodan çekilmit
tir. 

Brüksel 30 ( ö.R) - Litvanya milisleri Vilno şehri ve etrafım ta
mamile işgal etmişlerdir. Litvanya generalı sabaha kadar Sovyet as
keri mümessillerile müzakere etmiş ve Rus • Litvanya karşılıklı yar
dım paktının tatbikine müteallı1c anlaşma imza edilmiştir. Vilno şeh
rinde bulunmakta olan 60 Sovyet tankı bu sabah Vilnodan çekilmi~
Jerdir. 

Brüksd 30 (ö.R> - Litvanyada kendilerine tah•is edilen muhtelif 
ıüsleri işgal etmek üzere bazı Sovyet kıtalanmn bu sabah Litvanya hu
dudunu geçtikleri haber "'erilmcktedir. 

Londrada toplanacak olan Do
nıinyonlar konferansının hedefi 
Londra 30 ( ö.R) - fogiliz ve Dominyom hükümetleri arasında 

akteclilecck haıp konferansinda hazır bulunmak üzere Londraya gf> 
len Kanada hükümetinin mümessili demiştir ki: Kanada milleti ihti
lafta takip edilen 'hedeflerin muazzam ehemmiyetini takdir etmiştir. 
Maksnd kaba .sapa kuvvete karşı hürriyeti müdafaa etmektir. Tek ni
yetimiz harbı süratle zafere isal için bütün kaynaklarunızı Ingiltcreye 
tahsis etmektir. Londra Oominyonlar konferansının hedefi Hitleriz
rnin ezilmesidir. Bu da Dominyonlann anava.tanla tam tesanüdlerinin 
açık bir ifadesidir. 

Tarihi ehemmiyetten başka Dominyon1ar konfennsı Fon Ribben
trop0un ne kndar yanıldığına bir işarettir. Fon Ribbentrop Hitlere 1n
gilterenin harp etmiycceğini ve edrse, Dominyonlardan hiç yardım 
göremiyeceği cibetle, yalnız kalacağını söylemişti. 
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Ki.SACA: 
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Taciz ateşi 
Su tanhisarda molotofun nutku 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
tahmine çalışmaktadırlar. 

Bir Hitler takvimi 
YAZAN: Eczacı K. Kamil Aktaş Tabiatın güzelliğini üzerinde 

yapılan 
toplı
işler 

cDcyli Ekspres> gazetesinin Kopcn
hag muhabirine göre Sovyet Hükümet 
Reisinin yarınki nutkuna Berlinde bü
yük bir ehemmiyet verilmektedir HarJ.. 
ciye Nezaretinin sahibi salahiyet bir :ıa
tı, yüksek Sovyet Konseyinin içtimaı, 
harbin en yüksek noktası olarak gös

Taymis gazetesine: . Hall? ve c~phe ıstılahında .t5ciz ateşi• 
.. ı b' k" ·· k 1 bil • . . d diye hır tabır vardır. Ben ne vakıt •ta- yan Sultanhisarda 

Mazide verdiğimiz kararlar ve yap
mağa azmettiğimiz niyetlere bakıpta 
hakikatte bunları ne kadar azını tahak
ltuk ettirmiş olduğumuzu düşünecek ve 
!bundan elem duymak her insanın başı
na gelen bir haldir. cFevkalbeşerlerin 
bile bu zaaftan azade olmıyacaklannı 
görmek belki bir teselli teşkil edebilir. 
AdoU Hitler galiba bunun en birinci 
;kurbanı olacak. Bi~ik sütunda onun 
kendi nutuklarından delirmiş, coşkun
luk esnasında izhnine vurut edip ihti
yatsız anlarında ağzından kaçırdığı gü
zel siyasi idealleri ifade eden geçme par
çalar göreceksiniz. Güzel hisler dergisi 
olarak o bir saçma parçalar göreceksi 
cılarak o bir artist olduğunu mütevazi
one itiraf eden muallife iam layik bir 
eserdir. Fakat heyhat: Insan oğlunun 
arzuları ne boş zaman parlak hayalleri 
nasıl paslandırıyor. Belki Hitler bizzat 
iktidara geçtiği ilk günlerin coşkun se
vinç ve vadini tekrar yaşamak istiyor. 
O zaman daha devlet reisliğinin ikinci 
haftasında chükümet> programının en 
birinci ve en iyi noktası şudur ki biz 
yalan söylemiyeceğiz ve ahtekarhk et
miyeceğiZ> diyecek kadar kendinden 
geçmişti. 

Hiç şUnhesiz ki safhada artistliği ha
la ön safta geliyordu. Bu gönplsüz po
litikacı, mesela, Münihte bir Ingiliz 
B~vekiline karşı, yahut hükümetin 
görmediği şeraiti kabulden istinkaf ede
cek kadar hayasız bir Polonya sefirine 
muamelede alınacak tavrin güçlüklerini 
tahmin edememişti. Fakat o murahik
lik hanelerinde bu kızıl haçlının kendi-

ne guze ır opru uru a ecegını a- . k lim · · · ·ı b k l' d d 
h k şf tm' r 1939 N b k cızıı e esını ışı sem u e ıme e er-
a. de e b'ış Bı. 1şc . d urb~m ebrirg tahond~- hal bir nezaketsizlik, bir rahat bozucu- Sultanhisar 28 (Hususi) - Havası, 

resın e c ız o vız e ıze ıt 1 k b' sızık if d · bul b h ·· h 
k·ı d b h' • l b' k d u ır saygı ı a esı urum suyu gu"zel olan una iye üç yuz ane ve teş ·ı e en c unı, çı gın ır a i e gö- T, A • • d nili' d h 'ı · 

riiyoruz. cBolşevik Rusyada tahrip kor- . • .acız. ateşın e nce ~ cep e erın iki bini mütecaviz nüfusdan ibarettir. 
kunç cinayet ve harabi verdir. Giilmc, bırbırler':°e. ~~şı :.aygısızlıga başladık- Merkez ve nahiyeye bağlı sekiz köy genç 
saadet, güzellik ise bw-ndadır> dediği lıırını,. b~bırının rahatlarını bo~up ne- ve kudretli muhtarların elindedir. Her 
zaman tahrip ve korkunç cinayette bir zaketsızlık yaptıkları aklıma gdır: . gün muntazam şekilde telefon işlemekte
pay almak için saadet ve güzellikten Sakı~ ~~:U-ebede, cephelerde ıki ~- dir. Son sisteme malik olan santral ayni 
vaz geçmekle, tehdidi asil bir ortağa tah- rafın hır.bı~ının rahatını bozmas~ın ~~ dakikada ayni emri her tarafa vermek
vil edemiyeceğini düşünememişti Ve nezaketsızlik sayılıp sayılmıyacagını du· tedir. 

• b d ilk il h"'k" şünmeyin. Harp cephesinde bulunmuş Şirin yerimiz elektri~e kavuşmuştur. 
eger o un an sonra ver en u um- 1 1 k . b"lirl "k" t f ta b" 0 

1 · d • lm d • k · o an ar pc eyı ı er, ı 1 ara ır· Nahiyeye yanm kilometre ilerisinde bir 
erın .. ogr~ •. 0 a ıgınn arar ~erırse birlerini taciz edecekleri vakıt içi boş 
s~.n so .. yledıgı n~tukta <.Almanya ıle bu- top atarak rahat bozmazlar. değirmen istimlak edilerek elde edile-

k B 1~ ik R s da her cek su ile dinamo kuvvetini artıracnk-gun u o~ev usya ara ın T 1 k .. b"rt"'l · · 1 
hangi bir muahede bağının hiç bir kıy- .. op .arın seyre gum u u erı, mıtra - tır. 
meti olmıyacaktır. cdemişti. Hiç şüp- yozlerı~ ~~:U-ı, yaralıların !e1!atları istasyon civarında en mutena bir yer
hesizki bu nutkun bir mu veya hır kaç olum cephelerdekı sukUne- de tam teşkilatlı nıuazzam bir mektep 
hesizki bu nutkun bir nüshası Kremlin ti!.. Asla bozan hadiseler değillerdir. Bu yapılmaktadır. Birinci katı bitmiştir. 
dosyalannda mahfuzdur. sebeple?!~ ~i •t.8C:U ateşiD de öyle bizi~ Mezkur mektebe i$minin yazılmasını 

G d 1 tl · · Alın 'l " zannettigımız gıbı ufaktefek saygısızlık. istemiyen fazilet ashabından bir zat bu 
d 

alrp dev e erının. . h anyatl ı ek mu- ateşinden büsbütün başkadır. 
ca e eye cvam az.mıru ayre e arşı- C h 1 . ""kfuı f d lık defa beşyüz torba çimento teberru feda
layan Signor Mussolini, eğer Hitlerin . .~P e erın su e ın. e ıss~z " ses- karlığında bulunmuş ve fabrikatör Ka
bu nutuklarını son yedi sene içindeki sızlık ~.anas.ı Y~~t.~. Bır tara tan patlı- zım Tarhan da otomobille kum taşımağı 
hareketleri ile karşılaştıracak olursa ih- yan obuslerın çozülerek, uzanarak ~ra- deruhte etmiştir. Bu müesııesenin banka
timal ki Ml5. bulamadığı ip ucunu ele ~alar seJamlıyS:ak .~arşılarlar, Da~lar da beş bin lirası vardır. Yakında ikinci 
geçirecektir. Duce, buhranın başından ınler. Ovalar guı:?burd~r·: Fakat yıne katı da yükselmeğe ba,lıyacaktır. 
sonuna kadar, Polonyanın istilasından bunlar cephe. su~etını .. b?zmazlar.. Merkezde dört fabrika hali faaliyette
evvel sonra, sullıü.n maruz bırakıldığı Cephelerde yıne sükunet hükümferma- dir. Bunlıır zeytinyai:'ı. pamuk, tahın İş· 
haksızlıklara rıza göstermek, onları tas- dır. 

C h 1 · kil · b 1 lemektedir. hih için kan dökmekten daha iyidir ep e crın •SÜ neti• u o ursa •gü- Sultanhisanna 3-5 kilometre yakın· 
kanaatindedir. Bu fikre iştirak etme- rülti.l~ nün ne olabileceğini varın kıyas lığında dört bataklıktan iki danesi kuru-
mekle beraber bir fikir olarak ona hür- eyleyın artık tulmu' ve Sazlı deredeki de kurutulmak 
met etmeliyiz. Fakat öyle olsa bile o D h b iizeredir. 
işin içindeki derin bir çok meselelere e 0 j z ar İ Elyevm cümhuriyet meydanı ve onun 
temas etmiyor. Polonya uzun zamandan karşısındaki ada istimlak edilecek ve açı-
beri devam ede gelen bir sürii kurban- ŞJ.ddetJendı• lacak geniş sahada Ebedi ve Milli Şefle-
ların en sonuncusu ve en gaddarca mua- rimizin iki anıtı konulacaktır. 
mele görenidir. F.ğer Britanya ve Fran-
sanın siyasetleri sadece bir menfaat üze- - BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - istasyondan cümhuriyet meydanına 
rine müstenit olsa bile Führerin ebe- be 1 d h b gelen cadde ve ona rastlıyan ev ve saire 

nis ttir ve tayyare er e er zaman u istimlak edilecek ve hükümet konağı da 
nim lngiltere ve Fransaya karşı hiç bir fedakarlık istenemez. Sonra kazanılan 

feda edilt!rek medeni bir cadde haline termiştir. Diğer taraf tan, müttefikler 
ifrağ kılınacaktır. yeni sulh tekliflerini de reddederlerse, 

Hükümet konağının karşısındaki mey- Sovyelerin askeri müdahalesi ihtimali 
dan spor sahasına tahsis kılınmış ve dört bir korkuluk gibi ileri sürülmektedir. 

. Paris, 31 (ö.R) - övr gazetesine gö-
yüz yirmi beş liralık iimnaı.tik malzemesı re Hitler bir sulh tecavüzunda muvaffa-
sipariş edilmiştir. kıyet ümitlerini hfıla kaybetmemckte-

Pasif korunma teşkilatı çok canlı bir dir. Ve bilhassa ümitlerini Rusya:yn 
vaziyette tessüs etmıştir. Tarihi asar ve bağlamıştır. Rus - Alınan anlaşması sulh 
tabiatın bu mıntakadaki teşekkülat arzi- için bazı istişarelerde bulunınağı ihtiva 
yesi dolayısile her tarafa nasip olınıyan ediyordu. Bu istişareler yapılmış ve ni
büyük bir muvaffakı} et burada tebarüz hayete ermiştir. Sovyet şuralar Konse
etmiştir. yinin büyük toplantısında sulh tecavüz-

Memleketin incir, pamuk, zeytin istih- lerine devam etmek rolü Molotofa bı
salatı vardır. Oç milyonu mütecaviz por- rakılmıştır. 
taka! yeti,tiren altın bahçeleri her gün Paris 30 (Ö.R) - Roma gazeteler) 
nefasetini ve verimini artırmaktadır. Mo~kova yüksek şfuasında B. Molotof 

Her kes memnuniyetle görüyor ki SuJ- tarafından söylenecek nutku alaka ile 
tanlıiaannda ciddi bir çalı~ma lcar~ısında bekliyorlar. Alman propagandası §imdi

den bu nutka ÇQk tefsirler ayırıruılda
portak~lcılık .. ileri. gidiyo~k· Kaliteyi de dır. Sovyetlerin m~veneti kabul ettik· 
düzeltti ve duzeltıyor. Mı tarı artırdı ve l . .. l · b' ulh ta L--.. .• 1 k erı soy enen yem ır s arruzu AöI"· 
artırıyor. Bundan dolayı butun mem e e- d 1m ·· k" d"" R 
· b' S 1 h' 'ttik b" şısın a o amız mum un ur. usyanın 
tın kal ınde u tan ısarına gı çe u- Almanyaya hizmet için bir göz boyacı 
yüyen bir takdir ve ~ürmet hissi vardır. teşebbüsü olması muhtemeldir. Fakat 

Bu mütemadi sayın bundan sonra te· bu hizmet tamamen sathidir. Zira Sov
h.akku~ edecek .daha hüyük iktısadi ne- yetler genişleme siyasetlerini Alman 
tıcelerı gelecektır. menfaatlerini çiğniyerek tahakkuk ettir-

Nahiyemizin faal ve muvaffakıyetli mekte tereddüd göstermiyorlar. 
müdürü bu sene portakal sepet ve ıan- Alman propagandasının Kopenhag ta
dıklarının üzerine miktarını yazdıracak, rHciyle işaa ettiği bir haberde Sovyet 
müşteriyi iğfalden kurtaracak ve memuru kuvvetlerinin Besarabyaya girdiğinden 
mahsu• müvacehecıinde doldurulacak bahsedilmişti. Royter ajansı bu haberi 
olan bu nefis portak<tllar üç sınıfa ayrı- ne.şretmezden evvel Tas ajansından key
lacaktır. flyeti sormuştur. Tas ajansı bu şayiayı 

Nahiyemizin bu kadar umran ve cüm- nefretle reddetmiş ve Soveyetlerle Ro
huriyet hükümetine çalışmaları karşısın- manya arasında müna<;ebetleri bozmağa 
da belediyeye hak kv.andığını her kesin matuf bir tasni eseri olduğunu ve bu se
takdir ve teslim edeceğine hiç ıüphe et- heple bir tahrik eseri teşkil ettiğini bil

dirmiştir. Bu cevap Sovyet Rusyanın Ro-miyonız ... 

ni vakfettiği idealler yalnız hakikat ve 
(fof,truluk değildi. Onun o günlerde 
Emaviri Aşerenin sekizinci sene de de
rin hürmeti verdi. 1935 Mayısında cAl
man Avusturyanın dahili işlerine müda
hale etmek ve Avusturyayı ilhak etmek 
yahut Anchluss yapmak ne arzusunda 
ne de niyetindedir> demişti. 

1938 EylOlünde ise cSudatenland Av
rupada istediğim son arazidir> dedi. Ay
nı senenin Şubatında Führer > Polonya 
bu memleketleri. Milli şartlara hürmet 
etmektedir. Danzig ve Almanya ise P~ 
lonya haklarına hürmet ederler cdemiş-
1i, sonra da,> biz bütün yakın komşu
larımıza Almanya tarafından arazileri
nin tamamiyetine riayet edileceğine da
:ir teminat verdik. Bu boş bir söz değil
dir. O bizim mukaddes azmimizdir. cDe
di. Bütün bunlara rağmen o zamandan 
bcrl sabık Avusturya, Çekoslovakya ve 
Polonya arazisinden ne vasi sahalar 

harp gayem yoktur> tarzındaki en son ile kaybedilen arasında hiç bir nisbet 
teminatını Avusturya Çekoslovakya ve yoktur. 
Polonyaya verdiği aynı neviden temi- Boston Herald gazetesi de şöyle di
natlar serisinin aydınlığında mütalaa yor: •Britanya donanmasına yapılan Al
etmek lazım gelir. Işte Ba~vekilin bizim man hava hücumları İngilterenin bir de
harp gayelerimizi tarifinin manası bu- niz kuvveti olarak faikiyetini tehdit et
dur cAvrupayı daimi ve mütekerrir Al- memektedir.• 

Hitlerle askeri şefler 
arasında ihtilaf var 

manya ile eyi münasebetlerini bozdm
mamak lüzumunda olduğuna bir delil
dir. Halbuki Romanya Almanları, Al
manyamn Alman ahaliyi Almanyaya 
r.akletmek teşebbüslerinden ibret almı
yarak, hala Romanyada fesad hareketJe
ı ine devam etmekte ve Romanya için 
Almanyadan başka dost ve hfuni olamı
yacağını inandırmağa çabalamaktadır. man tecavüzü korkusundan kurtarmak Brtik.<;e} 30 (Ö.R) - Deniz harbı hak

ve Avrupa milletlerini istiklnl ve hür- kında Havas ajansı şu malumatı veriyor: 
riyetlerini muktedir kılmak.> Alman amirallığı şimdilik hava - deniz 

Biz bir tek maksatla, mevcudiyeti harbından vaz geçmicı gibidir. Son sekiz 
medeni hayatın devamı ile kabili telif gün zarfında ancak iki deniz - hava ke
olmıyan bir tehditten Avrupayı kurt<ır- şif taarruzu olmuştur. Gerçe sabahtan 
mak maksat ve azmi ile bu harbe girdik akşama kadar havanın kapalı olması da 
ve bu davanın basitliği. Duçenin Hitlerle bir engeldi. Bu hafta zarfında Almanlar 
onun Rus ortağı arasında fark gözetme- altı Ingiliz vapurunu batırmışlardır ki, 
mizi bir mubayenet addetmesi mesele- bunların üçü Şap sahili açıklarında bat
sini hallediyor. Biz Rus hareket:nll.. mıştır. Bitaraflar da, vapur kaybetmiş
haksız ve hainane olmasını ilfın etmek lerdir. Müttefikler de en ah Uç tahtelba
mecburiyetinde olmamıza ra~men onun hlr batırarak mukabele etmi;slerdir. 

Şimdi de Hıtleri istihlaf edecek 
Bu karı.şık vaziyette Türkiye ile Sov

yetler arasındaki münasebetlerin doSta
ne mahiyetini muhafaza etmesi lngiliz, 
ve Fransız mahfillerince memnuniyetle 
kaydediliyor. Bir askeri 

lüzumundan 
diktatörlük ilanı 
tekrar bahsediliyor ·········································~ 

Pek yakında 
• .. 
• .. 

Hitlcrin elne geçti. 
Bu yalnış anlaşılmış insaniyet .seve

rin hakikat olmasına mani olunmu~ 
emellerinden en birincisi onun sulh için 
duyduğu sonsuz hasretidir. Bu en yük
,;ek gaye uğrunda o hiç bir zaman - laf 
~an tereddüde düşmedi 1933 de charp 
istiyecek kadar çılgın değildi 1934 de 
:Alman hükümeti, Alınan milleti gibi 
cihyanda ve sulhün muhafazası ıçın 
mlimkün olan en büyük yardımı yap
mak üzere kayıtsız şartsız arzu ile d~ 
ludur> demişti. 1936 da> biz milletler 
nrasında sulh seven bir unsur olmak is
teriz. Buna ne kadar tekrar etsek yine 
azdır> dedi c bunu geçen 1 KAnunsani
ye kadar mütemadiyen tekrarladı: Yıl
i>~ı gününde bu azmini şöyle ifade etti>. 
Genci olarak bizim tek bir arzumuz var 
o da gelecek sene içinde bütün dünya
nın umumi teskinine yardım etmeğe 
muktedir olmaktır.> Senenin dörtte üçü 
t;eçti. Şimdiye kadar Hitlerin sulha yap
iığı yegane yardım, Çekoslovakyanın 
esarete ve için için yanan bir isyana 

asıl cinayete nazaran tali ve fer'i kaldı- Aynı hafta, deniz harbı bakımından 
ğınn inanıyoruz. Sovyetler Hitlerin ev- daha mühim olan bir hadise ile izlen
velki şenaatlerine ortak olmadılar ve miştir. Bu da bir veya iki Alman harp 
esas itibarile mütecaviz bir devlet ola- gemisinin Atlas okyaııosunda gözükme
rak görünmediler. Yalnız ve yalnız Hit- sidir. Bu kabil cüzütamların korsan har
lerizm Almanyada hükilm sürdüğü müd- hı için korkunc sil5hlar olduğu kayde
detçe muahedelere emniyet olunamıya- diliyor. Cenubi Atlas okyanosunda bun
cağı gibi beynelmilel meseleleri de ce- kırın takibine başlanmış ise de uzun ve 
bir yerine müzakere ile halletmek im- güç bir teşebbüs olduğu kabul ediliyor. 
kanı kalmıyac.aktır. Biz inanıyoruz ki deniz harbının altına 
bir defa bu fena unsur eı.ildi mi millet- ., 
ler arasında mevcut münazaaları, ve 
harp esnasında tahaddüs edebilecek ye
nilerini medeni müzakere usulleri ile 
atıştırmak mümkün olacaktır. Sovyet
lerin böyle müzakerelere iştirak etmi-
yeceklerine dair bir emare görünmüyor 
Almanyada da açıkça cebir ve şiddet 
taraftarı olmıyan veya dünya huzurun
da sözlerine hanis olmamış bir hükümet
te bunlara iştirak edebilir. 

Senede 70.000 
lngiliz lirası 

mahkum edilmesi Polonyanın tahrip ve -

Hindistandaki yerli hükümetler tara
fından tngiltereye karşı besledikleri 
merbutiyeti ispat için Ayrupa harbi cıktı 
çıkalı muhtelif vesilelerle taahhütlere 
girişilmektedir. Zengin mihracelerin her 
biri bir çok paralar ve11meyi vadediyor
lar. 

parçalanmasına ,Avrupanın üç büyük Kitleri değil, biraz da 
milleti arasında amansız blr harbin açıl-
ması ve diğer milletlerin baştan başa şapkanızı düşünün! 
si15h altında bekleten geniş ve şumüllü Londralı bir gazete kadın okuyucula-
bir korku oldu. rına şu nasihati veriyor: 

Fakat onun bu azmini yerine getirmek Her vakit Hitleri değü, bir az da şap-
için daha üç ayı var. kanızı düşününüz!. Bitlerin yüzünden 

Londra gczetelerinin yazdığına göre 
Hindistandaki yerli hükümetlcrden Na
vanagarın mihracesi Cem Sahip senelik 
iradının yüzde 10 mikdarını harbin de
vamı müddetince Ingiltereye vermeyi 
taahhüt etmiştir. Mihracenin varidatının 
senede yüzde onu meğer 70,000 Ingiliz 
lirası ediyormuş. 

---ııı---

- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -
sinin Roterdamdao iıtilıbarma nazaran 
Holanda hududunda mühim Alınan as
keri hareketleri de\iana etmektedir. Al
manya ile Felemer.k arasındaki muha· 
berata yeniden bazı tahditler vazedil
miştir. 

0.?yli Telgraf gazetesinin askeri mu
harriri Alman tahsidah hakkında bir fi
kir yürütmekten ic;tinap etmekte ve olsa 
olsa Alman kumandsnlığmm tedafüi 
yerine taarruzi temayÜUerine bir İşaret 
olduğunu kaydetmektedir. Maiino hat
tına karşı büyük bir taarruz ihtimali da
ima mümkündür. Fakat olabilir ki ,u ve
ya bu noktalardaki tehşidat müttefıkleri 
bareket!iz ve ibtiyatJannı bir yıpranma 
hardcetine aürü..tJenmeğe matuftur. Ve 
kat'i mah0 vctte bir hareketi İsb1ıdaf et
memektedir. 

«Mar.çester Guardien» gazetesinin si
vasi ınuhllbirinin f:L'Tir.c~ hafta sonu ha
diseleri de pek yakm bir Ahının taarru· 
:runa h · emare örülmemekle beraber 
bövle hi!' taarruzun vuku bulmıyacağı 
net=ce·i de i t;hbar edilemez. 

A .. keri müc2hid1er gam cephesindeki 
l'":ın t h$İd<>t nd"n a~la m"tehavvir 

dcP.iflcrd=r. Daha ?ivad"'. harekat saha
sının sima] ve ccnubundaki tah,idat na-

Hindistan 
-+-

Bu kadar çok kerre yanlış anlaşılmış harp çıktı. Ingiltere de var kuvvetilc 
olan Hitler, Stalin Yoldaşın yüksek czi- harbedecck. Bu böyle malı1m olunca 
yellerine gözleri açılmadan evvel şark- sonbahar şapkalarını dUşilnmckten ne
taki komşuları hakkında beyan ettiği den geri kalmalı?. Bu şapka sonbaharın 
fikirlerin bazılarından şimdi muhakkak koyu renk elbisesine bir tazelik vere
pişman olmuştur. O ehem biz Nasyonal cek, giyeni büsbütün genç gösterecek
Sosyalistler, hem de Bolşevikler ara- tir. Ingiliz gazetelerinin okuyucularına 
mızda birleştirilmesi asltı kabil olnu- tavsiyesi harp var diye neşelerini kay
yan bir uçurum mevcut olduğuna kani betmeleri, bilhassa kadınların cazibele
ibulunuyoruz, cdediği zaman harap edil- rini muhafaza ederek kocalarına teselli 
miş bir Polonya ile bu uçurum üzerine vermeleri lazım geldiğini yazıyorlar. 

Yeni bir hava j'51- cemi•retleri 

,,,._~ t'!"! - -----WV---

DEMiR MASKE N 

,q .... 
Büyük tarih ve macera romanı 

(lKiNCi KISIM) 
- 67-

Mistufleyi takibe çıktı. Bizzat Şadöfo 
da son kalan iki süvari ile monsenyör 
Luiyi takip etti .. . 

Bu takip çok sUrmcdi.. Biraz sonra 
kaçanlar atlarının hızlarını kestiler. 

Faribol yüzünü takip edenlere çevir
di ve tabancasını süvarilerden birinin 
atı üzerini'! bosalttı . Hayvan, rakibini 
yuvarlamak suretiyle ölü olarak yere 
yıkıldı Sonra diğer ikisinin de üzerle
rine saldırdı ve onları da yere yuvarla
dı. 

Mistufle de aynı suretle hareket et
mişti. Bunlar, yere yuvarlananların do
lu tabancalarını alnrak monsenyör Lui
nin bulu du u istikamete ko<;"tular. 

disine genç mülazimi seçerken Faribol 
ile Mistufle de diğer iki askere hücum 
ettiler. Asker, arkadaşlarının uğradık
ları akibeti gördükleri için bu hücum
dan müthiş surette korkarak mukabele
den ise firarı tercih ettiler ve kaçtılar. 

Monsenyör Lüi ve l\Tülazim Şadöfo 
birlbirlerine dörder el ateş teati ettiler. 
Fakat iki tarafda silahlarının uçlarını 
havaya kaldırmı~lardı. 

Sonra Monsenyör Lüi, Faribol ve Mis
tufle hayvanlarını Madö Kuryak istika
metine sUrdtiler. Mülaziın Şadöfo da on
ları takibe koyuldu. Fakat bu bir takip 
değ"ldi. 7.evahiri görünmek için bir ha
reketti. Hakikatte ise gen mülazim. 

dünya rel oru reislerin·n içtimaı 
Lonbeach 30 (A.A) - Tayyareci Ca- Brüksel 30 (Ö.R) -- Royter ajansının 

roll ve Schliper kapalı Falın uçusunu 1a-
iş'arına göre Hindistan kral vekili kong

mamlıyarak yere inmişler ve 726 saat 
uçmak suretiyle yeni bir dünya rekoru re partisi reisini ve Hindistan islam ce-
tesis ettiklerini bildirmişlerdir. Eski re- miyetleri reislerini Delhide bir mül5.ka-
korda uçuş müddeti 653 saat idi. ta davet etmiştir. . ·------..... --:---~~----"!~~----------
onlarla berabermi<; veyahut onların 
maiveti imiş gibi jteliyordu. 

Bütün bu hadiseler on dakika içinde 
ohm bitmişti. 

Faribol çok memnun görünüyordu. 
- Kuyruf.ıu kopsun, diyordu.. Eğer 

Rojarj köprü infilôkında ölmemiş ise 
Mareşal Mont Revel cenaplarının huzu
runa çıkıp da bizim hakkımızda rapor 
verirken alacağı vaziyeti görmek ister
dim .... 

Gece bastırmış idi ki Madö Gardiye 
geldiler. Bizim üç kahraman pek iyi bil
dikleri bu kasabanın sahibini yakından 
tanıdıklarını ham önünde durdular. 

Onlann indiklerini gören mülnzim 
Sadöfo arkada atını durdurarak iki da
kika kadar bekledi. Sonra yol üzerinde
ki baska blr hanın sahibine sordu: 

- Buradan Servas şatosuna ne kadar 
vardır? 
Hancı cevap verdi: 
- Bol bol dört fersah vardır. Ancak 

gece vakti Servas yolu emniyetli .. 
Bunun üzerine genç mü}a7Jm hiç de

ğilse gece yansına kadar bu handa is
tirahate karar verdi. 

Saat on bir bucukta, Monsenyör Lüi, 
Faribot ve Mistufle, parlak bir ay ısığı 
altında atlarına binerek Ale yolu isti
kametini tuttular. Bu yola geldikleri za
man da sola sapmak rsurctile Madö Kur-

l a1.im Şadöfo atına binmiş Ale yolu ile 
Scrvas şatosu istikametini hancıdan öğ
renmiş ve hayvanım bu cihete sünnüş
tü. 

Kendisini bir an evvel ve büyük bir 
endişe içinde beyleyen sevgilisine ka
vuşmak için ancak bir kaç saati kaldı
ğını düşünüyor ve dudaklarında pür se
vinç yer buluyordu. 

Birden.. Hayvanın gemini çekti.. 
Kalbini derin bir hayret ve keder bur

guladı. Uzakta .. Ufukta .. Gecenin karan
lığını bir kan kırmızı alevlerin gökyü
züne yükseldiğini görmüştü. 
Kısa süren bir dikkat anından sonra 

hayvanını mahmuzladı ve çılgın gibi bir 
süratle yola atıldı. 

* Ale yolu üzerinde yol alırken Fari-
bol alaylı sözler ve neseli şarkılarla ar
kadnşlarını güldürmekte devam edi
yordu. 

Gençliğinde ilk öğrenmiş olduğu bir 
hovarda şarkısına devam etmekte iken 
sesi birden bire kesildi. Üzengileri üze
rinde doğrularak boğuk ve feryada ben
zer bir hnyha kopardı. 

- Bakın ... Bakın .. diye bağırdı .. O
rada... Tepede ufukta yük.selen yangın 
alevlerini görüyormu sunuz? Servas şa
tosu yanıyor.. Ah Monsenyör müsaade 
ediniz bana da ... l\fatmazel Vrinyesin 

zan dikkati celbetmektedir. Bu da izah 
edilmiyecek bir taktik değildir. Cünkü. 
Alman kwnandanlığı, garp hudutlannda 
her harekette- düşınanm çevrilmesini is
tihdaf eden Şlifen plcinma sadık kalıruf 
olabilir. 

Bununla beraber, Almanyanın Ameri
kan kongresince yeni bitaraflık kanunu
nun kabulünü tacil etmemek maksadi.Ie 
taarruzu tehir ederek ,imdilik kesif bir 
harekete geçmemesi mümkündür. 

«Niyuz Kronikl» gazetesinin 
Budapeşte muhabiri askeri hare
ketler hakkında Bitlerle askeri 
Seller arasında ihtiUillar çıktığını 
kaydetmektedir. Bunlar, Garp 
cephesinde büyük mikyasta bir 
taarruz emri verildiği takdirde, 
bunun ağır zayiatı mucip olacağı
nı ve Alman kuvvetlerinin buna 
rağmen belki de geçemiyecekleri
ni Führere arzetmislerdir. Böyle 
bir vaziyet, Alman 'milletinin dü
,ünüs hali itibariyle, siyasi bir de
ği,ikliği tacü edebilir. Almanya
da bir askeri Diktatörlük lüzu
mundan tekrm bahsedilmektedir. 

• • • 
İı>tanbalda yeni bir siyasi gazete E, 
intişara başlayacak: 

istiklal 
Başmuharriri Nizamcttin Nazif 

Suad Derviş, Yahya Kemal, Hakkı 
Ocakoğlu, Mümtaz Faik, Mahmut 
Yesari, ressam Münif Kalem, Bür
han Belge, Nurullah Ataç, ressam 
Mazhar Nazım, KB.zım Nami, Ismail 
Hakkı Baltacıoğlu, ressam Ratip 
Tahir, Feridun Osman, Ertuğrul 
Şevket, E.sad Mahmud Karakurd, 
Kandemir, M. Şevki, Münir Süley
man Çapan, Şakir Hazım Ergök
men, Halllk Cemal Tanjunun ve da
ha bir çok tanınmış müellif, muhar
rir, gazeteci ve münevverin tahrir 
ailesine dahil bulunması •İSTİK
LAL• İN ne büyük bir dikkat ile 
hazırlanmakta olduğunu kafi den.'
cede izah eder. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
846 sayılı beyler sokağında 50 numa

ralı belediyeye ait garajın 16.11.939 ta
rihinden itibaren bir sene müddetle ki
raya verilmesi başk5tipliktekl şartname-

. • • • UAh si veçhile açık artırmaya konulmuştur. lsveçte talim IÇlft S es Muhammen bedeli 250 lira olup ihalesi 
altına çağırılanlar 1-11-939 Çarşamba günü saat 16 dadır. 
Brüksel 30 (Ö.R) - Isveç hükümeti Iştira.k edecekler 18 lira 75 kuruş ten_ıi-

1930 - 33 sınıflarını 42 gün talim için si- nnt~. ış banks1!1a yatırarak makbuzu ıle 
Iah altına çağırmıştır. encumene gelırler. 
Belçika üstünden 11-22-25.31 2122) 

- Atila mahallesinin 464 cü soknk döuçan mechul tayyare şemesi kayalık olduğundan, sivri olan 
Brüksel 30 (Ö.R) - Çok yüksekten kısımlarının kesilerek yolun tesviyesi 

uc;an milliyeti meçhul tayyare Namur işi, Başmühendislikteki keşif şartnamesi 
mıntakası üzerinde uçmuştur. Tayyare veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
defi bataryaları ~~f"!.~~:!:@ -nı- Keşif bedeli 350 lira olup ihalesi 1/11/39 
senin altın.daki hayvanın pek 0 kadar çarşamba günü saat 16 dadır. 
sağlam bir yiğitc benzemediği için onu iştirak edecekler 26 lira 25 kuruşluk 
bana bırak ve b"nim atımı al. teminatı iş bankasına yatırarak makbu-

Bir dakika sonra Faribol yıldırım sür- zile encümene gelirler. 
atiyle ve kestirme yoldan tarlaları çiğ- 15, 20, 25, 31 (2115) 
niyerek Servas şatosuna ... Yanan şat~ - Hava gazı fabrikası ihtiyacı için bin 
ya doğru seğirtiyordu. ton Zonguldak zerodis ilave 0,10 mAden * kömürü satın alınması başkaliplikteki 

Faribol, Servas şatosunun bulunduğu 
tepeye çıkan yola hayvanının bütün hızı 
ile atıldığı sırada mülazim Şadöfo da Ale 
volu üzerine çıkmıştı Burada birbirine 
karışarak kaçışan halkı görünce sordu: 

- Ne var .. Ne oluyor'> 
Kaçan halktan biri cevap verdi: 
- Jan Kavalye ve Gömlekliler Ser

vaı şatosunu zaptettiler. $atoda bulu
nanların hepsini, kadın erkek demeden 
kılınçtan geçirdiler. Sonra da '8toya ateıı 
verdil::!r. Simdi de Servas kasabasına hü
cum edeceklerinden korkuluyor .. Biz on
dan kaçıyoruz ... 

Mö'YÖ Sadöfo bu kötü haberin alt ta
rafını dinlemedi. Mehmuzlarını hayvanı· 
nın karnına batırarak ileri atıldı. 

O 4imdi bir çılgına dönmüştü. Müte
madiyen : 

- Jan ... Jnnım ... Sevgili Janım... 
Diye bağırıyordu •••....•.•••..• 

şartnamesi vcçhile kapalı zarflı eksilt.
meye konulmll§tur. Muhammen bedeli 
on bir lira olup ihalesi 6/ 11/939 pazar
tesi günü saat 17 dedir. 2490 sayılı ka
nunun tarifatı dahilinde hazırlanmış 
teklif mektuplan ihale günU azami saat 
16 ya kadar encümende riyasete verilir. 
Muvakkat teminatı 825 liradır. 

22, 27, 31, 4 3910 (2172) 

Asrın Çocuğu 
• 

HAFTALIK ÇOCUK GAZETESİ 

Yakında çıkıyor 

Asrın Çocuğu 
EN ÇOK SEVİLEN ÇOCUK GA
ZETESi OLACAKTIR 
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Alsancak 
İstasyonu Karşısında yeni açılan 

EGE 
uusust HASTANESİ 
SAHİBİ 

DOKTOR OPERATÖR 

Adil ·Bit· ,, 
\ 

İzmirin en büyük ihtiyaçlarından bi- ~ 
' rine tekabül etmek üzere hazırlanan,, 

ve her türlü fencl tekfımülat, kon
foru ve kalorifer, rontken ve elektrik\ 
tedavileriyle mücehhez olan EGE 
hususi hastanesi Alsancak istasyonu 
karşısında açılmıştır. 
Her şubeye ait hastalar kabul ve 
mütahassısları tarafından tedavi edi
lir. 
l\1üessesede her zaman doktor bu

lunur .. 

FiATLER: 
İlıi liradan başlar .. 

TELEFON : 2918 
fZ"/Y"./77//// ./7/./7/T//77"..t:ZJ-

12 30 Program, ve memleket saat 
ayar;, 12,35 Ajans ve meteoroloji ha
berleri, 12,50 Türk müziği, Çalanlar 
Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet Kozan, 
Reşat Erer, Okuyan: Muzaffer Ilkar, 
1 - Tatyosun Suzinat peşrevi, 2 - Udl 
Cemil - suzinak şarkı (Göz ağlar eski 
eyyamı sefaya) 3 - Osman Nihat - Su
zinak şarkı (Ne müşkilmiş seni sevmek) 
4- Sedat öztoprak Suzinak şarkı (Nı> 
çok çekdim hasretini), 5 - Vecihe: 
kanun taksimi 6 - Rahmi bey - Suzı
nak şarkı (Bi; hasret ettin), 7_ - F~iz 
Kapancı Suzinak şarkı (Yatagını gül
den yapsam), 8 - Faiz Kap":"cı Su
zinak şarkı (Unutma a canım ilkb~"." 
olunca) 9 - Suzinak saz semaısı. 
13 30 14'00 Müzik (Karışık hafif mü
zik -' Pl.), 18,00 Program, 18,05 memle
ket saat ayarı, Ajans ve metı>0roloji ha- -------------
berleri, 18,25 Müzik (Cazbant - Pi.), r-r::czzr.rL7Z-/7.T/'.7ZTLA/J7TLZi J 

18 55 Konuşma (Ulusal artırma ve eko- Asabiye Mütahassısr 
n~mi kurumu tarafından), 19,10 Türk 
müziği Çalanlar: Cevdet Çağla, Şerif D Q K TOR 
Içli, H~san Gür, 1 - Okuyan: Redife 
Neydik, 1 - hüzam peşrevi, 2 - Yesa- Cahı•t Tun er 
ri Asım _ hüzam şarkı (Selvdalı ela 

Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 
sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elektrik 
tedavileri tatbik eder .. 

TELEFON : 3559 

gözlerinin), 3 - Sel. Pınar - hüzam şar
kı ('Ümidini kirpiklerine), 4 - Saadet
tin Kaynak - kürdili hlcazkar şarkı: 
(Bir gün yaşadık), 5 - Saltıhaddin Pı
nar - kürdili hlcazktır şarkı (Bir gizli 
yalan söylede), 6 - kürdili hlcazk~ 
saz semaisi, 2 - Okuyan: Mustafa Çag- - ':7ZZZZZZZ-L7!Z2,!'2"!Blllll:lll!ıııi 
!ar 1 - Hikmet bey - Şevkefza şarkı -------------
(B~n esiri handenim), 2 - Nikogos 
şevkefza şarkı (Geçipte karşıma), 3 -
Hasan Gür kanun taksimi, 4 - Hasan 
Gür eviç şarkı (Bir sebeple gücenmiş
sin), 5 - Hasan Gür eviç türkü (Atla
dım bahçene girdim), 19,05 Konuşma 
(Aile ziraati • tavukçuluk), 20,05 Türk 
müziği halk musikisine ait örnekler 
Sadl Yaver Ataman, 20,15 Türk müziği 
saz Eserleri ve yeni şarkılar, Ankara 
radyosu küıne ses ve saz heyeti, idare 
eden: Mesut Cemil, 21,00 Konser tak
dimi: Halil Bedii Yünetken, 21,15 mü
zik (radyo orkestrası - Şef. Dr. Praeto
rius), 1 - Gluck - Mottl: Balet suiti, 
2 - Weber: Preziosa Uvertürü, 3 -
Rimsky - Korsakow: Altın Horoz ope
rasından suit, 4 - Maillart: Les Dra
gons de Villars Uvertürü, 22,00 memle

Sahlık rrıağazalar 
ve hane 

Ölü Aydınlı Tabak Ali Molla tereke
sinden lzmirde Odunpazannda yeni 20 
No. tajlı mağaza ile Kuzuoğlu çarşısında 
yeni 5 5 No. tajh mağaza ve Keçeciler 
Alyans mektebi karşısında 5 ve 1-1 
No. tajlı dokuz odalJ ve taksimatlı hane 
lzmir Sulh Hukuk mahkemesince 6. 11. 
9 39 pazartesi günü saat 15 de mahkeme 
salonunda bilmüzayede sablacaktır. Taf
silat için mezkür mahkemenin 14 7-19 39 
dosyasına müracaat edilmesi. 

1-3 (2198) 

sası (fiat), 22,20 serbı>st saat, 22,30 mü-

ket saat ayarı, Ajans habı>rleri, ziraat, 1 !iı..,oıı:ııııııııımızDr::ıaıİ••Şıı:ıı:ıııTBliAl•z;-0821z_8,,..,.1ur..r.ıal esham - t..hvilat, kambiyo - nukut bor-

zik (opera aryaları - Pi.), 22,55 müzik Azra n~mireJli 
(cazbant • Pi.) 23,25,23,30 Yarınki 
program ve kapanış. Her gün bastalannı İkinci Kordon' 

iı"il• 

OPERATÖR 

Dr. Asil Mukbil 
Ata kam 

MEMLEKET HASTA· 
NESiOPERATÖRV 

Hastalarını her gün üçten sonra 
Alsancakta Birinci Kordon 312 nu
maralı Jakinyon apartmanında ka
bul !>der .. 

TELEFON : 3537 
co;pr-/117X7!17r0'11!TZJl'Yf/2'U:T///L1'!; 

~·ııAiiiı:i~ıiıiiıiı:iıtiıııiıiılııiııııu7fllll?l l!liCIJ 

Mektep kitapları 
1939 - 1940 tedris senesi için ma

arü vekaletince basbrılan bilumum 
ilk, orta, liselerin ders kitapları.. 

EGE 
KiTAP EVİNDE 

Toptan ve perakende satılmaktadır .. 
Mekteplere ait bütün kırtasiye le
vazımatını da •EGE KİTAP EVİN
de• bulabilirsiniz .. 
Ayni kütüphanede çeşitli kartpos- :-.; 

tallar, resimler, zarif bayram tebrik s 
kartları satılmaktadır. Atatürkün \ 
meşhur tarihi nutkunu ihtiva eden\ 
kıymettar eser de (50) kuruşa sa-" 
tılmaktadır.. '\ 
HİSAR ÖNÜNDE EGE KİTAP EVİ 

VJZZ/.z:z:GY"../'/J • 

· Cümhuriyet caddesi l\1crkez Banka-
• sı arkasındaki 88 numaralı muayene

hanesinde kabul eder. 
l\1esai saatleri : J O dan 12 kadar .. 
3 ten albya kadıır ... 

TELEFON : 3287 
-:z;ı '77"////L/LZZZT..Lr~ 

Kitalık daire 
v 

ve magaza 
Resmi ve hususi daire ve yazıhane 
olmağa elverişli Gazi buh•arında Zi
raat Bankası yanında 18 sayılı De
mirelli bam .. 
İstiyenler : İkincikordon Merkez 
bankası arkasında 88 sayılı dairede 
diş doktoruna baş vursunlar" 

1 - 26 (2131) 
012 

OPERATÖR 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi . 
İkinci beyler sokak fırın karşısı \ 

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

• TELEFON No. : 3125 
C///7T/77 /7 /// //// 7 ////7J't!ICl'7'; - .• 

T. C. Ziraat Bankası 
KuruJU.J tarihi : J888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası .. 
Şube ve ajan adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LiRA 
tKRAMiYE VERECEK 

Ziraat lıankasıııda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az ( 50) 
lirası bulunanlara senooe 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plfına göre ik
ramiye dağıttlacalı:tır : 

4 Adet ı.oııo Liralık 4.000 Ura 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO !ıradan aşağı dUşml

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylfil, 1 Birinci Unun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih

lerinde çekilecektir. • •• 
Bornova Ziraat 
müdürlüğünden: 

istasyonu 

Müessesemizde münhal laboranlığa talip olanlar 1/ 1 1 ci Te~rin/9 39 Çar
tamba günü saat 15 te ehliyet imtihanına tabi tutulacaklardır. 

26 211. 11. . 3963 (2182) 

rE'NI '1.SIR 

SIHHAT VEKALETiNiN RESMi RUHSA TiNi HA!Z 
KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DİŞ ağrı· 
larını, ROMATİZMAsan• 
calarını SİNİR, rahatsız· 
lıklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOGVK 
algınlığma karşı mües· 
sir ilaçtır. 

SPERCO VAPUR 
ACEHTASI 
--~-::r---

SARIFES 
== 

w. F. Henry Van der Zee 
Ve şürekası 

ADRİATİKA SOSYETA ANONİJ\IA AMERICAN EXPORT LINF.S INC, 
Dİ NA VİGAZYONE N E V - Y O R K İÇİN: 

DİANA vapuru 30/10/939 tarihinde ~ vapuru 30 ilkteşrine doğru 
gelerek Adriyatik limanlarına hareket bı>EXPklemOyoRrTE. R S t . baş 
d kf vapuru on eşrın -

e ece ır. . . langıcına doğru bekleniyor. 
CALDEA motörü 30/ 10/ 939 tarihin- ARl\1El\IENT DEPPE ANVERS 

de gelerek Cenova v': Marsilya limanla- ANVERS İÇİN : ' 
rına hareket edecektır. ESPAGNE vapuru son teşrin başlan-

ALBANO vapuru 2/11/ 939 tarihinde gıcında bekleniyor. 
bı>klenmekte olup Karadeniz limanları- D. T. R. T. KUl\1P ANY ASI 
na hareket edecektir. TUNA LİMANLARI İÇİN 
ECİTTO molörü 3,'11/939 tarihinde DUNA motörü 15 sonteşrinde bı>kle

gelerek a~m.i güıı saat 17 de Pire, Erin- niyor .. 
dizi, Venedik ve Triyesteye hareket KASSA motörü sonteşrin sonlarında 
edecektir. bekleniyor .. 
BOLSEI~A vapuru 6.'11/939 tarihln- SERVİCE MARİTİIIIE ROUJ\lAİN 

de bı>klenmekte olup Adriyatik limanla- B U C A R E S T 
rına hareket edecektir. KÖSTENCE - GALAS VE TUNA 

icabında gilnde 1 - 3 k8"' CİLİCİA motörü 7/ 11/ 939 tarihinde LİMANLARI İÇİN • 
alınır. Her Eczanede bulunur. b kl kt lu Cenova ve Marsilya OİTUZ vapuru 2 sonteşrine dogru 

'L/.VYZALtf..fA..ü<~B'Y/LllJU~{ ~d• C%.L~'<P"it.i'2*"*l'tl'"' li~a:~~a eh~e~et edecektir. bek:Jcniyor. . 
eyog un a ECİTTO t"' .. 17/ 11 / 939 tarihinde SOCiETE COMMERClALE BULGARE 

• • ~no .. oru . . DE NAVİGATION A VAPEUR 

BRISTOL OTELi gel~rek aynı gun s~at 17 de Pıre, Brın- HAİFA - İSKENDF.RİYE VE PORT 
dizı :V encdik ve Trıycsteye hareket ede- SAİT İÇİN 
cektir. V ARNA vapuru hemen hemen bek-

i T A L İ A lenmektedir. 
İTALİA S. A. ot NAVİGAZIONE Vapurlann isim ve tarihleri hakkında 

Sirkecide 

OSMANiYE OTELi NEPTUNİA ınolörü 19 teşrinisani 939 hiç bir t:ıalıbüt alınmaz. . 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mÜt'.!bassm bay Ömer tarihinde Triyesteden cenubi Amerika Vapurl~nn ~"-'."eket tarihleriyle nav-

Lütfü Beııgü'dir. Hmanlarma hareket edecektir. tunlardaki degışikliklerden acenta me-
Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyoları N o T : suliyet kabul etmeı. 

Ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan oldugu" gibi Ah ali h d la · 1 lun ve Daha fazla tafsilAt tçin ATATURK v azıı·n o yısıy e nav 
aaanaörü ve hususi lokantası vardır. hareket tarihlerinin kat'i olmadığını ve caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 

Bütün asri konforu haiz olan hu otelin Haliç ve Marmara denizine bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı- Zı>e ve ŞsL Vapur acentalığına mllraca-
ve latan bul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. zın değişebilir olduğunu ve bu husustan at ediimesl rica olunur. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi- dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp TELEFON : Z007/%00S 
etmiyeceğinl muhterem yükleyicilerin -------------yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassm kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

ı;:bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati Daha fazla tafsilli! için Cümhuriyet UMDAL 
-J:J>-meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticarındal\ caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 

~bulunan otellerde buluşurlar. 1\ acentesine müracaat edilmesi.. UMUMl DENİZ ACENTALit.I LTD. 
9:JIVY7'r/"'rb"'"/'i ııvzın #Jl'GI V<l2"" ırz,=..zzzzzı TELEFON : 2004 - 2005 

Yukarı Kızılca 
HELLENİC LİNES LTD. 

ihtiyar heye-
tinden: 
Evvelce 20. 1 O. 939 cuma günü ihalesi icra kılınacağı ilan edilen 

kurşunların ihalesi feshedildiğinden bu defa yeniden açık artırma ile 
satılığa çıkarılmıştır. 

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

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

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

6 - Talioler tarihi ilandan itibaren şartnamesini her gün köy oda
sında görebilirler. 

3985 (2200) 28, 31, 3, 7 ........................... _. ..... _._..._r_,. 
Doyçe Oryent bank '' 

DERSDNER BANK ŞUBESi 
İZ MIR 
Merkezi : BEKLiN 

Almanyada 17S şubesi mevcuttur .. 
Sermaye \'c ihtiyat akçesi 

ı7ı,soo,ooo Rayhsrnarlı 
Türkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZl\UR 

Mısırda sııbclcri : RAlflRF. VE ISKENDERlYE 
Her türlü banka muamelatını ifa \'c kabul eder. 

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

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eyliil, 1 lkinciteırin 
ta r i h 1 erin d e çek i 1 e c ek t i r. 

~ (///; İkramiyeleri: r//./////////jlf.ZYT/7/}' 

ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
S 11 1000 liralık··· S.000 Lira 
8 11 soo liralık ••• 4-000 Lira 

16 11 250 liralık ••• 4.000 Lira 
60 11 100 liralık ••• 6.000 Lira 
95 11 so liralık··· 4.7so Lira 

250 11 25 liralık ••• 6.250 Lira 

;~;· ~:;;; 1 
' ~' T. lt BAnkuına para yatırmakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemif olursunuz. 

BiOGENiNE 
BİOGEH1HE : Terkibinde bulunan demir, ki· 
nin, arsenik gibi mukavviyat ile kola, koka, 
Kinkina gibi müştehi hülasalaran gayet itina· 
lı bir surette birleştirilmesinden husule ge· 
len bir müstahzardır ••• 
BİOGENİNE : Gıdası kan olan sivrisineklerin iğneleriyle kanımıza aşıla

dıkları sıtma parazitlerini öldürür .. Sıtma parazitleri, kanımızda hesap kai
deleriniıı haricinde kalan büyük ve şayanı hayret bir derecede çoğalırlar. Bu 
korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan 
mahv ve harap ohır ve Sıtma meydana gelir .. 
İOGENİNE : Kanı temizleyip çoğaltır .. Kırmızı kürrecikleri arttırır .. Adale 
ve sinirleri kuvvetlendirir .. İştihayı açar .. Dermansızlığı giderir. Sıtma pa
razitlerini öldürmek suretiyle şifa temin !>den ve sıtmadan koruyan yüksek 
tesirli bir iHiçtır. Tali olarak hı>! gevşekliği ve ademi iktidarda büyük falde
ler temin eder .. 
Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir .. HER ECZANEDE bulunur .. -

GRİGORİOS C. II vapuru 23 birinci •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . d L-kJ nilm kt 1 An 
. teşrın e ue e e e o up versa ve 

OLIVIER VE Rotterdam için yük alacakbr. 
ştlREKAsı LTD. zETSKA Pı..ovtosA A. o. KOTOR 

FLORİDA vapuru 20/22 birinci teş
rin arasında beklenilmekte olup Yugos
lavya limanlan ve Triyeste için yük 
alacaktır. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rı>es binası 

TELEFON: 2443 

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

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

LOVCEN vapuru 19 birinci teşrinde 
limanımıza gelerek 20 ikinci teşrin saat 

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

Messageries Maritimes Şuşak için hareket ı>decektir .. Yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

KUMPANYASI JADRANSKA PLOVİDBA D. D. 
· SUSAK 

THEOPHİLE GAUTIER vapuru PREDSEDNİK KOPAJTİC vapuru 
Her türlü izahat ve malUınat için Bi- 30/ 31 birinci teşrin arasında bı>klenil

rinci Korılonda 156 numarada LAU- mekte olup Yugoslavya limanları ve Tri
RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen- ycste için yük alacaktır. 
!asma müracaat edilmesi rica olunur. GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

TELEFON : 2 3 1 5 PİRE 

DOKroR 

lsmail Hakkı 
Akarçay 

Dahili 11e tenasüli has• 
talılılar mütahassısı 

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

•NEA HELLAS• 
Lüks transatlantik vapuru ile Pire 

Nevyork hatb ... 
Pire - Nevyork seyahat müddeti lZ gl1ıı 

Pirı>den hareket tarihi 
18-11- 1939 

Gerek vapurlnnn muvasal!t tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında acenta bir teahhilt albna giremez. 
Daha fazla tafsiltıt almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• 
umumi deniz Acentalığı Ltd. mllracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 Müdilrlyet 
Telefon : 3111 Acenta 

BIÇAGI 
Fn seri .sakalları 

,.yener 
~~ 

umu~afır 

lzmir Defterdarlığından: 
1 - lzmir hükümet konağı Maliye dairesinde yapılacak Bacalar 

için 2490 No. lu kanun hükümlerine göre açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli < 1308» liradır. 
3 -Teminat akçesi 98 lira 1 O kuruştur. 
4 - ihale 1. 11 . 939 çarşamba günü öğleden sonra saat 1) de Millt 

Emlak dairesinde icra edilecektir. 
5 - Tal ipler keşifname ve şartnameleri milli emlak servisinde gö

rebilirler. 
6 - Münakasaya iştirak edecek olanlar devlete ait en az 1000 lira

lık inşaatı hüsnü suretle ve hiç bir ihtilaf çıkarmaksızın ifa edecekleri
ne ve bu işi vaktinde ve dürüst bir surette yapabileceklerine dair Na
fıa müdürlüğünden alacakları vesaiki komisyona ibraz etmeğe mec
burdur. 
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Ne olacaksa bu hafta mı olacak? 
Alman kaynaklarından gelen haberler bu haf tanın harp 

tarihinde kat'i bir yer alacağını bildirmektedirler 

Müttefikle 
Cephede yalnız lngilizlerin Alman

lar kadar harp tayyaresi var 

lngiltereye karşı hüc 
Fikrinden l a a vaz 

f.-arp e 
ll;nk Berlinde ise h 

Almanya evvelce 
(abloka) sını şimdi 

bir hayal te' akki ettıği 
itiraf ediyor ve tehdit 

IJarı' cephesinden alınan son fotograflar 

-
~ 

lngiiiz 
edivor 

.J 

Brukscl 30 (0.R) - Havas ajansının Paris 30 (Ö.R) - Almnnyanm lngil- Öüll yapılan keşif uçuşlarından ibarettir. 
bildirdiğine göre garp cephesindeki yağ- tereye karşı l akinda büyük mikyasta Hava şartları geniş mikyasta tayyare ha
murların yerine şimdi şiddetli bir soğuk bir tnarruuı, belki de tahditsiz bir hava reketlerine müsaid değildir. Buna muka
kaim olmuştur. Faka! arazinin yeniden hm-hına girişecc •ine dair emareler göze bil geçen hnfta denizaltı hücumları art
katılaşınnsı için günler ve belki haftalar çarpmaktadır. • Basl.:!r Nahrihten• gazc- ınış ve Atlantik denizinde bir ve hatta 
lazım olacaktır. 1.esinin Berlin muhabiri bu münasebeUe iki Alman kruvazörü gözükmüştür. Bu 

Alman kaynnklarından alınan haber- aBcrlincr Böc en Zeitung• tarafından iki Alman kruvazörü birbirinin aynı olan 
lerc göre bu hafta, harp tarihinde, kat'i neşredilen bir makaleyi naklediyor. Bu Deutschland ve Admiral Shcer ccb kru
bir y<:r alacaktır. Alman lotalarının tah- makalede, Ingiltcre gibi, Almanynnın da \·azörleridir. 
şidat vaziyetinde bir değişiklik yoktur. beynelmilel huh.uk snlıasında yenilikler Paris 31 (Ö.R) - Llikscmburgtan ge
Alman taarruzu ihtimali hakkında, Roy- ihdas edebilcce 1i kaydedilmektedir. Ma- len bazı haberfore göre cephede oldukça 
ter ajansı şunlw·ı bildiriyor: kalenin en ziy ... dc dikkate şayan kısmı, şiddeUi bir faaliyet vardır. Dük dö Vin<l-
Devamlı sükünet devresi sayesinde nbloka silahının tesirini sarahaten kabul sör cephede ileri hafüm teftiş etmiştir. 

müttcfıkler garp cephesine muau.am ih- eden fıkrasıdır. Hnlbuki Almnn propn- Paris 30 (Ö.R) - Fransız başvekili 
tiyat kuvvetleri mıkletrni.şler ve her ih- gandası şimdiye 'kadar abloknnın bir ki- B. Daladiye Cumartesi ve Pazar gününü 
timale karşı hazırlaruruşlardır. Şimdi ha- ~asko olacagını iddia ediyordu. Makale Alsas ordusu yanında geçirdi. Pauır ak
va kuvvetleri bakımından müttefiklerin muharriri bilftkis ablokanın siviller için şnmı Parise döndü. 
kat'i bir hakimiyeti vardır. Yalnız Ingi- hava bombardımanları kadar öldürücü Brüksel, 30 (Ö.R) - Bu sabah Ingilte
liZlerin Almanlar kadar tayyaresi var- olduğunu yazıyor ve diyor ki: Eğer In- renin bir çok şehirlerinde hava tehlike 
dır. ı+ J.uvvetin Yl"nnn hükmünde oldu- i ... :rcti \"C'"il i ti,. B~,.inri alarm, Jc;koç-

Bu l fta Almanlnrın Ingiltereye karşı ---~---

geniş mıkynsta hava taarruzlarına baslı
~ acaklnrına dair olan haberleri gozden 
geçiren Royter ajnnsının askeri ınuhnr
riri bunlara karşı gösterilecek mukave
met vasıtalarını tasrih edıyor: Evvela 
müdafaaya memur faal servisler; yani 
harp tayyareleri ile tayyare defi batar
yaları, 2 - Hava hücumlarına karşı pa
sif müdafaa teşkilatı, 3 - nihayet bom
bardıman ve avcı tayyarelerinden mü
rekkep mukabil taarruz silahları. 
Muhakkaktır ki Almanların havadan 

yı.pacaklan bir tnarru2. hareketine, Fran
sanın da iştiraki~ le, havadan, denizden, 
karadan hayret verici bir mukabele ya
pılacaktır. 

Royter ajansı g ç<'n Cuma günü Ingi-j 
lız t. yyarelerinin Almnnya üzerinde 
raptıkbn kc if uçu )arının, çok fena ha-1 
\'U .şnı·tlarına ra !men, muvaffakıyetle ik-1 mnl edüdi"<ini bılhassa kaydediyor. 

Brük el 30 (Ö.R) - Bclga ajansının 
istihbaratına nazaran Berlinde hava ağır- 1ngiliz harp tayyareleri 
lığını muhafaza ediyor. Vilhelıniştrase ğu mi.ıtalaasında ise, bu kanun başka şc- yanın şimali şarki snhilinde bir şehir 
mahfilleri Amerika bitaraflık kanunun kilde de tatbik edilebilir. Ingiltere deniz lizerinde bir Ingiliz ve bir Alman tay
Hcisicümhur Ruz\elt tarafından yapılan kuvvetinden istifade ederek nbloka tat- yare i arasındaki hava harbı üzçrine vc
tcklifler istikametinde tadil edilecegini bikinden vaz geçmezse, Almanyanın da rilmiştir. 2 inci alarm Fort körfezi mın
simdı muhakkak addediyorlar. Bu sc- bu hususi siliıhıı, diğer bir hususi silah L'lka ında verilmiş ve yarım saat sür
heplc Almanynnın askeri hazırlıkları fa- iEtimnliyle mukabele etmesi haklı ola- mfü;tür. Diğer taraftan yine bir sabah 
nliyetle devam etmekte, fakat bu husus- caktır.• Ingilterenin cenubu şarki sahilinde ku
ta en sıkı bir gerginlik muhafaza edil- Paris 30 (A.A) - Alman amirallığı~ in dört şehirde hava tehlike işareti ve
rnektedir. Aynı ajansın bildirdiğine na- Ingiliz üssübahrilcrini tayyarelerle bom- rilmiŞtir. Nihayet Londranın bir çok 
zaran Almanyadan dönerken İ~içre ve bnrdımandan son teşebbüslerinin akim mıntakalarında ve istihbarat neznretin
Belçikn hudutlarından geçen yolcular kalması ve 15 kadar tayyare kiıybetmesı de alarm işaretleri harekete geçmiştir. 
bu hudutlarda fevkalade hiç bir askeri üzerine muvnkkntcn vazgeçmişe benzi- Fakat bu son alarmın yanlış olarak ve
hareket görmediklerini beyan etmişler- ~·orlnr. Bu hafta içinde iki hücum kayd- rildiği ve bu hususta bir tahkikat açıl-
dir. . . ~· . 

Garp cepheshıden alman son f otograflar 

Sovyet - Fin müzakereleri 
ço gizli tutulmaktadır 

Finlandiyada milli müdafaa için halk arasında iane 
toplanıyor. Jsveç maddi ve manevi yardım vadetti 

Paris, 31 (ö.R) - Sovyctlc Fenlan
diyn arasındaki noktai nazar ihtilafının 
~k geniş olduğu haber VC'riliyor. Fen-
1~-.ndiyn hükümeti henüz mahrem istişo
reler safhasındadır. Muvakkat bir anlns
ma yapılmadan cvv ... l S:>vyet tnlcple;i 
hakkında resmi hiç bir şey öğrenilmi
yccek , müzakereler oldukça uzun sü
recektir. 

Mılli MUdafoa için Fcnlandiya halkı 
arasında ian toplanma tadır. IJilyon
lorca Fenlan '· ·n markı bir kaç günde 
toplanmıştır. n HclsC'nkidc bazı nü
mayi~ler yapılmıştır. Fenlandiya Milli 
:Müdafaa komitesi Reisi Mareş:ıl Man
nerhaym adresine olarak Jsvec prensesi 
Löviz. 1.nrafından mühim mikdarda Kı
zılhaç levnzımı gönderilmiştir. Isveçlilcr 
Fcnbndiynyn her ıhususta maddi ve ma
nevi müznharetlcrini bahşetmektedirler. 
Grzctelcr halkı casusluğa karşı uyanık 
bulunmağa ve lıükiimetin mesaisine mü
zaharcte duvet ediyorlar. üniversite ka
pnlıdır. Zira talebelerin hepsi silah al
tındadır. 

Roma, 31 (ö.R) - Sovyetlerin Fen
landiya mütnlcbatı şu iki noktaya da
yanmnh."i.adır. 

Birincisi, Aland adalarının kontrölü, 
ikincisi hudutlarda bazı bölgelerin mü
badelesi. 

Basvekil, Hariciye, Harbiye ve Maliye 
Nazırlarından müteşekkil bir komisyon 
Sovyetlerin son müddeiyatına el koy
muştur. 

Fenlandiyn heyeti yarınki Salı günii 
Moskovaya gidecektir. Vaziyet hakkın
da ne nikbinliğe ne de bentbinliğc düş
meğe mnhal yoktur. 

Pnris, 31 (ö.R) - Jor ve Eko dö Paris 
gazeteleri Fcnlandiyndan bahsederken 
diyorlar ki, Dramın neticesi belli değil
dir. Fakat Fenlnndiya milleüne layik 
olduğu btlyük takdiratı ve derin hayran
lığımızı i7lıar ederiz. 

Helsinki, 30 (A.A) - Fenlandiya hü-

Tay is'in bir 
maka esi 

Nevyork 30 (A.A) - Times diyor 
ki: Eğer Rusya iddia ettifii gibi hakikaten 
bitarnf ise niçin Amerikanın hüsnü niye
tini suiistimal ediyor. Hatta Bcrlinle me· 
saiyi arasa bile AlrnaJ"!Ya ve Rusyanın 
bu kadar kfü;ük bir iııtifode için en kuv
vetli bitaraf devletin düşmanlığını ka
zanmak i1temeleri güçlükle anlaşılabilir. 

Daily Mail de Ru!) aya bir nota gön
derilerek bitaraf kalmak istememekle it
tiham olunacağını tahmin ediyor. 

--tz--
Şima denizinde 

rve~ va uru 
a ı ı 

Londrn, 30 (A.A} - Şimal denizinde 
bir Norveç vnpuru batırılmıştır. 30 kişi
lik mürettebatı lngiltercyc çıkmıştır. 

-~
PAPAN!N 
beyannamesini 
Almanlar tahril ettiler 
Paris 30 (Ö.R) - Bazı Alman gazete-

~cı·i şimdi papruun beyannamesini neş
retmişlerdir. Fakat Totaliter rejinller 
aleyhinde.Ki bütün kısımlar tayyedilmiş 
ve Papanın bazı cümleleri tahrif edile
rek Almanyanm hayati saha nazariyesi.: . .. . 

Fenlandiya Marcşalı l\famıerhayn 

kümeti Sovyet talepleri hakkında siyasi 
partiler rcislerUc müuıkcrelere devam 
etmiş ve hariciye nezareti tarafından 
Fenlandiyn heyeti murahhasası için hn-

zırlanan talimatı tetkik etmiştir. Fen, 
landiya hiikümeti henüz mahrem isti· 
şareler safhasındadır. Bu da gösteriyor 
ki iki hUkümet arasındaki noktal nazar 
ihtilfıf ı daha oldukça büyüktür. Sovyet
lcrle Fenlandiya heyeti .arasında mu
vakkat bir anlaşma yapılmadan evvel 
Sovyet talepleri hakkında resmi hiç bir 
şey öfrcnilemiyeceği nnlnşılıyor. Bazı 
mehafil müzakerelerin uzun sürebilcce
ğin i 1nhmin etm tcdir. 

Pari., 30 (ö.R) - Helsinkiden TCS• 

men b.ldirildiğine göre Finlandiya hü· 
kümeti parlamento reisi ve parti reislcrile 
istişareden sonra Moskova delegasyonu• 
na verilecek talimat metnini ittifakla ka· 
bul etmiştir. Delegasyon yarın akşnrn 
Moskovayn hareket edecektir. 

Gazeteler, deleoasyonun son Mo ko
va ziyareti esnasında Amerika sefirinin 
B. Paııikeviye B. Ruzvehin hususi bir 
mesajini verdiğini bildiriyorlar. Bu me• 
sajda Amerika :reisi cümhuru Finlandi
yaya &empatisini bildirerek müzakerele· 
rin cereyanından habe-rdaı edilmesini ri· 
ca ediyordu. 

Paris 30 ( Ö R) - Stefani ajansının 
Helsinkiden aldığı bir telgarfo göre Sov· 
yet hükümeti Finlandiyadan Vilborg li
mnnı ile Oino istihkamının terkini. Aland 
adalannın Sovyet kontrolüne tabi tutul· 
mnsını ve Finlandivnda iki üç askeri üs 
tesisin;, nihayet Knrelyada bazı arnzi 
miihndelesini talep edecektir. Diğer ta• 
:afdan bir tİ<'nret muahedesi iki memlc· 
':et arasında aktolunacaktır. 

Paris 30 (ö.R) - Politiken gazete· 
sinin Stokho!m muhabiri Finlandiyadan 
sonra Rus müddciyatınn muhatap olmak 
sırnsının lsveçe mi geleceğini soruyor. 

Ayni gazetenin Alman gazetelerinden 
naklen bildirdiğine bakılırsa, Sovyet hü· 
kümeti Isvec; hükümetine de müzakere• 
ye girişilmesi için bir davet göndermek 
niyetinde imiş ... 

nya bu harpte tek 
baş a kalmıştır 

Paris 30 (Ö.R) - Oslocla çıkan Morgen Bladet gazetesi «Diploma
tik sukut bayah> başlıklı baş makalesinde unları yazıyor: Alman -
Sovyet paktının imzasındanberi Alman diplomasisi pek şanslı olma
mıştır. Avrupanın şimali şarkisinde ve cenubu şarkisinde Almanya 
bütün ümidlerini kaybetmiştir. Almanya Sovyetler:n ve Balkanların 
kendisi için bir emtia hazinesi olacağını ümid ediyordu. Bu ümid te
hakkuk etınemiştir. Ve şimdi, Sovyet Rusya ile ltalya seyirci vaziyet
te kaldıkları halde, bu harbı tek başına yürütmeğe mecbur kalacağını 
Almanya anlamaktadır. 

An1eri a, Sovyetle~ e şiddetli bir.._ 
protesto mu hazırlıyor? 

Paris .30 ( ö.R) - Vaşingtondan bildirildiğine göre City of Flint 
vapurunun müsaderesi münasebetile Amerika hükümeti Berlin ve 
Moskova nezdinde şidetli bir protestoya hazırlanmaktadır. Nevyork 
T aymis gazetesi şunlan yazıyor: Sovyet Rusya iddia ettiği gibi bitaraf 
Amerikaya karşı bir harekete nasıl iştirak ettiği anlaşılamıyor. Mos· 
kova, Seriinin müttefiklere karşı iş birliği yapmağa hazırlansa bile 
City of Flint gibi küçük bir Amerikan vapurunu tutmak suretile 
Amerika gibi en kudretli bitaraf devletin kızgınlığını tahrik etmesine 
yine mana verilemez. 

Alman kruvazörü tarafından müsadere edilen Amerikan vapuru
nun halen nerede bulunduğ"u hakkında müsbet hır haber almama

bı. 


