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Ankarada 1 Izmlr Halk evinde Yapılan Tören Istanbul 
----<:r·---

On b inle rc e kişi 
Sabahtan wıaaren 
Atanm mııocılılıat 
lıabri önünden tazimle 

lzmir gençliği bu törende hazırdı. Hatipler umumi teessürü hınçkırık
lara kalbeden nutuklar söylediler - Mekteplerde ihtifal daha hazindi 

eğUereJı geçtiler 
- *

izmlr rıonsoloslar heyeti hep birlflıte Atatürlı heylıeline giderelı heylıele IJüyülı bir çelenlı lıoy· 
ınuııardır. İngiliz lıonsoJosu, lıonsoloslar heyetinin rürlı milletinin IJüyülı 

matemine derin elemle iftiralı ettiğini bildirmiştir 
Atatürk Anıdlarına Ağızlan bıçak açmıyor. Konuşmak, 
Y .. 1 celenk kondu hatırımı.zd.an geçmiyor. Şehirde umumi 

uz erce .. } bir aessızlık ve matem havası var. 
--"'i --. . . Sabahleyin, mekt~plerine yetişmek 

Ankara 10 (Hususı) - Mıllı için acele eden talebelerin, işlerinin ba
Şel lnönü bu ıabah ıaat 9,5 te şına giden iş adamlarının, işçilerin, me
Ebedi Şel Atatürkün muvakkat murların ve herkesin çehrelerini saran 
kabirlerinin bulunduğu Etnograf· durgunluk, büyük milli matemin vüs'a· 
ya müzeıini ziyaret etmişler ve tini anlatıyor. 
ba vekil Relik Sa dam ile bütün tik mektep yıw. uları. A~türk ço~uk-

f, y l lan bu sabah okulun genış bahçesınde 
oekıller ~aralından karşı ~nmı!· oynaşmıyorlar. tik okul öğretmeni, genç 
lardır. Bır kıta asker resmı ıela- dimağları saran büyük hadiseyi izah et
mı ila etmiştir. miş olmak için kendilerine güzel şeyler 

Milli Şefimiz, Atatürkün kabir- anlatıyor ve Atatürk'ten ha):ahndan. 
lerine muhteşem bir çelenk koy- ~ata~perverliğindcn ~ cumhurıyetten • 
muşlar ve büyük öliinün önünde ınkılaplard:ın bahsedıyor: .. ..· . . 
• A • .. 'l • l J' Saat dokuz... Halkevı onunde bırbı· 
tazımle egı mış er ır. . rını takiben otomobiller toplanıyor. 

Anknı'a 10 (Hu.su7i) - Halkevınd: Gençlik kitlesi, izciler, genç talebeler, 
yapılan mua.zznm ihtilalden .sonra P~rt! memurlar, yüksek rütbeli subaylar, h er 
erkanı, partı genel sekretcrı B. Fıkrı f halk 1·.,çı'ler mu··nevverler muallim-
Tü . b k nl ğ d Atat" k" sını ' " ' ' 
kzkerınk ba~ la ·nı' m. a dur ·ukn Pmrtu: ler l lalkevine geliyorlar. Sessizlik de· 

va at a ır erı zıyaret e ere a ı 

vamdadır ve her dakika biraz daha art· 
maktadır. 

Herkes, valinin, belediye reisinin, 
kumandanın, Hnlkevi reisinin, Parti teş· 
kilntı idare heyeti azalannın da dahil 
bulunduğu şehir ve halk mümessilleri 
Halkevi salonunda yerle iyorlar. Herkes 
bir köşeye çekilerek oturuyor. Konuş· 
mıyor, çünkü dimağları İşgal eden bü
yük hadise, herkesi bütün ağırlığile sar
mış bulunuyor. 

Halkevi salonunun en mutena köşe· 
sinde Ebedi Şef, Atatürk'ün büyük ikı· 
tada, yağlı boyalı bir fotoğrafları göz
leri sarıyor. Herkes, sessiz, sessiz ağ· 
lıyor. Bazıları ruhlarındaki matem ifade-

t sini gözyagı dökerek, bazıları ise ruhla
nna akıtarak meydana vuruyorlar. Mü
essir sahneleri adım adım takip ederek 
ifade eylemek için, insanın böyle bir 
günde ta§tan bir adam olması icap edi
yor. 

- SONU 4 0NC0 SAHlFEDE -

odına bir çelenk koymuşlar ve bllyük -----------•••••lıiıl-•-••••--mııı!l!!lll-•••-----... ---.. --ll!!l•ll.IJ•!llll••• ... 11111• ... 1111 .. 6lünün önünde eğilmişlerdir. 
Ankara 10 (Hususi) - Atatürkün ve

fatlarının birinci yıldönümü rnüna-;ebc
tiyle bugün şehrimizde yapılan ihtifnl 
muazzam o1muştur. Daha sabahtan iti· 
baren halk Atatürktin Etnografya mü· 
zesindeki muvakkat kabrini ziyaret et
meğe başlamış ve geç vakte kadar hal
kın ziyareti devam etmiştir. Atatürkün 
muvakkat kabirlerine Milli Şef lnönü, 
hükümet erkfını, parti, halkevi, beledi
ye, umumi ve hususi müesseseler ve eş
has namına çelenkler konmuştur. Şe
hirdeki Atatfük anıtlarına da yüzlerce 
çelenkler konmuştur. Şehirdeki mana
war vitrinlerini bugünün matemini Üa
de eden şekilde tanzim etmişlerdir. Halk 
bu mağazalar önlerinde dakikalarca du
rarak Atatürkün resimleriyle basbaşa 
kalmışlardır. Dün §ehrimizde Büyük ATA için merasimden intibalar 

---"/:r·---
Ebedi Şefin aziz 

hatırasını 

Çok hazin ve muhte
fem merasimle andı 

-*
iiniversite gençliği 
Rektörün nutkunu göz 
yaşlariyle dinlemiştir 

-*--
İstanbul, 1 O (AA) - Ebedi Şel 

Atatürk'ün hayata gözlerini yumması
nın birinci yıldönümü olan bugÜn saat 
tam dokuzu beş geçe ehrimizdeki bü
tün Halkevlerinde ihtifal yapılmı:ı ve 
Atatürk'ün hatırası anılmıştır. 

Vali ve Belediye reisi Lütfi Kırdar. 
İstanbul Komutanı, vilayet ve belediye 
erkanı, ıehrimizde resmi ve hususi mü· 
esseseler İlel'İ gelenlt"ri ve kalabalık bir 
halk kitlesi Eminönii Halkevi salonunu 
erkenden doldurmu tu. Tam dokuzu be~ 
geçe Evreisi B. Agah Sırrı'nın bir hita
besi salonda bulunanları ta~im sükutu· · 
na davet etti. Salondakiler tek bir insan 
halinde beş dakika ayakta sanki nefes 
almaktan çekinerek essiz. Ata'lannın 
hatıralarını andı. 

Bunu müteakip Evreisi Atatürk'ün 
hayatını, hizmeılerinı. eserlerini. mezi· 
yellerini tebarüz. ettiren heyecanlı bir 
konfreans ve.rdi. Bundan rnıua fakülte 
talebesinden Bn. Sevim, lsmet lnönü 
nün 4 / I l 9 39 tarihli beynnn me ini 
okudu. Ve hazıı bulunanlar toplu .bir 
halde Cülhane parkına giderek S:ır. }'· 
burnundaki Atatiirk ubidesine d•rin te
essürleri içinde bir çıolenk vazt"ttiler. 

Şehrimizdeki bütün Halke" leTinde 
ayni merasim ynpılmı , T akr.im ve H r 
biye Yedek subay mekt bi öniınc!el.i 
abidcJ .. re çelenkler konmu,tur. 

Beş bini aşan yüksek t h 'l v nç1 ği 
sabahın çok erken santlerinde Üniver
site konferans salonunda toplanmıo; Vt': 

ihtifale haz.ırlanmı tır. Mckteplerd- de 
heyecanlı toplantılar yapılmış ve kon-

- SONU 2 iNCİ SAHİFEDE -

Demokrasi
lere karşı 

Münib Dramı Önümüzdeki 15 gün içinde 
Hitler tah~ikatı bizzat Holandaya bir taarruz vuku bulması ----tr·---

incizabımızm sebep· 
leri ve manası-

ŞEVKET 8İLGİN idare edıyormuş • · bekleniyor. Tedbirler sıklaştırıldı 
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iR Demokrasi
lere karşı 

=Son günleri~ 
~ 

YAZAN: Rahmi Yağız~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
Dikili 

. Şehir Meclisi 
Şehir meclisi, dün öğleden sonra be

lediye salonunda Dr. Behçet Uz"un reis
liğinde toplanmış, belediye muhasebe
ciliğine aid muhtelif yıllar kat'i hesap 
mazbatalarını tetkik ve tasdik etmiştir. 
Meclis, bayram ertesi tekrar toplanarak 
mesaisine devam edecektir. 

ilk okul ----&·---
İncizabınuzm sebep· 
leri ve manası... 

l'lıdamdan naıııen : ŞEVKET BİLGİN 

23-
Hareketz.edeleri 

iane listesi 
öğretmenlerinin 

maaşları - BAŞTA&AFI 1 inci SAYFADA -
Bir taraftan Istanbulda bu bayramın 

bazırlıklan devam eder. Yol ağu.larına 
mükellef zafer takları kurulurken di
ğer taraftan Başvekilin bu merasimde 
bulunması için manevralar biter bitmez 
Istanbula dönmesi saraydan kendisine 
tebliğ ediliyordu. • 

25 Ağustosta Izmir fuarında bulunan 
Iktısad vekili Şakir Kesebirle Adliye 
vekili Şükrü Saraçoğlu vapurla Izmir
den gelmiş.ler, Iktısad vekili henüz te
şekkül halinde bulunan Denizbankta 
tetkikler yapmak, Ebedi Şeften aldığı 
direktiflerin tatbikiyle meşgul oluyor, 
Adliye vekili de, bir yıl evvel ihdas edi
len ve cürümlerin azalması husmunda 
çok büyük faydaları görülen meşhut 
suçlar kanununun ağır ceza suçlanna 
da teşmili meselesi etrafında tetkikler 
yapıyordu. 

28 Ağustos, Elaz1ğda bulunan Genel
kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakma
ğın manevraların bitmesi münasebetiy
le Ebedl: Şefe çektiği tazim telgrafı Dol
mabahçede bulunan ve günlerdir sıhhi 
vaziyeti iyi giden Atatürke arzedilmiş
ti. Telgraf aynen şöyle yazılmıştı : 

Cümhurreisi Kemal Atatürk, 
Dolmabahçe - Istanbul 

c:24-8-938 de ba.şlıyan ve başbakan sa
yın Cclfil Bayarın iştirak buyurdukları 
ordu manevrası çok istifadeli ve değer
l i safhalarla 3 gün devam ettirilmiş, ve 
26-8-938 günü on altı yıl evvel yasattı
ğınız 26-8-922 büyük zafer arifesini 
emirleri altında idr§k edenlerle birlik
te ve yüksek ihtisaslarla hatırlıyarak 
aaat 18 de bitirildi. Bu mesut günün 
yıldönümU ve yapılan manevra müna
sebetiyle Cümhuriyet ordusu mensupla
rı başta ben olmak üzere yüksek baş
buğlanna kalplerinden coşan sonsuz he
yecan ve saygılarla meşbu sarsılmaz 
bağlılıklarını arzetmekle nihayetsiz şe
ref duyar .. > 

Genel kurmay başkanı Mareşal 
Fevzi Cakınak 

Mareşalın bu telgrafı Ebedi ·Sefi mah
zuz etmiş, o günlerde krizlerden uzak 
bulunan stlıhl vaziyetiyle kendisini dev
let işlerine vakfeden Atatürkün bizzat 
cevap yazmasını intaç eylemisti. 

Manevra hem ordunun yıllık talim 
ve terbiyesini tebarüz ettirmek hem de 
bir yıl evvel Dersim kıtasında yapılan 
harekatla buradaki toplu şekavetin or
tadan kaldırılmasından sonra köşe bu
cakta mevzii şekavette devam eden ser· 
gerdelerin de tamamen tenkil ve bu kı
tanın memleketin diğer bölgeleri gı'bi 
baştanbaşa iş ve asayişle idaresini temin 
ıııaksadiyle yapılmıştı. Mareşalin bu 
1clgraliyle her iki maksadın da arzu 
l"dildiği şekilde istihsaline muvaffakı
yet elverdiğini öğrenen Ebedl: Şef Ma
reşala bizzat çetiği şu telgrafla hem Ma
reşalı ve orduyu tebrik hem de Cüm
huriyet ordusuna ütifatta bulunuyordu. 

Ebedi Şefin telgrafı aynen şöyle idi: 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Generalkurmay baskan1 

c:Ordumuzun yüksek ve her vakit ol
duğu gibi milletin emniyetine cidden 
layık kıymet ve kudretle dolu manev
rasının çok istifadeli safhalar göstererek 
bittiğini bildiren telgrafınızı aldım. 
Türk ordusunun yarattığı zaferin bu 
yıldönümü günlerinde kalbim orduya 
karşı takdir ve şükran hisleriyle dolu
dur. Sizin ve tercümanı olduğunuz aziz 
sil~h arkadaşlarımın hakkımda göster
dikleri samimi ve asıl duygular, o gün
lerdeki hatıralarımı canlandırdı, heye
canlarımı artırdı. Başta siz olduğunuz 
halde cümlenize candan sevgi ve saygı
larımı sunar, şimdiye kadar olduğu ~i
bi bundan sonra da daima artan kutlu 
ba~arılar dilerim.> 

K. ATATO'RK 

Aynı tarihte de saraya gelen ikinci 
bir telgrafta başvekille Milli müdafaa 
vekilin.in manevra sahasından hareket 
ettikleri, Ankara yoliyTe Istanbula gel
mekte oldukları bildirilmişti. 29 A~s
tosta basvekil yanında hariciye, dahili
ye ve Milli müdafaa vekilleri de bulun
duğu halde saat 11 de Ankara treniyle 
Haydarpaşaya gelmiş, kendisini karşı
lıyanlara iltifatlar göstererek doğruca 
iskeleye inmiş, orada rüküplerine tah
sis edilen Acar motörüne binerek Dol
mabahçe sarayına, Ebedl: Şefin huzuru
na çıkmağa gitmislerdi. 

Atatürk başvekili huzuruna kabul et
ti. Ebedi $ef o gün yataklarında istira-

hat ediyor, artık ıstırabı fevkalade ar
tan karnındaki sudan devamlı şikayet
te bulunuyordu. 

Krizlerin hırpaladığı kuvvetli bünye, 
su meselesi bertaraf edilirse salaha yüz 
tutmuş sayılacak şekilde bir sıhhat in
kişafı gösteriyordu. 

Fakat gün günden miktarı ve a~ırlı
ğı artan suyun verdiği ıstırap Ebedi 
Şefi, kriz sıralarındaki kadar üzüyor, 
rahatsız ediyordu. 

Bu münasebetle Ebed1 S ef, başvekil 
ile vekiller saraya geldikleri 29 Ağus
tosta yatakta bulunuyor, başvekili böy
lece istirahat halinde huzuruna kabul 
ediyordu. Müteaddit defalar tekrarladı
ğımız veçhile Ebedi Şef hayatının son 
~ünlerine, ebediyete intikal etti~ gün
den bir gün evvel komanın başlıyacağı 
dakikaya kadar kendini kaybetmedikçe 
devlet işleri ile meşgul olmaktan bir an 
geri kalmıyordu. 

Atatürk, bi.iyük bir feragat nümunesi 
teşkil eden bu meşguliyeti de doktorla
rın ısrar halindeki istirhamlarma rağ
men bir türlü tcrketmiyor, bırakmak L"
temiyordu. 
Başvekil iki saat kadar Atatürkün 

huzurunda kaldı, Ebedi Sefin manev
raya ait beklediği izahatı, Tunçeli vila
yetindeki ümran ve mederu inkişıfı bi
rer birer arzetti. 

Haydaroaşadan Acar motörile saraya 
_gelirken Basvekil kendisini kar.şıhyan 
Jar arasında bulunan ~azeteciJeri de mo
töre almış, Dolmabahçeye kadar süren 
yolculuk sırasında onlara beyanatta bu
lunmu.ş. beyanatının bilhassa artık sark
ta toplu şekavetin tamamen menedildi
ğini, ordunun bu son manevrasiyle de 
kıyıda bucakta Ş:ilki ve Serj!erdelerin ta
mamen ele geçirildiklerini bildirmiş, er
tesi giinü bu mesut netice Istanbul mat
buatının birinci sayfalarında büyük 
harflerle ~österilen baslıklar altında 
halka müjdelenmi$ti. , 

Atatürk, Başvekilin maruzat ve izaha
tını hazla takip ediyordu. -Memleketi 
devamlı inkılaplarla en kötü vaziyetten 
en eyi duruma çıkaran Ebedi Sef, Der
sim meselesini en sonraya bırakrrııc:. fa
kat nihayet orayı da vcrdi_ği direktifler, 
aldı~ı tedbirlerle memleketin dii!er me
deni kıtalarının seviyesine doğru bir 
ilerleyişe kavu§tunnuştu. 

Basvekil manevraları ve Sark vilavct
lerinden Tuncelide gördüğü faa1iyetf ve 
Ebedi s~fin direktifleriyle hareket ede
rek bu faaliyetin artırılması icin verdH~i 
emirleri de arzettikten sonra Atatürkün 
o günlerde derin bir alaka ile takio et
tiği Hatay meselesi etrafında da kendL~i
ne düsen izahatı arzetti. Bu mevzudaki 
hadiselerin siyasi inkişafı hakkında i7.a
h;ı tı hariciye vekHine bıraktı. Hatayın 
Millet Meclisi 2 Eyli.ilde ilk içtimaını 
yapacaktı. Bu içtimada devlet reisi ile 
bu yeni ve Türk memleketin üç vekili
nin ve Meclis reisinin seçimleri de ya
oılacaktı. Ebedi Sefin direktifleriyle ve 
Cümhuriyet Türkiyesinin siyas1 teşeb
büsleriyle Hatay intihabatının doğru ce
reyan edisi buradaki mebusların ekse
riyetini Türk olarak tezahür ve tebarüz 
ettirmiş, simdi devlet reisi seçiminde d.e 
Türkiye hüküınetinin tasvip edeceği ze
vatın secilmesi isi kalmıstı. 
Ebedi Sef hariciye vekilinden bu mev

zu etrafında izahat aldıktan sonra arzu 
edilen neticenin de tecellisi için icap 
eden yeni sivasi direktiflerle hariciye 
vekilinin bu husustaki mesai ve ceuhe
sini tayin ve tesbit etmiş oluyor, faaliye
tin diğer safhalarını aynı çerçeve içeri
sinde hariciye vekilinin başans kudre
tine bırakıvordu. Dahiliye ve Milli mü
dafaa vekilleri de kendi mesuliyet uh
delerine dilsen izahatı arzettikten sonra 
huzurdan çıktılar. Ebedi Sefi istirahate 
terkederek saraydan aynldılar. 

Başvekilin 30 Ağustos zafer bayra
mında Istanbulda bulunusu ve bu yılı 
kutlama merasiminin fevkaMde oluşu 
kendisinin bu merasime iştirakini hazır
lıyan sebeplerden birisiydi. Binaenaleyh 
saraydan ayrıldıktan sonra kendi köş
künde istirahat ederek yol yoıınınluğu
nu gideren Başvekil ertesi günkli yapı
lacak merasime hazırlanıyordu. 

• 
Llra K. 

Şehitfadıl okulu öğretmen 
ve öğrencileri 10 15 
Scydiköy nahiyesi ve 
köyleri halkından 59 60 
Tramvay ve Elektrik şirketi 
müdürü B.Gormezano 15 
B. Bülent 5 
Izmir belediyesi memurla
rından bir kısmı 3 81 

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

Halk dershaneleri 
Yeniden açılacafıtır 

C.H. Partisi umumi katipliğinin bil
dirmesi üzerine şehrimiz Halkevi tara
fından halk dershaneleri açılmasına ka
rar verilmistir. Halk dershaneleri ve 
kurslar ko~itesi Arapfırını, Tepecik, 
Eş:refpaşa semtleriyle ceza evinde hiç 
okuyup yazmak bilmiyen yurttaşlara 
mahsus halk dershaneleri açacaktır. 

Arapfırınında ilk tahsili tamamlamı
yan yurttaşlar için ilk tahsili bütünleme 
kursu, Karata§ ve Keçecilerde Türkçe 
bilmiyen musevi yurttaşlara mahsus 
Türk dili öğretme kursları açılacaktır. 

Tedrisata yakında başlanacaktır. Ka
kayıtlara başlanmıştır. -*-İZMİR BORSASINDA 

3-ll-939 tarihinden 9-11-939 tarihine 
kadar Izmir borsasında 1256 balya ha
zır, 3434 balya vadeli olmak üzere 4690 
balya pamuk satılmıştır. Halen piyasa
da 7500 balya satışa hazır, 4000 balya da 
ihracatçı elinde olmak üzere ll500 bal
ya stok pamuk mevcuttur. 

Mevsim başlangıcı olan 15-9-939 ta
rihinden bugüne kadar da 15059 balya 
pamuk satılmıştır. -*-Fransız 11apurları-

Fransız Mesajeri vapurları seferlere 
haşlamıştır. Limanımıza gelen Teofil 
Gotye vapuru dün sabah gitmiştir. 

Is tan bul 
---..f::r·---

Ebedi Şefin aziz 
hatırasını 

Çok hazin ve muhte .. 
sem merasimle andı 
~ 

-*-
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

feranslar verilmiştir. 
Bütün şehir tek bir kalp halinde Ata

türk'ün kayıbından duyduğu teessürü 
izhar etmiştir. 

Bugün şehrimizdeki bütün eğlence 
yerleri kapılarını kapamak suretile bu 
teessüre iştirak etmektedirler. 

lstanbu1, 1 O (Hususi) - Ebedi Şe
fin ölümünün yıldönümü münasebetile 
<ıehrimizde yapılan merasim, hazin ol
duğu kadar da muhteşem olmuştur. 
Üniversite merkez binasında yapılan 
merasime binlerce genç İştirak etmiş. 
Rektör B. Bilselin ve diğer hatiplerin 
Ata'run hayatını anlatan nutukları göz 
yaşlan İçinde dinlenmiştir. Merasime 
Vali ve Mevki kumandam da iştirak et
miştir. Saat onik.ide Taksimdeki Cum~ 
huriyet abidesine merasimle çelenkler 
konmuş ve gençlik burada andiçmiştir. 
Halkevinde yapılan merasimde de bir 
rok meb"uslar, eski Başvekil B. Celal 
Bayar ve oğlu Refi Bayar bulunmuşlar
dır. 

Şehirde bütün bayraklar yarıya ka· 
dar indirilmiştir. Konsoloshaneler de 
bayraklannı yanya kadar çekmişlerdir. 
Yalnız Alman konsolcshanesi merasimi 
~eç haber aldığını beyanla bayrağını 
üç saat geç olarak yanya kadar çek
miştir. 

30 Ağustos 1938, zafer bayramının 
15 inci yıldönümü olduğu ve Başvekilin 
de .iştirak ettiği, bilhassa bu zaferin 
mebdei Atati.irkün de lstanbulda bulun
duğu cihetle hakikaten o zamana kadar 
yapılanlardan çok fevkalade oldu. 

•• Bi'J'MEDI -

Ankara, 10 (AA) - Bugün Türk 
vatanının ve Türk milletinin en aziz ev• 
li.dıru, Atatürk'ü kaybettiğinin yıldönü
müdür. Bu acı günde Anadolu Ajansı 
Büyük ve Ebedi Şef in habrasını hür~ 
metle yadeder. 

-*-HBALIKn Gemisi ile 
gelen deniz ticaret 
talebesi ... 
Münakalat vekaletine ait (Balık) ge

misi dün limanımıza gelmiştir. Gemide 
yüksek deniz ticaret mektebi talebesin
den 12 kişi vardır. Talebeler, denizleri
mizde balık tetkikatı yapmaktadırlar. 

-*-y AR 1 N 
Yapılacak maçlar 
Yarın Alsancak stadında lik maç: r:

na devam edilecektir. Saat 13 te B. Esat 
Merterin idaresinde Ateş - Doğanspor 
maçı, saat 15 te hakem B. Feridln idare
sinde Yamanlar - Altay maçı yapılacak
tır. 

Şild maçlarına ise haftaya Pazar gü
nü başlanacaktır. Bu sene şild şampi
yonasına büyük ehemmiyet verilmekte
dir. Fikstür çekilmiştiı'. --RttŞVET 
TEKLİF ETMİŞ 
Sabıkalılardan Emrullah oğlu Musta

fanın vaziyetinden şüphe edilerek araş
tırma memurlarından B. Salın tarafın
dan yakalanmıştır. Suçlu bu sırada ser
best bırakılması için memura beş lira 
rüşvet teklif etmiş ve hakkında meşhut 
suç muamelesi yapılmıştır. --UŞAK VAPURU 
Fırtınadan gelemedi 
Ege denizinde Iırtına devam etmek

tedir. Karaburun, Mordoğan seferini ya
pan Uşak vapuru fırtına yüzünden Ka
raburuna gidememiş, Foça iskelesine il
tica et~tir. 

-*-Ehli hayvan sergisL 
Bergamada açılacak ehli hayvan ser

gisinin 5 Nisan 940 günü açılması mu
vafık görülmüştür. 

Finlandiya 
müzakeresi 
Brüksel 1 O ( ö.R) - Havas ajansının 

istihbaratına göre Moskovada devam 
eden Sovyet • Fin müzakerelerinde her 
iki taraf tavizlere mütemayil görünmek
tedir. Finler tarafından yapılacak taviz
ler Finlandiya körfezinin şimal sahilinde 
Sovyet üssü bahrisi tesis meselesine ait· 
tir. Şu takdirde anlaşmanın tahakkuku 
güç olmıyacaktır. Zira Sovyetlerin başlı· 
ca talebi budur. Ve beyaz deniz sahilin
de hududun tashihi meselesi ancak tali 
ehemmiyettedir. 

Brüksel 1 O ( ö.R) - Holanda • Al· 
manya hududunda ateş taatisi suretinde 
vukua gelen hadiselerde bir yaralı var
dır. Belga ajansı hadisenin mahiyeti hak
kında muhtelif iddialar mevcut olduğu• 
nu, fakat mevsuk menbadan öğrenile
mediğini yazıyor. Bir tahkikat açıldıış· 
tır. 

Roma 1 O (ö.R) - Helsinkiden bil-

Japonya 
Tokyodaki Polonya 
elçisini tanımakta 
devam ediyor. 

tzmirde. ilk okul öğretmenlerinin tabu seyrimuh·n yarattı~ ahbu birlik,lışd~eı 
dd• · ı · h. d · · d w 'ld' taritan m tasaıan ız uıa ça tıg:ım 

rna ı vazıyet en ıç e ayı egı ır. uahede h"k" 1 · ·· .. ·· al k 
G.. il b'" .. h '" .. . ı1 m u um erı goz onune maca 
oıter en utun usnunıyete, yap an 1 .. ·ın·· ki ·· taraf ·· ahhaslan 
•• ~ • A o ursa gor ur uç mur 

muracaatlere .. ~~~?1 vila)'.'et Husus? ü~lü muahedeyi yapmak için geçici ve 
muhasebe mudurlugu muallim maaşla- kk t h 'di l · t · · alt d kal . . . muva a a se enn esırı m a • 
rının tedıyesını yola koyamamıştır. • dıld "b' b m hed il .. d 

M lli l l 1 k h 
ma arı gı ı u ua e e uç ev-

ua m er norma o ara er ayın I t d ki t ·· "zt·· ihtl 
• · Ü · · h · d 1 c arasın a mevcu puru u ve • 

yırmıs e yırnu eşı arasın a maaş an· 1• flı · l · hal t • ·ç· d ;;,.,,,,. 
1 ak d 1 B 11• 1 d" a ış en ve anzım ı ın e u,,,-~-

nı a m ta ır ar. azı mua ım er un d w ·ıı dir O 1 d b .. ük. 
b h · J f d k h nuş egı er . n ar sa ece en uy 

sa a gazetemıze te e on e ere , ay- .. t dı h tm tt w ki t hrir 
.. b tı'l ·· k"'l . t b us a n, aya yara ıgı va ayı a ram munase e e muş u vazıyet e u- b" · le b _ı._• b 

1 d ki bild · . 1 d" ve tes ıt etnuş r ve u ta.w:ır ve u tes· 
unv~ıA arını L Unu§ ehr' ır. lm h bitin kusursuz olması için de yekdiğeri-

] ayet maır.ammm, ıç o azsa ay· dan L _ _..ı.ı..ı. dun ._:~ı 
.. b til b ·· ilk kul .. ~ ne can ve ııı;..,.~ ....... yu eu.~er-

ram munase e e ugu~ . ~ . o~- dir.. Muahedeoameyi münhhaslar yap-
'tmen maaşlannın venlmesı ıçm ala- tır O 1 h tın '-b:~ ının' • 

d d · · h ek · · . mamış .. n ar aya .. u scyr 
~.ı ar ~eyı ar ete ~eçı~es.ı ıcap tıiı bu muahedeyi sadece yumaşlar-
~~ektedı~: .~~ noktaya ışaretı bilhassa ~~. 
luzuınlu goruruz. İşte bimn dış politikamızın rubu ... 

Prevantoryum yeri 
Prevantoryum yapmak için Verem 

mücadele cemiyeti tarafından satın alı
nan Bozyakadaki arazi yüzünden hasıl 
olan dava nihayet cemiyet lehine hallf'
dilmiştir. Bu davayı, senelerdenberi, hiç 
bir menfaat mukabili olmıyarak takip 
eden kıymetli avukatlarımızdan Emin 
Degerm.ene memleketin hayrı namına 
teşekkür ederiz. 

-*-
tE$ME TÜTÜNLERİ .. 
Yapılan bir tahmine göre, Çeşme ka

zasında bu sene 400 bin kilo tiltUn ye
tiş~tir. Tütünler hastaltksız ve hcı- se
nekinden daha nefistir. Gene Çeşme ka~ 
zasında yapılan bir tahminde, anason 
bu sene 325 tondur ve bu 55-60 kurus 
arasında satılmıştır. Bu miktar tahmi: 
nin fevkindedir. 

-*,.,,_ 
BİR ADAM 
E$İNİ YARALADI 
Tepecikte oturan Zekeriya oğlu Ali, 

henüz sebebi anlaşılamıyan bir mesele
den dolayı karısı Bn. GUzini bıçakla sol 
koltuğu altından yaralamıştır. Suçlu ya
kalanmıştır. 

ve usya 
iyi safhada 

dirildiğine göre Fin hükümetinio ~imdi
lik Rusya ile müzakereler hakkında bir 
beyaz kitap neşrine niyeti yoktur. Buna 
ileride lüzwn görülebilir. Kremlin müza 
kereleri tekrar başlamıştır. 

Helsinki, 10 (A.A) - Dün akşam Fin
landiya murahhaslariyle Stalin ve Mo
lotof arasında cereyan eden görüşme 
hakkında Helsinki.ye pek az tafsilat gel
miştir. Finlandiya murahhaslan hükü
met tarafından verilip 4 teşrinisani ta
rihli Sovyet tekll.flerine cevabı ihtiva 
eden tekliflerde bulunduktan hatırlatı
lıyor .. Müzakereler esnasında Sovyet 
hükü.meti her halde Finlandiya teklifle-

manası .. 
Bizi bilyük demokrasilere bağlıyan 

bir görüş, bir seziş ve anlayış birliği 
vardır .. Bu birliğin temelleri beşerin en 
kıymettar hazinelerini teşkil eden me
deniyet ve hakiki insanlık mefk:Uresi 
üzerine kurulmuştur. Türkiye demok
rasiler ailesinin şerefil !tir iiı:ası olarak 
yolunu tayin ettiği ıüııden beri her şey, 
her hadise tabii olarak bizi garp demok· 
rasilerine yak.la~tırmakta idi. Bu önüne 
durulmaz öyle kuvvetli bir inei?:aptı ki 
kendi kanında istiklal ve hi.irriyct aşla
nm alevlerini şiddetle duyan bir mille· 
tin gözlerini başka tarafa çevirmesi im· 
kinsız:dı.. Biz Kemaliımia imanlı ço
cukları olarak bu d3.vayı candan benim
sedik. Böylece Türk - İngiliz ve Fransız 
demokrasileri arasındaki birliği, doğru
luğuna inandığımız ve uğrunda icap 
ederse can verrneğe and içtiğimiz mu· 
kaddes varlık davamızın aynlmaz bir 
parçası olarak selamladık.. Türkiye bu
günkü harbin dışında kalmak arzusuna 
rağmen sempatilerini açıkça ortaya koy
maktan çe.k.inmemiş olan ınem.lekettir. 
Politikada bitaraflığın icaplanna tam 
bir hürmet muhafua etmekle beraber 
hür ve medeni insanlar sıfaüyle vicdan· 
larınuzın bitaraf olamıyacağı hilküm.ler 
ve kanaatler karşısındayız. 

Biz zorbalığın, politikada ahlaka kıy· 
met vermiyen zihniyetin şiddetle aleyh· 
tanyız .. Her milletin kendi hayatına uy
gun şartlar içinde istikl.8.1 haklarından 
kayıtsız ve wtsız isillade etmesi 
insant ve medeni zaruret olduğuna 
kaniiz.. Hi.irriyet ve isliklôle liyakat 
kesbetmiş olan milletlerin, ne kadar kil· 
~ük olursa olsun, şerefle yaşamak hak· 
kına suikastler tertip eden zalim ihü· 
rasm insanlık için yüz karası teşkil etti
ğine iman ediyoruz. Bunun içindir ki 
milyonlarca ailenin felaketini hazırbyan 
bu harpte büyük demokrasilerin zaferi· 
ni candan temenni etmekteyiz. Çünkil 
böyle bir zaferin insanbk, hak ve ada
let mefkUresinin zaferinden başka biı 
şey olmıyacağma inanıyoruz. 

$EVKE'J' BİLGiN 
----:---

Münih dramı 
ri hakkındak~. miltalllasını söyliyecektir. . 

Paris, 10 (0.R) - Finlandiya Telgraf - BAS~ARAFI 1 İNCI ~Al!iF'EDE -
ajansının bildirdiğine göre Moskova mü- 800 BiN MARKLIK l.ITTJKAFAT 
zakerelerinin devamı hakkında hiç bir Neşredilen bir Gestapo tebliğinde su
karar ittihaz edilmemiştir. Bütün başlı- ikasdın asıl muharrikleri hariçte bulun
ca meseleler hillA muallaktadır. duğu iddia edilmekte ve yabancı mem

Mükafat için ••. 
Alman zabıtasına 
yapılan sahte 
müracaatler ..... 

leketlerde bu suikast mürettep ve mu
harriklerinin kimler olduğunu vesikaları 
ile bildirecek olanlara salahiyettar Al
man konsolos ve sefaretleri tarafından 
800 bin marklık nakd! mükafatın yaban
cı döviz olarak verileceği bildirilmekte
dir. 

Tokyo, 10 (A.A) - Hariciye nezareti Londra, 10 (Ö.R) - Amstcrdamdan :nın111111:u11111111111111111111n111111 
namına söz söylemeğe salahiyettar bir bildirildiğine göre Münib suikasdının : BALJKYA~ İÇEMİYENLER S 
zat gazetecilere beyanatta bulunarak faillerini yakalatmağa hizmet edecek : H .

11 
a" l = 

Japon hükümetinin Tokyodaki Polon- malfunat verenlere vaadedilen 600 bin : S 
ya elçisini tanunağa devam ettiğini söy- marklık mükafat zabıtaya bir çok ha- 5 : 
!emiştir. herler verilmesine sebep olmakta, fakat E Eczanesı·ndcn = 

---• bu yalan yanlış haberler tahkikatı daha : = 
Be ı "ika ziyade güçleştirmektedir. : : 

~ Fransız kabinesinin 5 Kemal K. Aktaş a 
Ordusunu 600 bin levkalAde ictiınaı 5 B 1 k 1 5 
nefere iblzi etti Paris, 10 fö.R) _ ... Bu akşam saat 21 5 a ) yağ 5 
Paris, 10 (Ö.R) _ Belçika ordusunu de kabine fevkalade içtimaa ça~lm.ış- 5 A ~... Jı 5 

600 bin nefere iblağ etmektedir. Alınan- tır.. uPei Reeln faşist gazetesi Ingiltere : fıp ~ece lerdJI' S 
lar Belçika hududunda mühim tahşidat aleyhindeki şiddetli hücwnları sebebiyle ~·lllHH~IUHIHHIHHllHHUIHUHHI: 
yapıyorlar ve köprüler inşa ediyorlar. tatil edilmiştir. 

llnnemin 
SevdiCI Adam 

N u 

y 

~geldi. . ------Alelacele etajerdeki-kibıpbn parmak- J:9•·1••@•.Y-ii 'i &• QiM ::awwws._-•&a•••••' 
faktaki işini bırakıp odama, benim yanı· larımla aralıklıyarak baktım.. Ciltlerin 1 E L H A M R A 

- Küçük bey.. Ben de size yardım sırtlarına yazılmış isimlerinden annemin 
edeyim mH.. iptila noktasını anlamağa çalışıyordum .. 

Diye bana sürtünmeğe başladı. Ben Bu tetkikim bir netice vermedi .. 
onun maksadını anladım .. Anladım am• Karyolanın başucundaki komodinin İdaresinde Milli Kütüphane Si.nemasında 

1 ma ... Onun dilinden konuşacak sıram de- evvela gözünü, sonra da dolabını açtım. BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 
~..Aa'&HHi Yazan: Uç Yıldız ğildi.. Burada da kitaba benzer bir şey yoktu.. SEKER BAVDAıwT haftas fi.o k d tat•· b" h 

'!Y'iYL/ZXZiVJ~. - Yardım mardım istemem .. Senken- Maamafih komodinin üzerinde ve aba- ·. . .. .Q<L1lll.I. 
1 şere eşe er en ~ ır şa eser ... 

- 32 - di işine bak.. joru yatağa doğru çevrilmiş duran gece SENENİN İKİNCİ BÜYÜI{ TÜRK FİLMİ 
Diye sert bir cevap verdim. Kadınca- lambası bana annemin sade gündüzleri Bugüne kadar eşi ve emsali görülmemiş bir 

gözümü kahvenin vitrinine bizim ev is
tikametindeki sokağa dikerek saatlerce 
bekledim .. Ve nihayet uzaklan annemin 
geldiğini gördüm .. 

Annemin, dalgın bir halde kahvenin 
öni.inden geçtiğini gördükten sonra he
men kahveden çıktım ve arkama bile 
bakmağa lüzum görmeden apartımanın 
) olunu tuttum. Çünkü hem eve gitmek 
ve sonra da tekrar Beyazit tarafına ge
çerek mektepten çıktığı sırada Müjganı 
bulmak ve onunla beraber ve onlara 
dönmek için çok az zamanım kalmıstı. 

cek olnn İ nml müsait mev- J • 

hizmetçi, kim bilir mutfakta ne zıkkım
lanıyordu. Ağzı dolu olduğu halde hay
retle karşıladı. 

Ben, onun afallamasına aldırış etme
dim. Ayni zamanda eve gelişimi anneme 
söyler de onu şüphelendirir diye de i.irk-
tüğüm İçin: 

- Bir kitabımı unutmuştum, onu al
mağa geldim ... Sen mutbakta işine bak. 

Diye ba;?ımdan savdını. Hizmetçi pek 
o kadar genç değildi amma. Hani ihtiyar 

ğız sükledim pükledim yüz geri dönüp değil, geceleri de bir şeyler okuduğunu K A H K A H A T U F A N I 
gitti.. O gittikten sonra da ben odam- anlattı. 

dan ç1k1p annemin odasına gittim. Bu anda aklıma Süleymanın anneme T o s u N p A ş A 
Annem, her vakit olduğu gibi kendi fi tarihinde vermiş olduğu bir şür ki- A 

odasını kendisi tanzim etmiş, yatağını tabı geldi.. 
da gene kendi düzeltmişti. Esasen o ev· İki yüz sahifelik ve maruf bir sevda BAŞ ROLLERDE : 
velden de kendi yatağını kimseye dü- şairinin eseri olan bu şür kitabını SU- IIAZll\1 • VASFİ - FERİHA TEVFİK - HALİDE • MAHMUT - ŞEVK.İYE 
zeltmezdi... leyman maroken bir cild içinde anneme SUAVİ. NECLA ve küçük TOSUN 

jerde Ye zarif ciltler içinde sıralanmış annemin isminin ilk harflerini oldukça VE BÜYÜK TANAŞA REVÜSÜ 
kitaplar vardı .. Bunların hepsini annem iri ve gümüş marka halinde yapıştırt- SEANSLAR : Bugün, Yarın ve Bayramda her giin: 10.15 - 12.30 - 14.45 

Yatağın tam karşısına isabet eden eta- hediye etmişti. Hatta cildin üzerine de 1 
okumuştu .. Bunu biliyordum .. Fakat o mıştı.. 17.00 -19.15 ve akşamları 21.30 .. Bugün '\'e Yarın sabah 10.15 Seansları 

da değildi. Otuz beşlik vardı. Evde ve acaba bu kitapların içinde en çok hangi- Bu şiir kitabını hatırlamakla beraber ucuz HALK matincleridir .. Bugün Talebeye 12.30 ve 14.45 te 15 KRŞ. 
beni kend_isi ile yalnız görünce !cim bilir sini seviyordu ki rnütemadiyen;1:o:k~u:y:o~r-:o:n:u:n~et~a:je;r;d~e~k~i;ki;··~ta~p~l~ar~ar~as~ı~n~d~a!o~lm~a~-~İ]ii(!;iiiiii;~~i~;~~==~~~~~~ 'nden ıçtınap ıçm mumkun olan her şeyı yaptıKıarmı Boyıenu~u~. ı4u ......... ""'!:'' ................. -·-·-·---- ---,, • • -= ~ 



SARIP'E4 rEHI A.llR 1 Sontesrln eaınarlesl l9Jt 

Izmlr Halkevlnde Yapılan Tören DEMiR MASKE 
iz mir gençliği bu törende hazırdı. 

lara kalbeden nutuklar söylediler 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
Saat dokuzu bcı geçiyor .. 
Hep ayaktayıL Parti idare heyeti 

adına B. Oran, Atatürk'ün, Ebedi Şefin 
tam bir saat evvel ayni anda hayata 
ebediyyen gözlerini kapadığını veciz 
cüm1elerle ifade ediyor ve hazırunu beı 
dakika, ayakta ihtiram vakfesine davet 
ediyor. 

Bu beş dakikalık iht iram eükfüu, ul
•i bir tablodur. Bu beş dakikalık müd
det İçinde herkes içine sindire sindire 
Atatürk'ü düşünüyor. Gözlerin önünde 
tecessüm eden şey, onun ulvi hüviyeti, 
ebediyetin maverasından bütün hayati
yet v~ canlılığını muhafaza ederek yük
eeliıinin ifad esid ir. Sanki O gözlerimiz 
önündedir. Konuşuyormuı, ilham veri
yormuıs, direktif veriyormuı, gibi ... 

Bu beş dakikalık vakfenin sonu ve 
kendimize gelif ... 

A'\lUKAT ORAN'JN NUTKU 
Şimdi varlıiımız, «Onun> huşu telkin 

eden varlığile taşmıştır. Parti idare he
yeti azasından avukat B. Ekrem Oran 
kürsüye çıkıyor, onu bekliyoruz. 

cAziz yurddaşlarım, 
Yalnız Türk dünyasının değil, karan

lıkta kalan milletler aleminin nur saçan, 
heyecan yaratan o parlak güneşi, geçen 
eene, bugün uful etmişti. Bu elemden 
Türk vatanı ile birlikte bütün bir mede
niyet cihanı matem ve ıztırap içinde 
kalmıştı. O, ne hazin gündü .. 

Mini mini ellerile ıslak yanaklarını 
kurulamağa çalıpn mektep çocukları, 
ıözya,larını yüreklerine sindiren vakur 
çehreli gençler, ağl&.mamak İçin dudak
Jarını ısıran erler. mcmlekdi dolduran 
ltoca halk kitleleri, bir felaket akını ha
linde şimdi yine gözlerimin önünde ... 

Aradan 365 gün geçti. O günün ız
tırabı ve teessürü hala içimizde yaıa
makta ve geçen her gün yüreklerimi:ıde
ki yarayı biraz daha açmaktadır. 

Ağlıyoruz: Nasıl ağlamıyalım ki, O 
hayata atıldığı ilk gündenbcri vatan 
derdile yanmış, didinmiş, bu uğurda 
b inbir mihnet ve ıztıraba göiüs germiş, 
nihayet mukaddes ve ulvi emeline ula
prak milletinin halas ve itilasını, istik
lalini tı-mine muvaffak olmuşken hiç 
beklenmiyen bir zamanda en ziyad e sev
diği milletinden cüdr düşmüştür. 

övünüyoruz: Nasıl övünmiyelim ki, 
o silahı alınarak dağıtılan ord uyu mem
lekette yoktan var etmif, hazinesi tes
lim alınan bir devlette varlık yaratmııtı. 

Haykırıyoruz: Na!!ıl haykırmıyalım ki 
o büyük bozgunlarda kaderin büyük 
milletlere nasip ettiği büyük mübeşşir
lerin en ulusu'dur. 

Biranda, büyük kahramanımızı, bü
tün varlığımızı, Aziz Kurtarıcımızı kay
betmiştik. 

Kardeşlerim 1 
Atamızın portresini çizmek, muhal 

denecek kadar güçtür. Ata, cildlere sığ
mıyan bir varlık, başlı başına bir tarih
tir. Daha doğrusu o, bizzat tarih yaratan 
adamdır 

Hatipler umumi teessürü hınçkırık
- Mekteplerde ihtifal daha hazindi 

1 
Büyük tarih ve macera romanı 

(/KINCı KISIM) 
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attıklarını görmüşlerclır. 
Genç nesil, diln iç ve dış göri.inüşiyle 

tam bir matem havası içinde yaşamıştır. 
ilk okullarda Atatürkün ölüm beyan
namesi okunurken yavrularımız göz 
yaşlarını zaptedemiyerek sessizce ağlı
yorlardı. Bazı mekteplerde o kadar içli 
sahneler olmuş, o kadar coşkun bir su
rette göz yaşı dökülmüştür ki bunları 
kelimelerle ifade eylemek imkansızdır. 

üç beş yaşındaki çocuklardan en yaş
lı ihtiyarlara kadar herkes diinü tam 
bir matem içinde geçirmiştir. 

HEYKEL ÖNÜNDE 
Cümhuriyet meydanında Atatürkün 

heykeli önündeki merasim çok heybetli 
idi. Bugün büyük ATANIN manevi hu
zurunda eğilen Izmirliler Atatürk hey
keli önünden bir gcçid resmi yapmakta 
idi1er. Atatürk heykeline derin bir say
gı içinde bir cok çelenkler kondu. 

KONSOLOSLAR HEYETi 
HEYKELDE 

Izmirdeki konsolo~lar heyeti bugün 
saat 11.30 da beraberce Atati.irk heyke
line gitm~ler, burada Halkevi idare he
vetince karşılanmışlardır. Heyet heyke
le büyük bir çelenk koymuc;lardır. Bu 
mi.inascbetle lzmir :;;ivasi mümessül,,ri 
namına Jnqiliz Jeneral konsolosu «Ata
türkün ölüm yıldönümü münasebetiyle 
TüRK mill('tinin duyduğu kedere bmir 
konsoloslar heyetinin tamamen ve kal-

[BORSA] 
t)ZÜ:\I 

1047 Üzüm tarım 
523 Jiro ve şü. 
475 İnhisar idaresi 
164 H. Alanyalı 

2209 Yekfuı 
296439 i Dünkü yekun 
298648 ! Umumi yekfuı 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

8 12 50 
10 10 
6 9 50 

10 125 12 125 

8 25 
9 50 

10 50 
12 50 
14 50 

ben iştirak eylediklerini ve Atatürke 
saygılarının bir ifadesi olan çelengi ke
mali hürmetle heykele vazettiklerini> 
bildirmiş buna mukabele eden Halk.evi 
idare heyetinden Muzaffer Uras ta gös
terilen nezaket ve samimiyet eserine te
şekkür eylemiş ve merasime son veril
miştir. 

KARŞIY AKADA IHTJF AL 
Karşıyaka Halkevi tarafından büyük 

Atamızın ebedi hatırasını yM için ya
pılan ihtifal cok heyecanlı olmu tur. 
Halkevi reisi B. Hüsnü tarafından saat 
tam dokuzu beş geçe yapılan saygı da
veti üzerjne Halkevi !';alonunu dolduran
lar ayakta beş dakika, S?Özlerini Atatür
kün portresine çevirerek, kalpleri elem 
içinde, büyilk halaskSn bütün varlıkla
rında yaşatmı~lardır. 

Bu heyecanlı andım ııonra doktor Sıt
kı !:?iikrü Pamirtan, Halkevi namına bir 
nutuk söy1emis, Atatürkiln hayatını. 
harikalı muvaffakıyetlerini ve TüRK 
milletinin varlığı üzerinde ihvakar olan 
kudretini anlatmıştır. Bunu Cümhurre
isimizin TüRK milletine olan beyanna
mesinin okunması takip etmiştir. 

Halkevindeki merasim bu suretle hi
tam bulunca burada bulunan ve biitün 
Karsıyaka halkı akın akın Atatilrkün 
validelerinin mcdfun bulundukları ma
halle gitm~ler. büyük halfıskftn yet~ti
r('n ananın kabrine çelenkler koymuş
lardır. 

Para Borsası 
CV~UIURİYET MERKEZ B~'lKASI 

KLEARİNG KURLARI ~ 

Sterlincten pyrisi bir Türk linnnut 
mukabilidir-

Sterlin 
Dolar 
Belga 
Fransız frangı 
Pezetas 
Florin 
İsvec frangı 

Satış Alış 
524 521 
'76.71 77 .16 

4.58 4.62 
33.58 33.78 
7.6577 7.6993 
1.435 1.443 
3.3969 3.4165 

- Ben (Yüzbaşı Lui) yi zaten şah
sen tanıyorum ve ona çok sadık bir ada
mı vasıtasiyle de Madô Kuryakta beni 
bir kaç gün muhafaza edecek genç ve 
fılicenap bir kadın bulacağıma eminim .. 

Jan dö Vrinyes son dakika olarak da
dısının ölümü üzerine c v ldi ve onu ku
cakladı. Küçük bir çekmecenin içine 
kendisine ait mücevh r ve ku •ıtlan 
koydu ve gömleklilerin genç şefmi ta
kip etti. 

On dakika sonra ihtiyar lmntun bu 
koca şatosu alevler içinde yanmağa baş
ladı. 
Yangının kızıl zi~ası altında protes

tanlar arabalara son kalan eşyaları da 
yi.i.kledUer. 
Şatonun avlusunun nihayetinde ve 

kapının yanındaki kuyuda tek başına 
kalmış olan J an dö Vrinyes ölenler için 
dua ediyordu. 

** Uzes yolu üzerinde iki slivarl dolu 
dizgin yanan şatoya doğru Jtoşmakta idi. 
Fakat bu iki süvari beraber değildi .. 
Birbirinden oldukça uz.akta bulunuyor
lardı. 

Iki süvariden önden gideni Faribo)du 
ve rüzgar gibi uçtuğu halde hayvanının 
süratini a:t bulmakta idi.. 

ikinci süvari de .. Mülazim Şadöfo 

idi.. 
Şatoya giden yolun oldukça dik yo

kuş olmasına rağmen Faribol bu yoku
şu hayvanırun hızıru kesmeden çıktı ve 
her tarafı saran alevler karşısında: 

- Eyvah .. Çok geç kaldım .. 
Diye mırıldandı. Ve sonra üzengile

rin üzerinde doğrularak avazı çıktığı 
kadar haykırmağa başladı: 

- Jan Kavalye .. Jan Kavalye .. yüz
başı Luinin emrini getiriyorum! .. 

Bu sırada da birden bütün vücudu 
bir titreyiş ile sarsıldı. Bir kadın sesi 
duymll§tu ve bu ses: 

- Faribol! .. 
Diye bağınnıştı.. Şatonun kalkık du

ran köprüsü indirildi. Bir dakika sonra 
koca kahraman genç kızın ellerini avu
cunda sıkıyordu. 

- Siz.. Sizsiniz mösyö FariboL. Be
nim bndadıma koştunuz değil mi? 

- Evet matmazel.. Hem ben yalnız 
değilim. Arkamdan genç bir zabit te be
ni takip ediyor.. Mülfızim Şadöfo da 
geliyor. Ah bilseniz o da sizi ne kadar 
çok seviyor .. Fakat .. A ... A ... kuyruğu· 
nuz kopsun .. Ne oluyorsunuz? 

Faribol.. Birdenbire bir baygınlık ge
çiren genç kızı yere düşmemek için 
tam zamanında tutmuştu .. 

- Hiç .. Hiç bir şey değil .. geçti. Tees
sUr ... Heyecan ... sevinç ... Size çok te
şekkür ederim mösyö Faribol.. Haydi.. 
Eğiliniz de sizi kucaklıyayım .. 

Sabık haydud, alicenaplık ve mertli
ği ile bir kral dostu ve bir kahraman 
olan Faribol, genç kızın bu candan te
zahürü karşısında cidden çok mütehas-

İsv kronu 
Norveç kronu 
Çekoslovak kronu 

3.1870 3.2054 Berlin - Rayşmark 100 
3.339 3.359 Brüksel - Belga 100 21.5725 

1.3925 
1NctR Dinar 

23.09 23.20 Sofya - Leva 100 
35.22 35.40 Prag - Çekoslovak kr. 100 

155 M. H. Nazlı 6 50 6 50 Leva 
115 H. Levi 12 12 50 Ley 
93 M. j . Taranto 6 50 6 50 Rayşmark 
68 Tarım S. Kooperatifi 9 11 Llret 
53 j. Taranto mah. 8 11 Drahmi 
31 Şerif Riza Ha. 3 25 3 25 Zloti 
26 Alp Kara Davut 7 625 7 625 Fengü 

541 YekUn 

64.96 65.22 Madrid - Peçeta 100 
82. 83. Varşova - Zloti 100 
1.97 1.98 Budapeşte - Pengü 100 

15.20 15.29 Bükreş - L~y 100 
103.97 104.50 B l d D' lOO 

4.2159 4.2.~73 e gra - ınar 
3.6807 3.6984 Yokohama - Yen 100 

13.1075 

23.415 
0.93 
2.48 

30.98 
31.0125 

149648 Dünkü yekiin 
150189 Umumi yekfın 

ANKARA BORSASI 
Stokholm - İsveç kr. 100 
Moskova - Ruble 100 

ZEYTİNY Al;J 
10000 kilo Sıra vadeli 34 75 34 75 

ZAHİRE 
56 çuval Susam 

267 haJva Pamuk 
15 

40 50 42 

Londra - Sterlin 
Nevyork - Dolar 
Paris - Fransız fran. 
Miltıno - Liret 
Cenevre - İsviçre fr. 
Amsterdam - Florin 

1 
100 
100 
100 
100 
100 

Kapanış F. 
5.21 
129.28 

2.9525 
6.7662 

29.1475 
69.0975 

NOT : Hizalarında rakkam bulunnu
yan dövizler için fiat tescil edilmemiştir. 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 ikramyeli Ergani 19.63 
Sivas - Erzurum hattı istikrazı 11. 20.27 

• ıı " • IV. 20.27 
» I> D D V, 20.27 

34.75 ___ aa ıe_ 

HER BAYRAM OLDUGU GİBİ BU DEFA DA-

E N KIYMETLi HEDiYE 

' Eczacıbaşı 

sis oldu. 
Bu sirnda Jan Kavalye içeri girdi. Fa 

ribola: 
- Aziz dostum, dedi, size Allaha ıs

marladık diyorum ve madam düşes ce
naplarını Madö Kuryaka götürmek va
zif esıni de size bırakıyorum. 

Fnribol sıçradı: 
- Ha?.. Ne dedıniz. Madam düşesi 
"? mı .. 
Genç kız başını- c erek ccı; ap verd · 
- Ben.. Dük ile cvlenmeğe mec'bur 

edildim ... 
Jnn Kavalye hemen ilave etti: 
- Evet .. Bu gece saat dokuzda mat· 

mazel Dük ile evlendi ve tam saat on
da da dul .kaldı .. 

- Ooh .. Çok şükür .. Az daha UzUntü
den yüreğime inecekti .. 

Jan Kavalye arkadaşlarının yanına 
gitti. 

Gömleklilerin hareketinden bq da
kika sonra da Faribol, yanında ge~ kız 
olduğu halde alevler arasında çıtırdıyan 
şatodan uzaklaşıyordu. 

Jan Kavalye ve arkadaşları Vakyer 
ormanındaki merkezlerine gidiyorlan!ı. 
Şatodan aldıkları malzeme ve en.ak 
yüklü arabalardan birinin arkasındıı 
ise eli kolu sımsıkı sarılı ve ayrı bir ip
le arabanın blr tarafına bağlı bir adam 
yürümekte idi .. 

Hiddetten kuduran ve sapsarı kesilen 
bu adam ise monsenyör Luinin sabık 
zındancısı. Senmargrit adasının sabik 
kumandanı Senmarstı ... 

XIV 
ROZARJIN GEÇ1RDtô1 KöTO 

DAKIKALAR 
Anlattığunız bu vakanın ertesi saba~ 

hı, monsenyör Lui, yanında Mistufle ve 
genç protestan Dorföy olduğu halde 
Madö Kuryaka gelmişti. 

Burada onu bir sürpriz beklemek1e 
idi... 

Jan dö Vrinyes Ivonun yanına otur
muş, Ivonun çocuğunu güler yüzU ile 
oyalamakta idi. 

Monsenyör Lui karısını kucakladı'k
tan ve oğlunu da iki yanağından öptill
ten sonra genç kı:r.a döndü: 

- Bu sabah, dedi, Servars kasabasın
da mösyö Şadöfonun ellerini sıkmak 
zevkini duydum .. 

Genç kızın yanakları ikızardı. 
- Onunla konuştunuz ha .. diye mırıl

dandı. O benim şatodan sağ ve salim 
kurtulduğumu biliyor mu? 

- Kat'i olarak bilmiyor. O da ben 
buraya gelinceye kadar benim gibi ~P
hede idi. Yalnız Jan Kavalyenin şatoda· 
ki kadınlara ilişmediğini duymuştuk. 

Bunun üzerine Jan dö Vrinyes şato
da cereyan eden müthiş fıiciayı monsen
yör Luiye anlattı. Sözilnü bitirdikten 
sonra monsenyör Lui de ona, sevdiği 
adamın küçük bir at kazası neticesi ge
ceyi Servas kasabasında (beyaz kısrak) 
hanında geçirmeğe mecbur kaldığını 
söyledi ve: 

- Bu kaza, dedi, o kadar ehemmiyet· 
siz ki, üzülmeğe bile değmez.. Ve ben 
sizin burada bulunduğunuz haberini bu 
akşam ona göndereceğim, o da yarın sa
bah hemen buraya gelecektir. 

- Bl'J'MEDI -= 
Kraliçe Vllhebnlnenln 
Bittere tebrik telpalı 
Aınsterdam 10 (A.A) - ·Kraliçe Vfl. 

helınine, suikastten kurtulduğundan 
dolayı Hitlere bir tebrik telgrafı çekmiş
tir. 

- +
Fransa Nazırlar 
meclisi lçtlmamda 
Paris 10 (ö.R) - Nazırlar meclisinin 

bugünkü toplantısında Daladiye askeri 
ve siyasi vaziyet hakkında beyanatta 
bulunmuştur. 

KOLONYA - KREM PUDRALARI 
BA HAR 
ALrlN DAMLASJ 
DALYA 

SiYAH LALE F UL 
LEYLAK Limon ~lt;eğl 90 dePece 
REV DOR YASEMİN 
SENi H I ÇIH UHUrMA BENİ 

S. FERiT ECZACIDAŞI parfümeri her ince ZC\kc uygun muhtelif lüks ambalajlarda satılmaktudır .. S. FERİT ECZACIBAŞI tU\alet pudralan yep)eni 

Depo: 

MUHABBEr ÇİÇEGI 
.BEŞ ÇİÇEK 
MAHULYA 
KREP .JOR.JEr 

bir formül ve yepyeni lüks ambalijlarda piyasaya çıkmak üzeredir .. 

Şifa Eczanesi 



Dün büy·· ma ş ıç· de 
aziz Atasının hatırasını anmıştır · 

Ankara, 10 (A.A) - Ebedi Şef Ata· siyetini tebarüz. ettiren ve en büyük ev- beş dakika ayakta sükO.t edilmek sure- ret ctmeğe, baŞta Millt Şef olmak ilzerc 
türkUn ölümilnUn yıldönümU olan b u- Uidınn karşı biltün Türk milletinin duy- tiyle bUyilk öliinUn hatırası tAziz olun- hUkUınet erkfuıı. Parti Halkevi. be1edl
g(in bütün yurd içinde milll bir matem duğu sonsuz sevgi ve minneti ifade eden muştur. Bu dnda bUtUn Türk milleti- ye ve diğer umum! ve 'hususi mUessese
günU olarak geçıni.ştir. Bu sabah çıkan tahassUslerinl knydeylemektedir. Bütiin nin en bUyUğü Milli Şef İnönU ve hU- ler ve eşhas tarnfından Atntilrkün kab
bUtUn gazeteler siyah çerçiveler içine Türk milleti bir yıl önceki gibi büyük kümct erkfuıı Ebcdl Şefm kabri öniinde rine çelenkler konulduğu gibi şehrin 
alınmış sUtunlannı ebedl Şcfm hayatına yAsın havası içinde parti binalannda, derin bir huşu içinde ihtiram vakfesi icerlsindcki Atatürk nwtlanna yüzler
onun Türk milletini en yilksek bir me- Halkevlcrinde, mel.-teplerde toplanarak geçirmekte idi. Bütün Türk milletinin ce ~lP.nk konulmuştur. Şehrin bir çok 
deniyet scviycslne ulnştırmak için ta- Atasının hatırasını tAziz eylediği gibi büyük Atasına tcveccUh ettiği bu fuıda büyük mağnzalnnnın ve müesseselerinin 
hnkkuk ettirdiği inkllfıplara ayırmış bu- Ankara Halkcvinde, Yenişehir, Çanka- resmi ve hususi binalardaki bayraklnr vitrinleri büyilk matem giinünil ifade
lurunakta ve ölümün karşısında bUtUn ya Parti ocaklanndn yapılan ihtifalllerle yanya indirilmiş, ha11t ve nakil vasıta- lendircn tnnlarda tanzim edilınlş bulu
Türk milletinin duyduğu sonsuz acıya de Anknra hnlla Ebedi Şefini anmıştır. lnn beş dakika bulunduktan yerde kal- nuyordu. Halkın bu vitrinlerin önUnde 
makes olmaktadırlar. Bu meyanda Ulus Her yerde bu toplantılara saat dokuzda ınak suretiyle bu ihtirnm resmine işti- durarnk Atasınn ait ~tıralar resimlerle 
AtatUrke tahsis ettiği fevkalnde sayı- lmşlanmış, bütün bir milletin sonsuz bir rak eylemişlerdir. Bu ihtiram vakfesin- ve eserlerle uzun dakikalar karşı kar§ı
anda MilU Şefin AtatUrkUn büylik şah- ydsa dilştUğil dakikada tam saat 9.5 te den sonra halk AtatürkUn kabrini ziya- ya ka1dıklnn görülmekte idi. 
·············· ················· · ······ ·········· ······ ········· ····· · ·· ·· ···· ········· · · · · ················ · ······· · ··· ·····~···· · · ···· · ··· ·· ···· · · ·· ·· ·· ········· ···· · · · ·· ······ ·· 

He 
fiklerin v 1 • 

Dl 1 
Pnris, 10 (Ö.R) - Garp cephesinde-\madılar ve geri dönmeğc mecbur kal-ıladır. Müttefiklerin mağl<ıp etmek azmi •Bitaraflar müteyakkız duruyorlar .. 

ki harekAta dair alınnn malfunata göre, dılar. bedihidir. Alman ahalisi gerçi açlıktan Müttefikler onlara fiili yardımda bulu-
Almnn kumandanlığı, her ne bahnsına ölmeğc mahkılm değildir, fakat çok tnh- nacak vnziyettedirler. Keza, daha şim-
olursa olsun mUttefık orduların mevki- Parls, 10 (Ö.R) - cıGnz.et Dö Louı- didata tAbi tutulmaktadır. diden müttefiklerin lehine temayül eden 
lcri hakkmd~ mnlOmat toplıynbilmek nın• askert münekkidi şimdiki sevkül- •Denizlere hfıkim olan İngiltereyi de- dünya umurrt cfld\nnı da dahili hesap 
i . taarruz.la h . t ceyş vaziyeti hakkında bu sabah dikka- nizdc mnğlOp etmek hatıra bile gele- etmek icap eder. Bitnraf devletlere kar-
çınktegecedir B __ ,rtmhn ekctmmıl dye verk- te şayan bir etüd neşretmiştir. mez.. Majino hattını geniş bir saha da- l?l yeni bir tecaviizUn vahim siyast neti-

me . u mcvz.ı are e er en ma - 11ıruh • d' ki h' l' d t ğ - t b- 1 · ı b'l' H"lıı. Al b .. . ln arrır ıyor : ı ın e zapte me e ve ynnnaga eşe ce en o a ı ır. u usa manya ugun 
.satlan, her hangi bir karar almadan ön- •Bugünkü vaziyet 1916 senesi iptida- büs etmekse çok rizokolu bir teşebbüs- de, 1916 senesinde oldu&ru gibi, ağır 
cc mevkilcrimWn mukavemet derecesi- larındaki vaziyeti çok andınnaktadır. O tür ve neticesi felaket olabilir. Alınan- mUşküHit karşısındadır. Neticeyi büyük 
ol ölçmektir- vakit gibi bugün de, sulh teşebbüsleri lr.nn, bitaraflarn karşı bir taarruzla bir harpte E1nynmaz. Olsa olsa, az teh-
Şimdiye kadar Alman Jatalan hiç bir akim kalmıştır. Müttefik orduların kuv- miişkül vaziyetten kurtulmnğa çalışma- likeli mevzii muvaffakıyetler peşinde 

nol-tnda maksntlannda muvaffak ola- veti 1916 senesinde olduğundan çok faz. lan da muhtemel addedilemez. kosnbilir .. • 

Amerika 
büyük elçisi 

-~--
Ecnebi siyasi mümessil· 
ler namına inıt kabire 

çelenk koydu.. 
Ankara, 10 (A.A) - BugUn Amerl· 

kanın bUyUk elçisi Mac Murray Türki
ye nezdindekl bütUn ecnebt siyasi mü
m illerin en Jademlisi olmak dolayısi
le mezkiir mümessiller namına Atntür
kUn muvakkat kabrine giderek bir çe
lenk koymuştur. Büyük elçinin muvnsa
llit ve avdetinde askert merasim yapıl
mıştır. 

İSTANBUL VALiSi 
Bükre e gidiyor 
lstanbul 10 (Hususi) - Vali B. LUtfi 

Kırdar, Rumen turizm ofisinin daveti 
üzerine bayramda BUkrcşe gidecektir. 

Bir kriminoloji 
pro~esörü geldi 
Istanbul 10 (Husus1) - Ankara polis 

ertstitüsil kriminoloji profcsörlllğQ için 
davet edilen Isviçreli tanınmış mütchas
SJ.S Mark Poyot ekspresle geldi. Emni
yet umum müdürlilğü namına bir heyet 
tarafından karşılanmıştır. 

fZZZZZ7ZZZ7.2.7...ZEDC77.Z7.7ZZZ7zn 

Ynrınki pazar giinii snat 5 ten iti
baren Sergi Sarnyına nılklolunnn 

Kültürpark 
Sıneması 

2 muhteşem filimle knpılnnnı açıyor 
Dünyayı çıldırtnn sayısız dilbcrler
Kalplcri durduran misilsiz danslar_ 
Gönüllere u gibi akan şnrkılariyle 
bütün diinynyı kendisine meftun eden 

TİNO ROSSİYİ 
En on ve en giizel temsili 
PARİS IŞIKLARI 

Filminde görenler sonsuz zevk ve 
heyecan içinde ka lacaklardır .. 

Türkçe özlü '\'e .şarkılı 
AYRICA: 

RZ U İLE KAH ER 
fı:h·eten:l\lctro Jurnal \'e renkli l\liki 
FİATLER : Duhuliye dahil hususi 
30 Birinci. 20 KURUŞTUR 
m72.'ZZ.ZZf2".J~Z7A~.LZ7..ZZZ:. 

ag yang 
suikasdinde d 

ı gıb· 
harici 

tesirler aranmaktadır 
Londra, 10 (Ö. R) - cTaymis> gazetesi diyor ki: Bcrlln. Rayştağ yangını 

komllnlstle.rin sırtın yUklcndiği gibi Münib suiknsdinden de lnglltcrcyi me
sut tutmnsı beklenebilirdi. Fakat diğer bir tefsire göre, sulkasd Hitlerizmin 
dahili dUşmanlarının eseri olup bunlar ecnebi yardımına muhtaç değillerdi. 
Hal bu merkezde ise nasyonal so~alist zimamdarları endişede haklıdırlar; 
kimin ihmali ve hatta kimin suç ortaklığı ile bomba konulabilmiştir. 

c:Deyli Hernld• soruyor: Bomba nereden gelmiştir? Muhakkaktır ki, Bcr
linde yapılacak tahlillerde bu bombada Çörçilin maruf purolarının Çember
laynin ayni derecede maruf olan şemsiyesinin küllerine tesadüf olunacaktır! 
Hnkikatte hiç bir 1ngi1İ7. gizli servisi njnnı FUhrere böyle bir kaç metreye ka
dar yaklaşamazdı. Bombayı Yahudiler, komünistler, Çekler, Lehler de koy
mus olamıız.lar. Olsa olsa, Nasyonal sosylist partisinin, kendisinden şüphe edi· 
lem1yecek kadar yUksek mevkili bir şahsiyeti bu işi yapmış olabilir. Bu mu
hakkaktır. Çünkü başka hiç kimse bunu yapamnzdL Bu da gösterir ki parti 
içinde, Almanyayı kurtarmak için Hitleri öldilrmek lüzumuna kani olanlar 
vardır. Ynhud da Rayştağ yangınını mnsalınmın tccdidine liizwn hissedil· 
mi.ştir. 

Almanya 918 harbinde 
a ış ? 

Paris, 10 (ö. R) - İngiliz istihbarat dairesi Almanyanın 1!)18 de harp cep
hl'sınde mağlup olmadığını iddia eden Hitlere cevap olarak diyor ki: 1918 har
binin son günlerinde Hindenburg derhal sulhu yapmak lüzumundan bahsedi
yordu. LUdendrof, Alman ordusunun vaziyeti derhal mütarekeyi icap ettirdi
ğini bildiriyordu. Buna :ra· men halü Almanyanın 1918 de maglOp olmadıgını 
idd'a etmek mümkün mildür? 

Yapılan 
altında 

• az rı 
sulh teklifinin tazyik 
olmadığını söyledi 

Roma, 10 (ö. R) - Hollanda gazeteleri Hariciye nazırının beyanatuu nak
lediyorlar. Nazır, Belçika ve Hollanda hükümdarlarının ecnebi tazyikile sulh 
için tnvassut teklifinde bulundukları hakkındaki iddiaları reddederek Hol
landamn bitaraflığını muhafaza etmcğe çalıştığını ve İngiliz siyasetinin bir 
nleti olmnğa nslfi niyeti olmadığını söylemiştir. 

«Telgraf> gazetesi, İskandinavya devlet reislerile Romanya kralının tnsvlb 
ve iştirak telgraflarmdan başka şimdiye kndar tavassut teklifine hiç bir cevap 
alınmadığını bildiriyor. Her ne kadar teklif şimdiye kadar muhasımlar tarafın
dan soğuk karşılanmış ise de, bir knç gündenberi vaziyetin vehametinin arttı· 
ğına aid h iç b ir işaret yoktur. Hollanda resmi mahf:llerinde endişe izi yoktur. 
Bununla beraber vaziyette bir salah emaresi de görülmüyor. Ancak, Hollan· 
daya karşı doğrudnn doğruya bir tehlikcnın mevcudiyetine ihtimal verilme
mekte ve bitaraflık arzusu tam kalmaktadır. Fransız kabinesinin bu snbah 
bir cevap projesi hazırladığı haber alınmıştır. 

- ŞA lI GÖKLERE Sl lil\DYACAK 

Dünyanın en büyük filmi 
TÜRKÇE SÖZI..Ü 

SVVEY FEDA .LE i 
- ŞEREFİ DÜNYALARI DAR B ULACA}{ 

llATIRASI BÜT'ON GÖN"ÜLLERİ KAVRIYACAI< 

TEK 

şif 
ESER 

UGV 

• • 

Lale ve Laletan Sinemalarında 

Milyonlar snrfiylc yapılan bu filim 
biitün dlinyayı hayrette bırakmıştır 
A NNABELl.A 

l..ORl· .. 'Tl'A l'OUNG 
TİRON P OVER 

Tnrafmd:ın temsil edilmiştir .. 
BUGÜNDEN İTİBAREN 
ICARŞ I YAKA 

Melek 
Sınemasında 

AYRICA : METRO Junml '\'c Miki 
SEANSJ,AR : 4.30 - 6.45 - 9 .. 

r 
-~- --

F RA sız r BLİGİ : 
Paris 10 (A.A) - Umum1 karargalı 

bildiriyor: 
Gece, temas halinde bulunan cüzU

tamlar arasında yapılan faaliyetle geç
miştir. 

Paris, 10 (Ö.R) - Bu akşam neşredi
len 136 numaralı Fransız tebliği : Dilş
manın iki mevzii hücumu olmuştur. Ha
fifçe ilerledikten sonra piyade ve topçu 
ateşimiz altında dU911.an geri çekilmeğe 
mecbur kalmıştır. İki tnraf hava kuv
vetleri faaliyet göstermişlerdir. 

A!.M TE LİGİ : 
Roma 10 (Ö.R) - Almnn tebliği: Mo

zel ve Balatina arasında temas unsurla
rının bir derece faaliyeti,ni kaydediyor. 

Brüksel, 10 (Ö.R) - Alman tebliği 
Almanya - Fransa hududunda Liderdorf 
civarında bir Alman tayyaresinin sekiz 
ikinci teşrinde Fransız avcı tayyareleri 
tarafından düşürüldüğiinU tnsrih etmek
tedir. ---.,..,---... .. .. Baya nonunun 

im e "ği 
·y ya a ı 

Ankarn, 10 (A.A) - Bayan İnönünün • 
himayelerinde bulunan yardım sevenler 
cl'miyeti tarafından bugün 350 muhtaç 
aileye erzak dnğıtılnuştır. 

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

ız i 
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Gazino ve 
stor a nı R 

Kı.şlık salonun tcfrişntı 
t:ıınamlanmı tır ... 

İZMİR Ki.irfczino hakim manzarası 
ile kışın dahi yaz ZC\'kini veren 
DENİZ GAZİNO ,·e LOKANTASI 
salonu, halkın bütün istirnhnt \'C. 

• zevkini karşılıyacak mükemmeliyet-: 
:tedir_ : 
: FıİATLERDE ZAM YOKTUR : 
••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• -

bediŞ • 
çı 

Fransız gazeteleri hararetli 
makaleler neşrediyorlar 

J 

Parh, 10 (ö . R) - Fransız gazeteleri, AtatUrk'Un vefatının yıldönUmU mU· 
nasebetile, BUyUk Kurtarıcıya hararetli makaleler tahsis etmişler v Türk• 
Fransız dostluğunu memnuniyetle yadetmlşlerdir. 

c:Tan> gazetesi B. Saracoğlunun n utkunu te!slr ederken diyor ki; Türkiye 
Hariciye Vekili Uçilzlil paktın sadece bir askeri cl_iplomatik vesika olmadığını 
ve bunu sulhun muhafazası ve mede'liyelin tera1cldsi için elzem bir unsur 
olarnk tclAkki etmek icap ettiğini hatırlatmıştır. Bu da en parlak bir şekilde 
isbat eder ki Türkiye ile İngiltere ve F ransa nrnsmdakl iş birliği her hodgAm 
ruhtan liridir. Yeni Türkiyenln halisane hizmet ettiği yüksek gayeye hizmet 
etmekte ve Türkiyenin Atatürk nrafından verilen ideale sarsılmaz şekilde sa· 
dık kaldığını isbat eylemektedir.> 

ithalat ve ihracatımız 
.k • 

ı 
• s a a 

Ankara, 1 O (A A) Dı§ ticaretimiz etrafında verilen resmi rakam· 
lara göre Eylül ayı içinde memleketimize yapılan 5,393.687 liralık 
ithalata mukabil l 1,2 l 9 ,085 lira kıymetinde ihracatta bulunulmuş· 
tur. ikinci kanundan eylül ayı sonuna kadar olan 1939 yılının dokuz 
ayı zarfında ve 99,432,263 liralık idhalata karşı 84,803,532 liralık 
ihracat yapılmıştır. 1938 yılının ayni aylan içinde ~ı. ticaretimiz ise 
§U idi: 

tdhalfıt: 112,219, 737, ihracat: 70,034,797. 

Avrupa da tahsi eden 
Maarif vcka etinin 

talebe için 
kararı 

Ankara, 10 (A.A) - Maarif Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 
Son siyasi vaziyet dolayisile yurda alınan talebe hakkında nşağıdaki knraı 

ittihaz ohınmuştur: 
1 - Devlet ve devlete merbut müesseseler hesabına Avrupanın muhtelif 

yerlerinde teknik ve fen tahsil eden talebenin oradaki tahsil müddetine ba
kılmıynrak umumunun okudukları mahallere iadeleri. 

2 - Fen ve tcloıik sahalarından gayri şubelerde tahsil eden talebenin tah
sillerinin ikmaline nzrun1 bir sene kalanların yine okudukları mahallere ia
deleri, 

3 - Kendi nam ve hesaplarına tahsilde bulunanlnr hiç bir kayde tabi değil
dirler. Bu kararla alakadar olup tahsisatlarını Mnarlf Vekaleti bildçesinden 
alnnlardan Ankarada bulunanların bizzat ve tnşradn bulunanların dil tahri
ren Mnnrif Vekaleti Yüksek Tedrisat Umum müdürlüğüne müracaat ederek 
halihnzırdaki ikametgUh adreslerini l,ildirmelcri tebliğ olunur. 

ltalya bugün 70 yaşındal<i kra-
lın yıldönümünü kutluyor 

Roma, 10 (Ö. R) - Yarın. 11 iklnciteşrln, bUtUn ltnlya 70 y~ına giren hU· 
kUmdnrın yıldönUmUnU kutlulıyacaktır. Bir İsviçre gazetesi bu mOnasebetl• 
kralın bütiln teşebbüslerinde muvaffak olduğunu kaydederek diyor : 

c39 sene evvel tahta çıkan ihtiyar kral ltalyan hayatında devamlılığının tim. 
salidir ve İtalyan milletine, ecnebt rnüşahidlerinin sanabileceğinden çok daha 
yakındır. Mussolini hükümdara daima bilyilk hürmet göstermiş ve onunla 
istişare etmeden hiç bir mühim kararı ittihaz etmemiştir. 17 senelik faşist hil· 
kumeti, hükümdarla Düçe arasındaki münasebetlerin mükemmel olduğunu 
lsbat eder.• 

ticaret geıniJerinin 
değiştirme eri meselesi 

Amerika 
biiyet 

a-

Roma, 10 (ö. R) - Nevyorktnn bildiriliyor: Bahri orta haclmdo bazı Ame
rikan ticaret vapurlarının diğer millete geçmelerinin bitaraflığına muhalif o\.. 
madığını söylemiştir. Reisicumhur Ruzvclt ayni kanaattedir. Fakat Hariciye 
müsteşarı Hull Amerikan vapurlarının ecnebilere devrini bitaraflık kanunu
nun metnine değilse bile rcf'ine muhalif telakki etmektedir. 

Roma 10 (Ö. R) - İsviçre federal konseyi bahri abloka meselesi 
üzerinde' müzakerede bulunmuştur. Alm:ınyaya karşı müttefik ablokasının 
teşd1dinin bitaraf ticaret üzerinde vahim tesiiler yapacağı kanaati vardır. 

BA YR 
• BÜTÜN iZMİRLlLERİN BAYRAM-Y EN/ S/NE/tt1ALAŞM~ YERİ 01..DUCUNDAN.l\lÜ

DURİYl!.'TİMİZ AŞACIDAKI 

EŞSİZ l\WAZZAl\I PROGRAI\ll TAKDİI\1 EDİYOR 

IillPSİ İZI\IİRDE iLK DEFA 

TÜRKÇE SÖZL1l Bin HARİKA 

Tüccar Horn 
FRANSIZCA SÖZL1l ... 

OYNIY ANLAR : CHARLES V ANEL • ERIC VON STROBEIM 

Tre Çapulcuları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANSLAR : DER GÜN : 9 - 11 - 12.30 - G ve GECE 9.30 DA-

Tayyare Sinemasında [ Telefon s 

3640 ] 
Da)Tnm mUnnscbetiyle muhterem m'idavinılcrino hntırosı dninın dillerde ve 
giinüllcrde yaşıyacnk olan ve 3S kişilik ~az heyeti, 40 kişilik koro, %0 kişilik 

Mehter tu.kımının iştirakiyle vücuda getirilen 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 

··ınaz Sultan 
FİLMiNİ TAKDİM EDER. .. 

AY R 1 A 

a k Ba riyeli v k er ju nal 
1 - 6 .. 'lO ~o 9 dn.. 
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Ankara Radyosn "' A*'ızs~ait:Gn!llicıa•k* SPERCO VAPUR W.l'.HenryYanderzee 
ACEN"l' ASI Ve şürekası 

~ 1s da ı ·~ --· 
DALGA UZUNLUGU tasyonu Karpsm yeni ~an ADRİATİKA SOSYETA NANE ONİMA ~Mi~~~ i"ıt°~lN~NF.S iNC, 

BUGtJH E G E . Dt NAVİGAZYO E.UORTER vapuru 10 son teşrinde 
1639 m. 183 Kcs./120 Ww HUSUSi HASTANESİ N ~~N:A ·vnpuru 10 ikinci teşr~ 1~3? bekleniyor .. 

'[. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. S A H İ B t ' tarihınde beklenmekte olup Bnndizi, EXCHESTER vapuru ıı Son teşrin-
i'. A. Q. 19•74 m.1519~ Kes./ 20 Ww. DOKTOR OPERATÖR \: Venedik ve Triyeste limanlarına Q.areket de bekleniyor. 

13.30 program, ve memleket saat aya- Adi 1 Bir edecek lir. EX!\.fİNlSTER vapuru Son teşrin 
rı, 13.35 ajans ve meteoroloji haberleri S N GALİLEA vapuru 16/U/939 tarihin- ikinci nısfında bekleniyor. 
13.50 Türk müziği, İzmirin en büyük ihtiyaçlarından bi- de doğru Triyesteye hareket edecektir. D. T. R. T. BUDA:PEST 

ÇALANLAR: Vecihe, R~at Erer, X rine tekabül etmek. üzere hazırlanan ASSİRİA vapuru 16/11/939 tarihfude TUNA l.İMANLARI tçtN 
Ruşen Kam, Cevdet Koz.an. ve her türlü fenni tekamülat, kon- gelerek Scliınik Köstence, Vama ve DUNA motörü 18 Sonteşrine doğru 

OKUYAN: Semahat özdenses. foru ve kalorifer, rontken ve elektrik Burgaza hareket edecektir. bekleniyor. 
1 - Kürdili hicazkar peşrevi, 2 - tedavileriyle mücehhez olan EGE ECİ'ITO vapuru 17/11/939 da saat 8 KASSA motörü İlkk&ıun başlangıcın-

Bimen Şen - Kürdili hicazk~r şarkı: hususi hastanesi Alsancak istasyonu~ de gelerek ayni gün sa.at 17 de Pire da ~ekleniyor .. 
~Ateşi :ışkın dile etti eser), 3 - Kcma- karş.:sında açılmıştır. :-.; Bindizi Vcnedik ve Triyesteye hareket TISZA motörü İlkkanun başlangıcın-
ni Sadi - Segrüı şarkı: (Ruhumda ölen) Her şubeye ait hastalar kabul ve cdccekUr. da bekl~iyor. 
4 - Faize - Nikriz şarkı: (Gönül ne için mütahassısları tarafından tedavi edi- '.\ QUI.Rl.NAI E ·a u. 18 19 t ·ihl SERViCE M'ARİTiME ROUMAİN 

) 5 F . K N" l" ~ • ' ' '• p 1 u - aı e- B U C A R E S T ateşe yansın • - aız apancı - ı- ır. \ rinde beklenmekte Qlup doğru Vencdik ·· 
havent şarkı: (Gel güzelim Çamlıcaya), .. , Müessesede her 7.aman doktor bu- T . t h ek t d kt' KOSTENCE - Gı\LAS VE TUNA 
6 - Ruşen Kam: Kemençe taksimi, "" lunur.. \"e , rıyes ey~. -~ e e ece ır. . !.İMANLARI İÇİN 
7 - Yesari Asım - Suzinak şarkı: FİATLER • NOT - Butun. bu vapwfar 1:nyeste P)~EŞ vapuru 18 Son teşrine doğru 
'(ümitlerim hep kırıldı), 8 - Faiz Ka- . • \'cya Ceno\'ada Şımall ve cenubı ~e- bekleniyor. 
pancı - Hüzzam türkü: {Bükliim bük- :ı..; lld liradan başlar- :-..;: rika limanlarına hareket eden Italia SOCiETE COMMERCİALE BULGARE 
tüm sırma saçın Emine), 9 - Halk tür- ~ TELEFO!IJ: 2918 ~ Anonim scyrisefain şirketinin ve Afrika DE NAVİGATİON A VAPEUR 
küsü: Yürü dilber yürü, Ömrümün va- ı..;a/.:u'/7./J./LZ/..c/////,./.~--- \'C Hindisi.ana hareket eden LLOYD v A R N A 
rı. 14.30 müzik (Riyaseticümhur bando- TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir- HAİF A - İSKENDER.İYE VE PORT 
su) Şef: Ihsan Künççer) • Mi keti vapurlarına tesadüf ederler. SAiT lÇiN 
1- Franz von Blon: Marş, 2 - Cho- Kı· ral l k da,· re NEERLANDAİSE ROYALE • » •• Vapuru 15/20 son teşrin ara-

pin: Ağır Vals (La minör), 3 -Auber. KUMPANYASI smda bekleniyor. 
LA MUETI'E DE PORTICI uvertürü, "" V Jar · · ta "hl · hakkında 
4 - J. M.as9enet: (1) Marş (2) Balet VC n1 aga za BERENİCE vapuru 11/11/939 tarihin- . a~ur uı .. ısım ve rı en 

1 (4) F Boh ' d An Ro d A t rdam hıç bır t::ıahhut ahnrnaz. 
havası, (3) Ange u.s ete eme, ı·e lvers, l ttekr amed vekt" ms e Vapurlann hareket tarihleriyle nav-
15.15-15'.30 müzik (Dans müziği - PL) Resmi \'e husmıi daire ve yazıhane ıman arına ıare et ece ır. . . . . 

18.00 .program, 18.05 memleket saat olnıağa elverişli Gaz.i bulvarında Zi- ORİON ıvapuru . 25/11/939 tarihinde lu~lardakı deği~ıkliklerden aceota me-
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, raat Bankası yanında 18 sayılı Oe- Anvers, Rotterdam ,.e Amsterdam li- sulıyet kabul elır.eı.. 
18.25 müzik (radyo caz orkestrası), 19. mirclli banL. man1arına hareket edecektir. Daha fazla ta(sıl!t için ATATÖRK 
Türk müzlği: Geçit konseri (14 okuyu- İstiyenl~ : İkincı8·kordoho daM~rkdez~ SVENSKA ORİENT L~İEN caddesi 148 No.<la W. F. Henry Van Der 
cu :sıra ile), idare cd~ Mesut Cemil, ~kasa arkasında 8 ~nlaryı ue e AASNE vapuru 15111/ 939 tarihinde Zee ve Şsı. Vtpur aceotahğına mUraca-
20.00 konuşma, 20.lS Türk 'mUiiği: Ka- diş doktoruna baş vursu - .J'l . 1 rışılc program, 

1 
_ 26 (2131) beklenmekte olup Goteborg, Copenhag, at ew mesı rica o unur. 

ÇALANLAR: Hakkı Derman, Şerif c ne• A ve Helsingfors limanları için yük alarak TELEFON : Z007 /'ZOOS 
içli. Hasan GUr, Hamdi Tokay, Basri 11 P:>f ., hareket edecektir. " 
üfler. 21.00 müzik (küçük orkestra - = ÔPERA7'0R.Eih~n SERVİCE MARİTİME ROUMAİN UMDAL 
Şcl: Necip Aşkın), ARDIV\L vapuru 27/11/939 tarihin- --~-

1 - Brahms: Macar dansı, No. 20 D r A s"ı 1 Mu k b ı· ı de beklenmekte olup Malta, Cenova ve Ul\1Ul\1i DENİZ ACENTALI(a LTO. 
2 - Paul Llncke: Emine (Mısır Sere- • l\fa.rsilyn limnnlarına hareket edecektir. lJEl.LENfC LlNES J,ID. 
nadı), 3 - Hartmann: Thrym Efsanesi A k ~ o T: ' 
(Bale), 4 - Toman: Viyana hülyaları ta a ffi ANGHYRA vapuru ikinci teşrin ipti-
( Vals), 5 - Korsakov: Şehrazad, 6 - Ahvali hazıra <lolayısiyle na\'lun ve dasında beklenilmekte olup Anversa ve 
Maleftz:rl: Endülüs çiçekleri (Ispanyol Itf EMLEKE'I' HAS'l' A• hetreket tarihlerinin kat'i olmadığını ve Rotterdam için Ji;ik alacaktır. 
dansı), 7 - Brahms: GRAV suit, 22.00 NESİ OP O V bunların hiç bir ihbarn lüzum olmaksı- ZE'l'SKA PLOVIDBA A. D. KOTOR 
memleket saat ayan, ajaM haberleri, ERA'I' R zm değişebilir olduğunu ve bu husustan LOVCEN vapuru 12 ikinci teşrinde 
ziraat hnberlerl, 22.15 konuşma (ecnebi Hastalannı ~e~ ~ün iiçten sonra dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp limanımız~ ~ele.rek ayni.~ Köstence 
dillerde), 22.45 müzik (cazhand - Pl.), Alsancakta. Bırınl:l Kordon 312 nu- f'!miyece&ini muhterem yükleyicilerin ve Vama ıcın yolcu ve yük alacaktır. 
23.2S-23.30 yannld program ve kapan~. maralı Jakınyon apartmanında ka-~ kayıt \'e isaret etmeleri rica olunur. WVCEN vapuru 19 ikinci teşrinde 

:········································~ 
E Bayram rnünaselletile: 

&aman fsfıelestnde 

Abajoli 
Ticarethanesinde cikullita, kestane 
şekerlemesi cnvnı gnyet fantaı:i ve. 
lüks kutular içinde s:ıblınaktadır. : . . 
BAYRAM hediyelerini buradan te- : 

• darik ediniz.. : 
~·····•r••••••••••••••••••••••••••••• 

lZM1R iCRA TETK1K MERCttN
[)EN: 

.hnıi.rde odun pazarmda 17 numaralı 
mağazada manifaturacı Ra!ael Bonfilin 
talebi Uzerine 10-10-939 tarihinde kon
kordato akdi için kendisine iki aylık bir 
mühlet itasına karar verilmişti. Bu ker
,re vuku bulan istidası üzerine bütün 
alacaklıları ile haricen uyuşmuş oldu
ğundan kendL~ine verllen işbu konkor
dato mühletinin kaldırılmasına 9-11-
939 tarihinde karar verildiği ilan olu-
nur. · 4179 (2279) 
"'%11 !&21~~ 

DOKTOR 
Süleyman Çoruhl 

Çocıılı hastaJıfıları · 
mütahassısı 

Londra ve Viyana hastanelerinde 
etiidünü ikmal etmiştir •. 
Hastalannı her giin kabul eder. 
Muayene adresi : Birinci beyler so

kak No. 42 .• 
Ev adresi : Gö:ztepe karakolu kar

§ISlnda 834/1 ... 
TELEFON : 2310 

(2241) 1 - 13 
ı:ua;.:zı ,,.. ................ .. 

bul eder.. 1\ Dah f 1 taf · ı~t . . C" h • t limanımıza gelerek 20 ikinci teşri=ı saat 
TELEFON : 3537 ~ dd ~ daz ;RA ~~ İ ı~~ER~~ urıye 12 de Pire - Arnavutluk limanlan - Ko-

~/Y/EtY~-A»~LL«XZ/,/J(ıl"J ca csı~ c .. • . . vapur tor - Dubrovnik - Split - Triyeste ve 
-------'---------- c::centcsıne muracaat edılmesı.. . . . :om•• 11•• ,...~N TELEFON : 2004 _ 2005 Ş~şak ıçın hareke~ edecektir .. Yolcu ve 

k yuk kabul edecektır. 
Birinci Sınıf Mütahassıs !'< JADRANSKA PLOViDBA D. D. 

O em 
:
1 

r l ı' ~ ~ .. ,,~~i''"j~;-·;~··••••1111181111 

PREDSEDN~U~~AJTİC vapuru 

r • : ~tJREKA~J !,'J'D. ikinci teşrin iptida.c;ı~da bekleni~-
""' "' mekte olup Yugosla\'ya lımanlan ve Tn-
.... 1 v UR ACENTASI ycste için yük alacaktır. 

KAMCIOGLU 
Cilt \"e Te;asül }1astalıkları 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55._ 
İzmir - lfüınmra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kndar hastalarını 
kabul eder.. TELEFON: 3479 

OPERA2'ÖR 

DOKTOR 
Cevdet l\1ustafa 

Gönenden 
Memleket lıastaı.ıesi Baş Tabibi 

~ İkinci beyler sokak fırın karşısı ' 
No. 25 ... Her gün öğleden sonra saat:\ 

~üçten itibaren hasta kabul eder. :\ 
ı. TELEFON No. : 3125 
U'././Y.1//.7//.7./////7/.//L//,"1ı(Xh 

Z AY i 
Gümrük emekli muayene memurla

rından kocam Hüseyin Hüsnüden aldı
ğım maaşıma ait resmi senedimi zayi 
ettim. 

Yenisini çıkaracağımdan eski senedin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Zehra Payziner 
4176 (2280) 

. GOUI..ANDRİS BROTHERS LTD. 
ATA'l'ÜRK CADDESİ Recs binası PİRE 

TELEFON: 2443 •NEA HF.'LLAS• 

Lo d • L" 1 h 1 . . • Lüks transatlantik vapuru ile Pi.re n ra ve ıverpo at an ıçın : 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla- : Nevyork hattı ... 
rımız sefer yapacaklardır. : Piı:e - Nevyork seyahat müddeti 12 gün 

• • • ••• • • • • • • ~ • • • • • • • •• ,, ••• •• •••••• ,,,,,. ,: Pireden hareket tarihi 

Messager·e~ Maritimes 

KUl\ıP ANY ASI 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Her tiir1ü İ7.ahat \'e malumat için Bi· 

r;nci Kor~onda 156 numarada LA U
RE?"T REBOUI. \"C ŞERİl{İ \'aptll' UCCD· 

tasına müracaat edilmesi rica olunur. 
TELEFON : 2 3 7 5 

18 -11-1939 
Gerek \•apurların mU\·asal!t tarlhlerl, 

gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında acenta bir teahhilt altına giremez 
Daha fazla tafsilat almak için Birinci 
Kordonda 152 nıımarada •UMDAL• 
umum! deniz Ac,. ıı.lığı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 Müdilrlyet 
Telefon : 3171 Acenta 

Türkiye Cümhuriyet 
Bankasından: 

Merkez 

Yunanistanda bloke matlubatı bulunanlar, bu paraların: 
1 - Ne ~uretle tekevvün ettiğini, 
2 - Blokajm vuku tarihini, 
3 - Miktarlarını, 
4 - Hangi müessese nezdinde bulunduğunu ve sair müfit malu

matı, 1 O. 12. 1939 tarihine kadar Türkiye Cümhurivet Merkez Ban
kası umu mmüdürlüğüne isim ve adreslerile bildirme"leri ilan olunur. 

7, 9, 11 4107 (2259) 

........................................ ~ 
Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütdı&MJSJ bay ömer 

. Lütfü Bengü'dir. 
:S Bristo1 oteli "elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar ~ulan, banyolan 

ve kaloriferi vardu. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokantası vardır. 

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lstanbul cihetine de nezareti fevb.Jideye maliktir. 

Bütü., bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede uc!.lzdm. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 
bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egelilu, kendinin tahtı isticannda 
bulu:.an otellerde bulu}uriar. 

R""i?'fYY.~·~~2'fii~--~lfJlllD~' ........... ~ ............. &;eilZiillliiZAIİ' 

Turgutlu Belediye riyasetinde: 
1 - Turgutlu şehrinin elektrik santral binası ile iki adet muhavvile 

merkezi binası inşaab (22360) lira (80) kuruş keşfi üzerinden kapalı 
zarf ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Turgutlu belediye binası dahilinde müteşekkil bele
diye encümeninde 22. 1 1 . 939 tarihine rastlıyan çar~ba günü aaat 
( 1 S) de yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evrak §Unlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename sureti 
C - Bayındırlık işleri genel ~rtnamesi 
D - Naha vekaleti yapı i~leri umumi fenni §artnamesi 
E - Fenni §artname 
F - Keşifname 
G - Fiat sibileai 
H- Projeler 
Bu evrak 1 1 2 kuru§ mukabilinde Turgutlu ve Manisa belediyelerin~ 

den tedarik edilebilir. 
4 - Bu !<1e ait muvakkat teminat 1678 liradan ihP.rettir. 
5 - isteklilerin 939 senesine ait ticaret odası vesikası ile teminat 

mektubunu ve bu i~i yapabileceğine dair Manisa vilayetinden alacağı 
vesikayı ve istekli mühendis veya mimar olmadığı takdirde mühendis 
veya mimarın mesuliyete iştiraki şartile işi yapacağına dair olan noter 
senedini dı~ zarfa koymaları lazımdır. 

6 - isteklilerin bu yoldaki teklif mektuplarım 22. 11 . 939 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat J 4 de kadar Turgutlu belediye reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri veyahut bu saate kadar varacak §ekil
de posta ile göndermeleri lazımdır. Postada vaki teahhür kabul edil-
mez. 

8, ' 1, 14, 17 4086 (2260) 

Pazarlık suretiyle ihale ilanı 
Muğla Nalıa müdürlüğünden: 

- Pazarlığa konulan iş: Muğla hükümet konağı inşasına talip 
çıkmadığından yeniden pazarlığa çıkarılmıştır. 

2 - Bu inşaatın k~if bedeli 64872 lira 49 kuru~tur . 
3 - Bu inşaatın 14872 lira 49 kuruşu 939 senesinde ve SOOQ()firası 

da 940 senesinde tesviye edilecektir. 
4 - Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
A-Proje 
B - Keşif cetveli 
C - Kapdlı zarf usulile eksiltme şartnamesi 
D - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
E - Yapı işleri umumi fenni şartnamesi 
F - Hususi ~rtname 
G - Fenni sartname 
R - lsteklil;r bu işe ait evrakı 324 kuru~ bedel mukabilinde Muğla 

Nafıa müdürlüğünden alabilirler. 
5 - Pazarlık 30/teşrini sani/939 perşembe gür.Ü saat 15 de Muğ

la Nafıa müdürlüğünde müteşekldl komisyon huzurunda yapılacak
tır. 

6 - Muvakkat teminat 4493 lira 63 kuruştur. 
7 - isteklilerin pazarlığa girebilmeleri için bu seneye ait ticaret 

odası vesikasile pazarlık gününden en az sekiz güu evvel resmen 
Muğla vilayetine müracaatla alacakları ehliyet vesikasmı ibraz etme
leri lazımdır. Aksi takdirde pazarlığa iştirak edemezler. 

7, 1 t, 16, 24 4087 (2254) 

Burnava Ziraat Mektebi müdürlü
ğünden: 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: ~ Cinsi 
1 - 913 sayılı sokakta 41-47 numara- OPERA TOR DOKTOR 5 santim kutrunda 

Metre 
400 

Muhammen bedeli 
Beher metresi 

Lira Ku. 

iğreti 
Teminatı 

Lira Ku. 
75 00 D. D. Y alları 8 ci 

dürlüğünden: 
işletme .. mu-

idaremize ait Bayındır istasyon büfesi 2490 sayılı kanun hükümleri 
dahilinde açık artırma usulile üç sene müddetle kiraya verilecektir. 
ihalesi 27/11 /939 pazartesi günü saat 15 de Alsancakta İşletme bina
sında komisyonumuzca yapılacaktır. 

Üç senelik muhammen kirası ( 300) lira olup M. teminatı ( 22,5) 
liradır. İsteklilerin muayyen vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. 
Şartnamesi f~letme kaleminde ve Bayındır istasyonunda görülebilir. 

1 ı 16 19 22 4169 (2283) 

lzmir inhisarlar 
ğünden: 

başmüdürlü-

939 mali yılın sonuna kadar Çamaltmdan merkez satış deposuna 
getirilecek çuvallı tuzların yığına döküktesi ve dökme tuzların şattan 
ambara nakli ve bunların satışında yapılacak hamaliye işleri açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Muhammen hamaliye ücreti tutarı 4940 muvakkat teminatı 370.50 
liradır. Şartnamesi Levazım şubemizde görülebilir. İsteklilerin 23/1 1 / 
939 günü saat 15 te baş müdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri ilan 
olunur. 4125 (2277) 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
Kiraya ver~lmek üzere müzayedeye çıkarılan hal binası içinde 429 

No. lu dükkanın seneliği 100 liradan pey altına alınınıştır. 
ihalesi 15/ 11 /939 Perşembe günü ondadır. 
Taliplerin Vakıflar idaresine müracaatları. 

lı dükkanın yıktırılması alana ait olmak Ah c • ı 
üzere enkazının satışı baş mühendislik- met em l galvanezli su borusu 
teki keşif ve şartnamesi veçhile açık ar- Bornova Ziraat mektebi meyve bahçeleri için mübayea olunacak yu-

2 50 

tırmaya konulmuştur. Muhammen bede- Ora) karıda cinsi yazılı su borusu 11/11/939 tarihinden itibaren 15 gün 
li 30 lira olup ihalesi 17-11-939 cuma gü- müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 27 / l 1 /939 tarihin-
nü saat 16 dadır. Iştirak edecekler 2 lira Fransız hastanesi de pazartesi gu'"nü saat 15 de Ziraat mektebinde müteQPkkil satın alma 
25 kuruşluk teminatı iş bankasına yatı- r 
rarak makbuzile encümene gelirler. Operatörü komisyonunda yapılacaktır. 

2 - 61 inci adanın 366 metre murab- Her gün öğleye kadar Fransız hasta- Taliplerin eğreti teminatım İzmir mektepler muhasebeciliği ne ver-
baındaki 33 sayılı arsasının satışı yazı nesinde, öğleden sonra Birinci Bey- meleri ve makbuzunu komisyona getirmeleri. 
işlerindeki sartnamesi veçhile açık artır- ler sokağında .... No. 42._ Bu i,e ait şartnameyi görmek istiyenlerin her gün mektep müdürlü-
maya konulmuştur. Muhammen bedeli TELEFON: 2310 
1464 lira olup ihalesi 17-11-939 cuma gü- ___ _._miiiıiıiii•m:cea mu ğüne müracaatları ilan olunur. 11 15 19 25 4167 (2282) 

nü saat 16 dadır. Iştirak edecekler 110 41•ımıımıımı_ımı_ımı••ımı••••••ımımımı-ımıımı••••••••••••••••-•mslll\ 
liralık teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzile encüme~ gelirler. 

3-8-11-16 (2240) 

Belediye zabıtası kadrosunda münhal 
bulunan 4 zabıta memurluğuna yeniden 
memur alınacaktır. 

Orta mektep mezunu bulunmak ve 
halen askerlikle alakalı olmamak şart· 
tır. Bu evsafı haiz taliplerin 16/ 1 l /9 39 
tarihinde zabıta baıı amirliği kaleminde 
yapılacak imtihana girmek Üzere müra
caatlan ilan olunur. 

9. 1 O, 11, 12 4126 (2265) 

1367 sayılı sokakta 34 üncü adanın 
250 metre murabbaındaki 61 sayılı ar
sanın satışı yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık artırmaya ko
nulmuştur. 

Muhammen bedeli 1750 lira olup iha
lesi 27-XI.939 pazartesi günü saat 16-
dadır. iştirak edecekler 131 lira 25 ku
ruşluk teminatı İ§ bankasına yatırarak 
makbuziyle encümene gelirler. 

11-16-21-26 4180 (2278 

FOSFARSOL 
Kan Kuvvet lştiha Şurubu 

FOSFARSOL; kanm en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları taze· 
leyerek coğaltır. Tatlı bir iştah temin eder. Vücuda devamlı gençlik, 
dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları , uykusuzluğu 
ve rena düşünceleri giderir. Muannid inkıbazlarcla, Barsak tenbelli • 
ğinde, Tifo, Grip, Zatürreye, Sıtma nekahetlerinde, Bel gevşekliği ve 
ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret laideler temin eder. 
FOSFARSOLU; Diğer bütün lıuvvet şuruplarından ayıran başlıca has· 
sası; devamlı bir surette Kan, Kuvvet, iştah temin etmesi ve illı lıuJla· 
nanlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

Sıhhat Velıciletinin resmi müsaadesini haizdir. Her Eczanede bulunur. 



.~AHIFF. ~ YENi A.SIR 11 Sontesrın cumartesi 193§) 

Münihteki Suikastın Akisleri 
Suikast, lngiliz gazetelerine göre ya Geştapo tarafından kasden yapıl

mıştır, veyahut Hitler aleyhinde dahili gizli bir teşkilitın eseridir 

Keller Birahanesi Esra·rı Ani bir hücum karşısında 
Rayştag.yangını gibi muazzam bir da- Holanda ve Belçika bütün müdafaa 

lavera eseri midir, daha belli değil tedbirlerini almışlardır .. 
Roma, 1 O ( Ö. R) - Papa Berlin 

mümessilini, suikasd tehlikesinden kur· 
tulduğu cihetle B. Hitleri tehrike me
mur etmiştir. 

Alman gazeteleri Münih suikasdi hak
kında nefret izharına devam ederek Al
man milletinin her zamandan ziyade 
H itler etrafında toplu olduğunu yazı
yorlar. Hitler tarafından ııeşredilen res
mi bir tebliğ cinayetir. ecnebi mcmle
ketl,.rde hazırlandığını kabul etmekte
dir. Bu tebliği nakleden gazeteler tahki
katın bir eksperler heyetine tevdi t!dil
diğini ilave ediyorlaı. 

Suikn«din, birahanenin dahili teşki· 
latını çok iyi tanıyan kimcıeler tarafın

dan itina ile tertip edildiği anlaşılmıştır. 
Gazeteler mesuliyeti lngiliz gizli servisi
ne yüklemeğe devam ediyorlar. 

INGILiZ GAZF.TELE.RI ITHAl\·11 
REDDEDİYORLAR 

İngiliz gnzeteleri bu ithamı kat'i ola
rak reddederek ııuiknsrlin } a Hitler ııley
hinde gizli dahili teşkil;tın eseri oldu
ğunu, yahud Alman polisinin bir terti
bi olduğunu tahmin ediyorlar. Fransız· 
lar da, cinayetin ln~iliz gizli servisine 
ıı.tfedilmesinin bu teşkilat kar ısındR Al
man zabıtasının acı:ini itirafa muadil ol
duğunu kaydediyorlar. 

HAKJKAT NEDıR~ 
c:Tan> tahkikatın neticesini bekl .. rnck 

icap ettiğini yazmakla beraber Hitlere 
karşı her ho nutsuzluk hareketinin iti
na ile gizlendiği bir memlekette ııuikasd
den rejim lehinde istifade• edilmek is
tendiği ve mesuliyetin bu maksatla ln
gilizJere atıldığını müşahed(' ediyor .. 

AMERiKA HARiCiYE NAZJRININ 
TASAVVURLARI 

Vac;İngton, 1 O (AA) - Ecnebi bir 
devletin reisi bir suikasdden kurtulduğu 
zaman Amerika hükiımetinin kendisine 
bir tebrik mesajı göndermesi udet olup 
olmadığını soran bir gazeteye cevaben 
Hariciye nazın Hull. Hitlere bir tebrik 
mesajı göndermeden ve böyle bir hnre
ketin münasip olup olmadığına dair bir 
karar vermeden evvel Münih suikosdi 
hakkındn bir Tapor ~etmesine intizar et
tiğini söylemi tir. 

Hu11 tarafından verilen bu cevabın 
ıruikosdin mesuliyetini ecnebi bir devle
tin ajanlarına yükleten Alman makam
larının hu iddialarına Amerika Hariciye 
nezaretinin inanmadığını gösterdiğini 
diplomatik mnhfillerde söylenmektedir. 
Münih suikasdı haberi tabii Amerika 
mahfillerinde büyük bir alaka ile kar• 
şılanmıştır. Bu hususta bir çok ihtimaller 
ileri sürülmektedir. 

Alman muhacirleri mahfillerinde sui
kasdin herhalde Gestapo polis teşkilatı 
tarafından değil, Naz: part~i dahilinde
ki muhalif ur<ıurlar tarafından tertip 

edildiği beyan edilmektedir. Bu işin 

Rayiştag yangını meselesini değil 30/6/ 
19 3 4 tarihinde yapılan kanlı tenkil ha
reketinden evvel meydana çıkarılan 
Rohm komplosunu l:atırlattığı söylen
mektedir. 
Vaşington, 10 (Ö.R) - Amerika ga

zeteleri hariciye mızırı Kordel Hull'un 
sözlerini me\•zuubahis ederek nazırın 
Rayştag yangınında olduğu gibi muaz
zam bir dalavera karşısında olup olma
dığını anlamak istediğini ima ediyor
lar. 

PARTİ. 'İ ' MABEDİNE K1M 
GİREBiLİR'? 
Paris, 10 (Ö.R) - Handelsblad gaze

tesi, Münih suikasdı hakkında ~unları 
yazıyor : Keller birahanesi, her hangi 
bir .şahsın kolaylıkla girebileceği bir yer 
değildi .. Partinin mabedi sayılan bu ye
re girmeğe mezun olanlar arasında bir 
\'eya daha çok kimsenin ortaklığı olma
dan bu suikast nasıl yapılabilirdi? 

Muhakkak olan şudur ki, Almanyada 
Nazi istibdadına nihayet Yermek için bir 
fırtına hazırlıyan kimseler vardır. 

Taymis diyor ki, Rayştag yangınını 
takip eden hadiseleri hazırlıyanlar, Mü
nihte patlıyan bombadan Nazi parti:;inin 
nasıl isUfa(h~ edeceğini bilirler. 

ALAYLI SUALLF.R 
Londra, 10 (Ö.R) - DeyJi Herald, 

Almanlarm Entclicens Servisi hakkında 
yaptıkları ithamların İngifü polisinin 
gururunu arttıracak mahiyette olduğu
nu, fakat bunları ciddiye almamak la
zım geldiğini )'azıyor. 

Ayni gazete, Alma'1 tahkikatçılarının 
.:caba suil«ı.st enkazı altında Vinston 
Çörçilin me~lmr purosunun küllerini ve 
bay Çembcrlaynın şemsiyesini de bulup 
bulmaclık!armı soruyor. 

Deyli Heralde göre suikac;t, doğrudan 
doğruya Nazi partisinin düşmanları ta
rafından Bitlerin hnrpçu \'e emperyalist 
politikasına veya harbin idare tarzına 
karşı feveran eden bir infüılin neticesi 

YÜRÜTÜLF.N FARAZİYELER telfıkki edilmek lazımdır. 
Paris, 10 (Ö.R) - Gazeteler, Münih Berlin, 10 (A.A) - Münih birahanc-

:.uikasdı etrafında muhtelif faraziyeler sinde vukubulan suikasdın tevlit ettiği 
yürütüyorlar. Bunlardnn hiç biri Hitle- infial matbuat yazılarının hakim mev
rin manevi salabeti yerinde knlacağına zuunu teşkil etmektedir. Gazeteler sa-
emin değildir. atli bomba Hitlerin azimetinden sonra 

Gormeson Figaroda diyor ki : patladığından dolayı Cenabıhakka şük-
- l\lünih suikasdı ya Gestapo tara- retmekte ve Alınan milletinin şefini et

f ından hazırlanmıştır, ya Hitleri öldür- rafında sıkı bir kitle halinde toplanarak 
mek suretiyle rejimi devirmek istiyen- Almanyanın düşmanlariyle çarpışmağa 
ler tarafından yapılmı~tır. Ne olursa ol- karar verdiğini kaydeylemektedirler. 
sun Münih suikasdı Almanyada hüküm Tahkikat Münih ahalisinin de iştirakiyle 
süren kararsız.lığın çoktan beri meyda- devam etmektedir. Polis halkı, mi.icrim
na çıkan alametlerinin en canlısıdır. lerin bulunmasına yardım edebilecek 

• Viktuvar• gazetesinde Güstav Her- her türlü malumall vermeğe davet ey
vc daha kat'i bir lisan kullnnıyor, akle !emektedir .. İn{füık sahasında yapılan 
daha yakın olan suiknsdın Gestapo tara- müşahedclcrden suikasdın uzun z.aman
fından yapıldığıdır, diyor. dan beri ihtimamla hazırlandığı anlaşıl-

Övrde bayan Tabui soruyor : Alman maktadır .. Tahkikat neticesinde suikast 
camiasını temsil ettiği iddiasında bulun- faillerinin bu gibi tedhiş hareketlerinin 
duğu halde bu di.mia içinde kendi aley- gi.ıçlüklerine alışık oldukları, vak'a ma
hinde harekete geçecek kadar cüretktır hallini iyice bildikleri \'e teknik bilgi
ycni rakipler baş gösterdiğini gören bu leri oldu[,'U ıneydann cıkmıştır. 
rejim acaba son vaziyet hakkında ne Brüksel, 10 (A.A) - Münih suıkas-
düşünüyor'! dmı, Rayişlag darbesinin tekerrürü mü 

Londra, 10 (Ö.R) - Niyuz Kronik} istHhamlı iiç sütunluk bir baslıkla neş
yazıyor : Münih suikasdı harpten beri reden Peuple gazetesinin a~am nüsha· 
Almanyada vukubulan ilk infilaktır.. sı ndliye tarafından toplattırılınışlır. 

Eski bir Bulgar başv 
kilinin bir makalesi 

Roma, 10 (Ö. R) - Eski Bulgar nazırlarından Nedkof cSlovo> gazetesinde 
neşrettiği bir makalede, Italyanın Arnavutlukta yerleşerek balkan yarım 
adasında nüfuzunu doğrudan doğruya hissettirdiğini yazıyor. Muharrire gö
re İtalyanın bu mıntakaya alakası Avrupa harbının bir neticesi olmayıp bir 
Akdeniz devleti sıfatiyle dai.m1 menfaati icabıdır. Fakat Italyanın emelleri 
asla hegemonya mahiyetinde değilclir. 

Brüksel, 10 (Ö.R) - Belga ajansı /\.lınan kuvvetleri, bilhassa süvari müf- faza etmek ve milletin endi~esinin arı. 
bildiriyor : Muhtelif kaynaklardan Bel- rezeleri Hollanda hududuna vasıl ol- masına mllni olmak için her şeyi yapt• 
çika, Hollanda hudutlarında Alman tah- maktadır. Motörlü kıtalann hududa doğ- yorM Devlet polisinin ihtiyat tedbirleri 
şidatına dair alarnıist haberler alınmak- ru hareketi daha evvelce bildirilmişti.. Labeye de teşmil edilmiştir.. Muhtelif 
tadır. Bu haberlerin müphem mahiyeti Trenler bunlann ihtiyacı olan benzini nezaretlerin önüne ve umumi binalara 
ne kadar az itimada şayan olduğunu acele nakletmektedir. muhafızlar yerleştirilmiştir.. Hollanda 
göstermektedir. Bu akşam da Fransız Hollanda erkfuuharbiyesi en mühim bankası ile ana radyo ve posta merkez. 
kaynağından, Almanya hududundan müdafaa hattım teşkil eden bir sahayı leri muhafaza altına alınmıştır. 
geldiği kaydiyle verilen bir telgrafta, su altında bırakmağa karar vermiştir.. Hariciye nazırı mebusan meclisinde 
mahiyeti tasrih edilmeksizin, Lahey ve Bu tedbir bir istila tehdidine karşı mem- söylediği nutukta Hollandanın, hücuma 
Brükseldc bir Alman tahvif teşebbüsü- leketi korwnağa matuftur. Bu ınıntaka uğradığı takdirde, kendini feda edece
nün yapıldığına dair bir şayia kaydedil- civann4a iki kasaba ahalisi tahliye edil- ğini ve her istila teşebbüsUne mukave- • 
ıni~tir. Bu mahiyette bir haberin ne miştir. istenilen sahaların su altında bı- met azminde olduğunu bildirmiştir. 
tckıip, ne de teyidine bittabi imkan ola- rakılması süratle ynpılabilir, zira nehir- Belçikada da ihtiyat tedbirleri alın
maz. Zira ne haberin geldiği mahal, ne lerin suları bentlerin irtifaına kadar maktadır. Milli müdafaa nezareti Alman 
de menuubahis teşebbüsün mahiyeti ve yükselmiş ve bu seviyeyi muhafaza için tayyarelerinin bir çok noktalarda Bel
şümulü ve kimin tarafından yapıldığı tulumbalar mütemadiyen işlemektedir .. çika arazisi üzerinde uçarak bitaraflığa 
tasrih edilmemektedir. Bu şayiayı uzak- Orduda mezuniyetler ilga edilmiştir.. tecavüz ettiklerini kaydetmiştir .. Başlıca 
tan veya yakından teyit edecek hiç bir Daha 50 bin askerin orduya iltihakını yollar ordunun muhafazası altındadır .• 
haber Belçika mahfillerinde mevcut de- temin eden tedbir polise de teşmil edil- Hududu Liyej istikametinde boylıyan 
ğildir.. miştir. Su altında bırakılan sahaların yollarda siperler kazılmış, askerler Blok-

Londra, 10 (Ö.R) - Hudutlarında genişletildiği resmen haber verilmemiş- hozlarda yerleşmişlerdir. 
Alman kıtalarının hareketlerini bildi- tir .. Gazeteler kabinenin iki fevkalade Ayni suretle İsviçre de müdafaasını 
ren haberler dolayısiyle Belçika ve Hol- içtimaından ve başkumandanın kraliçe- takviye ediyor. Federal konseyi, evvelce 
landa yeni ihtiyat tedbirleri almışlardır. yi ziyaretinden bile pek az bahsediyor- terhis edilmiş olan iki taburu tekrar si
Londraya gelen telgraflara göre mühim lar. Hükümet halkın sükOnetini muha- lalı altına çağırmağa karar vermiştir. 

Esrar düğümü çözülmedi 
Almanya da tevkifat ve tedbirler hak

kında büyük bir gizlilik var 
Brüksel 10 (Ö.R) - Belga ajansının 

Berlinden istihbaratına göre Münih sui
kasdini ihata eden şartlar daima zulmet 
içindedir. Alman mahfillerinde suikas
din mürettibi, yapılan tevkifat ve alı
nan tedbirler hakkında hiç bir haber 
almak mümkün değildir. Bununla bera
ber tahkikatın ilk neticelerine göre hiç 
bir suretle kendiliğinden yapılmış bir 
suikasd karşısında bulunulmamaktadır. 
Bu uzun uzadıya hazırlanmıştır. Faili 
keşfedilmemiştir. Bununla beraber iz 

olla d 

üzerinde takibata devam ediliyor. 

Brüksel 10 (ö.R) - Belga ajansı Ber
linden bildiriyor: Bu sabahki Alman 
gazeteleri okununca, suikasd faillerinin 
Ingillerede olduğu ve buna göre hare
ket edilmesi icap ettiği kanaatinin kuv
vetle yerleşmiş olduğu intibaı hasıl ol
maktadır. 

Brüksel 10 (ö.R) - Suikasdin Al
manyadaki tesirlerinden bahseden Ha-

vas ajansı, Nasyonal sosyalist ziınamdar
larmı" , külli harp tahrik etmek istiyor
larsa, başka türlü hareket edemiyecck
lerini kaydecliyor. Zira suikasdin Ingi
lizler tarafından hazırlandığını teyid 
edebilecek uzak yakın hiç bir haber fii
len mevcut değildir. Diğer bir mülfıha
zaya göre, suikasd tamamiyle dahili bir 
iştir. Ekonomik müşkülattan ve Rusya 
ile pakttan mülevellid hoşnutsuzluklar 
karşısında bir demizlemc:P ameliyesine 
vesile teşkil edecektir. 

istilaya uğrarsa 
Bir lngiliz gazetesi: "Bizim için harp 

sahiden başlamış olur ,, diyor 
Paris, 10 (Ö.R) - Lahey mahfilleri 

. Hollanda hükümeti nezdinde Almanya
nın bir trıhvif teşebbüsü yaptığı haberi
nin esassızlığını bildiriyorlar. Alman ih
tiyat tedbirleri muayyen bir tehdidi kar
şılamak için olmayıp umumi vaziyetin 
vehameti karşısında hissedilen endişe
lerden ileri gelmektedir. 

Bununla beraber İngiliz haftalık gaze
teleri Hollandadaki huzursuzluğu kay
dediyorlar. •Spcktator• gazetesine göre 
Hollandaya hücum Almanlar için en az 
nevmidane bir hareket olacaktır.. Hol
landa ve Belçika hudutlarında Alınan 
kuvvetlerinin mevcudiyeti taarruzi malt
saUardan başka bir sebebe atfedilemez. 
Hollanda ve Belçika arasında ittifak 
yoktur ve Hollnndaya taarruz halinde 
Belçika müdahaleye mecbur değildir ... 

maktır.. Fransa, İngiltereden yardım yakın hedefler için faydalı olabilir. Fa
gelemiyeceğini anlayınca, Almanyanın kat buna mukabil Almanya nğır zayia
alicenabane tekliflerini kabule mecbur ta uğrıyacak ve enerjisinin büyük bir 
olacaktır. Eğer Iı'fansa bunu reddeder- kısmını bu sahada sarfetmiş olacaktır ..• 
se, o zaman da Almanlar Belçikayı çiğ- Bu sebeple takip edilen maksadın Hol
niyerek Majino hattını çevirmeğe çalı- ?andayı İngil.iz ablokasına mukavemete 
şacaklardır. mecbur etmek olduğunu tahmin etmek 

aDeyli Telgraf• Almanların böyle bir daha doğru olur. Maamafih, Almanya 
hücumdan ne istifade edeceklerini göre- niyetlerini daha uzun müddet gizli tuta
miyor. Hollanda sahilini ele geçirmek ı mıyacaktır. 

y d n 
·nde eden 

ah·syok 
Fakat böyle bir ihtilafta Belçikanın ke- Brüksel, 10 (Ö.R) - Hollanda mebu- lancliyn reisiclimhurundan telgraflar 
narda kalması intihara bedeldir. Alman- san meclisinde hariciye bütçesi münase- nlınmıştır. Hollanda ve Belçikanın sar
ya bermutat küçük devletlerden birine betiyle yapılan müzakerelerde hariciye fettikleri gayret neticesi olarak temasın 
hücum ederken diğerlerine teminat ver- nazırı Belçika ve Hollmıda hükümdarla- tesis edilebileceğini ümit ediyoruz.• 
mekten geri kalmaz. Ta ki onların da l'ının sulh teşebbüslerinden bahsetmiş Bir suale cevaben nazır hükümdarlar 
sırası gelsin .. Ancak Belçika ve Hollan- ve bu teşebbüsü, guya Holfo.nda ve B~l- tarafından yapılan davetten Leh hükil· 
dadan birisi ezilirse, diğeri de yaşıya- çikanın hissettikleri endişelerden mun- metinin hariç tutulmasını şu şekilde 
maz .. Llıhey muhaverelcrinde mevzuu beis imiş gibi göstermek mnksadiyle ba- izah etmiştir : 
teşkil eden sulh dcgı-·t, h~tı.. b. Jek ti d ·1 zı ecne ı meın e er e çcvrı en ma- Hükümdarların gözleri garp cephesi-

aNiyu Statsmenıı gazetesi diyor ki : nevralara teessüf etmiştir. Demiştir ki : ne dikilmiş bulunmakta idi. Bu sebeplo 
Alman tahşidatı ciddi bir tehdit olmakla •Böyle bir iddia, muhasımların Belçi- bu cephctlc doğrudan doğruya alakadar 
beraber muhakkak harp değildir .. Belki ka ve Holl~danın bitarnflık!~a :ia- eden devletlere müracaat etmişlerdir
de Belçika ve Hollandnyı sulh lehinde yet edcceklerı hakkında ":erdıgı teın~n~- Bundan, Leh hükümetinin mevcudiyeti· 
bir teşebbüste hulunmağa mecbur et- tı ~nutma~. olur. ~u temınat:ın samımı- ni tecahül neticesini çıkarmak doğru ol-
mek için bir tazyiktir.. yetinden şuphe edılemez. 

k d k .ı b- ınaz .. • "Vikli Taymisn şunu ya7.ıyor : Hollan- aŞunu ay etme icap ener ki teşe 

Lüksemburgdan 
duyulan mitra lyöz 
sesleri... 

- -</:r-

da istilaya uğrarsa bizim için do harp büs askeri vaziyetin durgun olduğu bit 
sahiden başlamış olncaktır. Alman siya- anda yapılmıştır. Bu sebeplc:, hiç kimse 
seti şimdiye kadar İngiltere ve Fransa muhasımlardan şu wya bu tarafa husu
nrasında bir fark gözetmeğe çalışllğın- si bir hizmette bulunmak istediğimizi 
dan belki de Belçikaya dokunmıyacak- iddia edemez .. Her kes tasdike meebur
tır. Zira Belçikaya taarruz doğrudan dur ki, muhasımların mükerreren bil-
doğruya Fransaya taarruzdur. dirdikleri noktai nazarlar doğrudan doğ- .~rükscl 10 (ö.R~ - B~lga ajansı 
Almanların maksadı, Hollandanın hl- ruya temasa girmelerine imkan bırak- Lüksem~u:gtab. istihbar adıyor:.. Şen• 

mayell limanlannı ele geçirerek tahtel- mamnktadır. Hollanda kraliçesiyle Bel- gen ahalısı gece devamlı mltralyo~ se~ 
bahir ve tayyarelerle yapacak]an hU- çika kralının teşebbiise iştirak ettikleri- ler~ duymuştur. Buna nğır me~ilerın 
.61UT\:ıiı,Bl'mdr. !nzUmrem..t.rJ.W\ ,sıl_ ~• .&i~...Norv.ei! tcıv lno1'11a~v],. 'Fin. infilak ta da katılmakta ıdL 


