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çok mühim hadiseler arefesindeyiz 
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da sıralandı. Berlin büyük bir karara hazırlanıyor 
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olandayaka _ şı 

Almanların harekete geçmesi bek
lendiğinden Holandalılar arazıyı 

bas/adılar su altında bırakmağa ,, 

Bitlerin maks ... d ı Linı h~rg vila ye-ti iiz(>
rinden Belçika toprağı na gi rnıe k ve iki 
başlı tecaviizü aynı zanıanda yapınaktır 

Holandaya Rus .. Fin ihtilifının sebebi 
Paris, 11 ( ö. R) - Çok mühim ha

diselerin arefesinde bu1unduğumuzdan 
ıüpbe edilmiyor. Hollanda ve Belçika 
hududlanndaki mütemadi tah,idatı, 
Ren cephesinde faaliyetin tekrar canla
Dl§I, Alman tayyarelerinin Fransız cep
hesinin gerisinde ve Belçika hududlan
nm İç tarafından derinlemesine keşifle
ri bir hareket hazırlandığını gösteriyor. 

bitaraf memleketlerin hududunu teca· 
vüze hazırlandlğmı kat'i olarak beyan 
etmek imkansızdır. Almanlardan dün 
akıam ve gece ve bu sabah bir çok tay
yare ke,iflerine atdm:§lardır. Franunın 
i"al kumında yapılan bu kqifler için 
Alman tayyareleri gerek gidi§, ger~ks~ 
dönüıte Belçika arazisi Üzerinden geç· 
melde tereddüd etmiyorlar. Bu faaliyet, 
harekete geçebilecek Fransız ve belki 
de Belçika tertibatı hakkında azami ma
liımat toplamağa matuf bulunmaktadır. 

---Y::r---
Almanıarın taarruz 
etmeleri llttimalf 
çolı 1ı111111et1Jdir ••• 

-*-ŞEVKET BİLGİN 

Moskova F enlandiya istihkim hattı
nın kendisine terkini- istemektedir 

Miktarı beş olan Alman zırhlı 
lırkalarından dördü Hollanda ve 
Bel~ika hudutları boyunca sıra
lanm11tır. Bu vaziyet, harekete 
geçecek bir ordunun mevzi alma· 
•ıno pek benzemektedir. 

DERiNLEŞEN F AALIYETLER 
Diğer taraftan hava faaliyeti cephE 

batb üzerinde ve cephenin arkasında ol· 
dukça deriı\Jere kadar yaydan keşi' 

uçu lariylc kendini göstermiştir.. Bum 
müttefik tayyareleri de Pddetle muka· 
belede bulunm\lflardır. Bilhassa irı:;riJ:, 
tayyarelerinin ıimal denizi üzerinde Al· 
man ban kuvvetleile harbe tutupralı 
Domiye sisteminde bir deniz tayyar~İ· 
ni denize inmeğe mecbur ettikl~'"İ K y· 
dediliyor. Alman tayyaresi tahrib ve 

Belçika ve Hollanda hükümdailarinm 
1111h lehindeki tavassut gayretlerine, bü-

!J,manyanm kat'i olarak ıu veya bu tan şimal memleketlerinden bn,c:ka Ro- lasın bı·r haberı· Fenlandı·yayı . . ti .th d. ınanya kralı da iştirak etmiştir. Han> su ı n ı ye e 1 a m c ı yor 
de'\'run ettikçe kendilerini tehdit altında •••••••••••••••••• ........................ bond 11 (ö R) T' '---

hisseden memleketlerin sulhu bir an ev- ... , • - & .. .,....... 

vel tebakkuk etmiş gl.innck husw;unda- M• il" Moskova müzakereleri hakkında tiu-
ki hassasiyetleri ne kadar tabii olursa "J } gün nqrettiği bir haberde diyor ki: Fin-
olsun, yapılan teşebbüsün bir Cermen landiya, müzakerelere §U niyetle iştirak 
sulhu lehinde olmadığı besbellidir.. etmqtir. Leningrndı tehdid eden bare-
Avrupanın huzur ,.c emniyetini baltalı- p • ketler bunu gösteriyor. Le:ıinrıradm kar-
yan zorbaca cınr:ivakilcri tanıtmaktan ) ya n go şısında, l•'inL-ındiya nrazisindc noniıal za-
ibaret olan •Cemıen sulhun büyükler- manda ili; fırka mevcud olduğu halde 
den ziyade, istiklal ,.c bitarafiıklarını ~di bu fırkalann snym yediye çıkıı-
muhafaza hususunda sayısız zorluklarla k nlmı§tır. Finlandiyanın tııhıidata Moı-
karşıla an kü~ük devletler için bir Dün ii te~ti~, ilk ke• kovada fena ka11ılanml§hr. 
tehlikedir. Şuuruna sahip olan tek Şidesi meras!mle ya• FiNLANDiYA iSTiHKAM 
insan tasavvur edilemez ki, . •De- pıldı.. HATLARINI TERKETMIYOR 
'\'tlmlı ve adilane• bir sulhtan bahsedildi- ~ _ Londra 11 (ö.R) _ Taymis 
ği zaman, bu lasn meOıumun nncak bii- i ta b 1 11 (H ') B ·· M'lli · .. k d k .1 · y d s n u • ususı - ugun 1 gaze.tesı yazıyor: Finlandiya ve 
yu garp cmo rnsı cnnce, ugrnn a piyangonun ilk tertip ilk keşidesi me- • 
mua~ fcd:ıkfırlıklar y~pılan s';'lhtan rnsimlc l·npıldı. !stiklUl mnrşı ile mera- Rus murahhas heyetı arasında çı
başka hır scy olamıyncngım taltd.r et- sime baslandı .. Knzannn numaralar şun- kan ihtilalın sebebi Logoda gölü 
mcsin.. l<ırdır : ile Finlandiya müstahkem müda-

Hcr ne kadar ul\lütenrriz ''c bitaraf- faa hçıttma taalliik ediyor. Sov-
lıkn kelimelerinin şiiınul \'e manasını 80 000 L. l "' altüst eden bir ncaip devirde yaşamakta ıra yet er, bu iatihkam hattının uzun 
jsek te •adalctn kelimesinin birbirinden ' menzilü toplarla Leningradı dö-
başkn iki manası, iki öl .. üsii olamaz. be vebileceğini, bu şehir için bir teh-

~ 26,766 nuıııaraya isa t etmiştir. 
Şu halde yapılan miithi;; haksızlıklar Bu numaranın son iki rak.kmnı ile ni- did teşkil ettiğini aöylemiflerdir. 

tanıir edilerek ileride hu kabil haksızlık- hayet bulnn biletler (2) lira amorti ka- Finlandiyalılar müdafaa hatları
Jann tekrar edilıniyeccği hakkında kat'i zanmışlardır. nı asla terketmek istemiyorlar, zi

mürettebab em edilrru tir. . . 
BEfÇT LERI ACM AGA 

BAŞLADILAR 
Pairs 11 (iJ.R) - Hollanda or· 

du kumandanlığı, araziyi ı:u al· 
tında bırakmağa baflamı1flır.Hol-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Türkiye 
ltalyo ve Yunanistan 

----0'--

ganuıtiler verilmedikçe ne devamlı ne 
de hakkaniyetli barıştan bahsctıncğe - SONU 2 İNCİ SAH1FEDE - - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - Finlandiya askeri kutıvctleri b<ı§kumandam ve sancağı 

~~:~:~~ ~r~h~~~~~ ·e· .......... , ... r .. · ....... A ............ , .... m .............. a··· ····· ·n··············ı··· · ·a··· · ·····a· · · ·· · ·· ·r·· · .... r ... · .. u .. · ······z· · · ·· · · .. u .... · ·· · ······ · · · .. ···· ·· · · · ········ · ······· 

Arasında bir ademi 
tecavüz palıtı i~in 
müzalıereler Anlıa· 
rada yapdacaJı 

bıüıraf mcDıJeketler pek ıyJ bılırlcr. Hat- O 1 d U 
Ui v:içdanlannın hariminde başka tüTlü · 
düşünemezler. Onların sullı Jclıincle ya- • · 
pılmnsını istedikleri gyret1en şöyle bir 
mana çıkarmak tn knbildir : 

•Bugiinkii Almanynnın şefleri karşı
larında dimdik duran müthiş realiteyi 
anlamışlarsn, bu harpten Almnny:mın 
muzaffer çıkması için bütün medeni in
sanlığı çiğnemeğe muadil hudutsuz im
Gnsızlıkları yeıunek mecburiyetinde ol-

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -
~EVJ!ET JJiJ..GfN 

Topçu bombardımanı altında Alman-
18r Oldukça mühim zayiata uğradılar 

~nris, 11 (A.A) - Askeri \'aziyet haklundıı Havas ajansı şu tafsilatı \·eriyor : 
~ki günden beri cephede vukua gelen fıni fnaliyct1en sonra intizar edildiği ,·eç

hile Alman kıtalnrı diin taarruza geçmişlerdir. Bununla beraber bu taarruz
lar ancak bir alaydan ibaret bir kul'vet ile yapılmış olup, 16 \ 'C 17 teşrinievvel 
günlerinde yapılan tn. lar dereccsiıde geniş bir mahiyet göstermemi ·tir. Di
ier taraftan tcşrinicv' ... ....ıı .ikinci luı{ta31 sonwıda Almanlar derhal ricat eden 
küçük Fran ız mevzileriyle karşıla-zmıo; olduklnn halde bugün Alınanlar nğlam 
bir Frnnsız muknvcmet hattı knrşısında knlmışlardır. 

Alman kıta!nrı ünce p--k nz ilerliyebil- mandanlığı iki mühim baskın hareketi· 
mi~lcr, fakat inceden inceye hc-:np cdi- ne tf'şcbbüs etmiştir. J3unlar da bir ta- B. Mussolıni bir ınıar hareketinde 
lip her tiirlii ihtimale karsı hazırlnnan burdnn biraz fazla kuvvet kullanılmış- lstanbul 11 (Hususi) - Tan gazete 
ve ilk Fransız hattından açılan ateş mm- tır. Birinci taarruz bir kilometre uzun- si, Bern'den aldığı bir haberde Türkiye 
takasına ginnislc.rdir. Ayni uımnııda tuğunda ve 4 _ 500 metre derinliğinde It~lya vc .. Yunanistan arasında bir ade· 
t?pçu tarafından kuvvetli bir baraj ate- bir cephede, ikincisi ise 1600 metre uzun- :nı teca~uz p~ktı hazırlanı_nakta old~-
ı açılmıştır. Muhaeimlcr oldukça ebem- luğunda ve takriben bir kilometre de- guna daır ve;ilen haberlı:rın tecyylid 

miyetli zayiat verdikten sonra geri çe- rinliğindc yapılmıştır. Bu iki mevzii hil- ebnektc old.ugunu kaydediyor. Aynı ga-
kilıncğc mecbur kalmıslnrdır. cumda mahdut piyade kuvvetleri kulla- zete, haberın Ankarada kat'i ~urette 

· " ı B uk b·ı h k tJ tasdik edilmemekle beraber tekzip te 
Paris 11 (Ö.R) - Alman tamrarelcri nı mıştır. una m a ı are e er top- ed'l d•w• . • .. k l . h 

' J'J t k tl · · ·dd 11. .. ı me ıgını, resmı muza ere erın e-
diin sabah Ren cephesinde Alınan kuv çu ve ayyare uvve ennın §1 e 1 mu- ·· bft~ı 1 y b - h t• ı d . . ı·ık·· nuz ~nmamış o masına ragmcn unun 
vetleri tarafından yapılan iki mevzii ta za ere J a tın a cereyan etmıştir. on- b' .. l . l kt ld w - 1 k tl. b ' h lık . ır gun mese esı sayı ma a o ugunu 
arruza ınüznhcrette bulunmm:lardır Bu cc top ar uvvc ı lr az.ır ateşı nç- A k h b' · tf r.< ...,.. · .~ı 1 h.. b 1 n ara mu a ırıne a en yazıyor. .:ra-
taarruzların netice.si tamamiyle menfi m~ar ve. ası .ucum ~ş a~ca bunu zcle, Almanlarla da yeni ticaret muahe-
olmuştur. mutcmadıyen dırseklemışlerdır. Bu es- desi akdi hususundnki şayiaları da ktı~ • 

Bu .abalı 8 ,. & aruuıdt ;AlQıı ~..- ~ SON\I t MIÜFWE - -~~ 



SllHIF22 

r .. ..- ~~::a:;sı;e1.':--"'"T/J«U li*f%Zl7'Zifl'r...z:'LZ ~,.i)I ,, F~ ~~-' 

1 Atatürkün_ 
_Son günleri 

iıtdamdan nalılen : YAZAN: Rahmi Yağız 
24 

Beyazıtta yapılan merasim geçişine ması takarrür eden Balkanlar tıp hafta
tam bir piyade fırkası, bir topçu alayı, sı dolayısiyle buraya iştirak edecek ya
bir motörlli topçu taburu, tayyare defi hancı profesör ve mütehassıslar arasın
taburundan bir batarya, motörlü kıta- da F jssingenin de bulunacağına dair ka
lar merasime iştirak eden tayyare filo- naatlerinin mevcut oluşu idi. 
larlyle çok kalabalık ve muntazam bir Esasen evvelce ele yazdığımız veçhile 
kuvvetle başlandı. Atatürk hastalığının efkarı umumiyeye 

Beyazıttaki tribünde merasim amiri aksetmesini, milletin üzülmemesi nok
Lc;tanbul komutanı ile b irlikte başvekil, tasından hiç arzu etmiyordu. Hatta, ya
dahiliye, hariciye, milli müdafaa, adliye tından saraya nakledildiği ve devamlı 
ve iktısat vekilleri de yer almışlar, yine krizin sürdüğü giinlerden sonra, Tem
Istanbulda bulunan mebusların hemen muz nihayetlerinde Tan gazetesinde 
hepsi silindir şapka ve jaket atay ile hastalık ~ayialarından dolayı Ahmet 
kendilerine seçilen mahalle yerleşmiş- Emin Yalman tarafından yazılan: 
lerdi. Atatürk: 

Geçit resmi harikulide oldu. önde c- Büyük $ef A tatürklin rahal5ız-
fırka kumandanı general Osman Tufan, lığı bugün efkarı umumiyede ve her 
yaveri., erkAnı harbiyesi onu takiben ağızda dolaşan bir şayia halinde sürüp 
tüm komutanı ve maiyeti daha arkadan gitmektedir. Milletin endic;esi haklı ve 
piyade alayı muntazam bir geçitle mera- yerindedir. Atatürk eğer hasta ise, mil
simin amirini selamladılar, Beyazıda letin çok sevdiği Büvük önderin sıhhi 
sığmıyan, caddelere taşan, önlerindeki vaziyeti hakkında efkarı umumiye ten
kordonlMı tazyik eden dehşetli bir ka- vir edilmelidir.> 
labalık bu intizam ve TORK ordusunun Mealindeki bir makaleden dolayı Tan 
gilcünil, becerikliliğini ortaya koyan gazetesi bir müddet kapatılmış, 3 ay c;ii
ihtişama avuçlarını patlatırcasına el vu- ren bu tatil cezasına aynı fıkrayı hüla
rarak alkışlar, varol yiğit ordu.. sesleri- saten iktibns eden Haber gazetesiyle di
le iftihardan kabaran göğüslerinin en ğer iki R umca gazete de uğramıs, Haber 
samimi tebriklerini, takdirlerini sunu- gazetesi bu fikri Tan gazete.c;inden aldı
yor1ar, merasim tribününde bulunan ğı için 15 ~ünlük kanatmadan sonra in
başvekil ile vekiller Türk ordusunun tic;arına müsaade edilmişti. 
eşsiz kudret ve inti7.amına hayran olu- Binaenaleyh, Fissin~enin üçüncü da-
yorlardı. vetini teşkil edecek olan bu seferki ca-

Geçit resmi fasılasız 2 saat sürdü. Me- ğırmaya Atatürk razı olmamış, şimdilik 
rasim bitince başvekil otomoille doğru tedavive devam edilmesini emretmi.c;, 
Dolmabahçe sarayına gitti. Ebedi Şefi meşgu.livetleri arasına karnındaki suyu 
görmek arzusunu arzetti. aldırmak için tedbirler bulunup bulun-

Atatürk başvekilin gelmesine intizar madığmı hek imlerden sonnağı da ilave 
ediyor, büyük zafer günü Istanbuldn eylemişti. 
ve memleketin her tarafında muazzam Doktorlar her defasında Fissingenin 
tezahüratla tes'it edilirken bir parça da- ihtarını hatırlıyorlar, suyun mutlak 
ha artan rahatsızlığiylc mustarip bulu- bünye tarafından imhası ;;r.aruri olduğu
nuvordu. nu kabul ettikleri cihetle Ebedi $efe 

Temmuzun yirmi beşinden yani sa- bunu almak imkansızlığını arzetmekten 
raya nakledildiği günden itibaren Ağus- başka çare görmiyorlardı. Başvekil Ebe
tosun 22 sine kadar bir aya yakın zn- dl Sefin müsaadesiyle huzu runa çıktığı 
man zarfında tedrici b ir salahla inkişaf zaman Atatürkü y ine yatakta bulmuş, 
eden Atatürkün sıhht durumu, 22 Ağus- sark manevralarına gitmeden, Izrnirden 
tostan sonra cUzı bir bozuluşJa tekrar döndüğü zaman koltukta istirahat eder 
7.afiyetin nrtma~ma do~ blr seyre gir- vaziyette bulduğu Atatürkü son iki se
mişti. ferki huzura çıkışta yatakta görmekten 

Tedavi heyetini teşkil eden hekimler, mütevellit bir teC'SSÜr duyuyordu. 
ılk günlerde dahi kolayca kestirilen bu 
<leğişişi yeni bir ihtilata hamlederek Maamafih Ebedi Sef bütün ıstırabına 
Atatiirkü devamlı konsUltasyonlarla rağmen basveküi mütebessim bir çehre 
muaveneden geçiriyorlar, fakat ihtilata ile ve iltifat göstererek kabul etti. 
delalet eder hiç bir ize, esere tesadüf et- Başvekil 30 Ağustos merasimi ctrn-
miyorlardı. fında Atatürke malCUnat verdi, bilhas-

Hastalık, sirozun yeniden ilerleyi in- sa ordunun fevkalade intizam ve ihti
den ibaretti. Bilhassa Ebedi Şefi kriz- mamının halk üzerindeki giiven ve ina
]crden daha faz.la üzen, mustarip eden nı son hadde cıkardıihnı da maruzat 
su meselesi, bir tlirlü bünye tarafından arasında tebarüz ettirdi 
eı1tilemiyen ve her giln geçtikçe eksi- Atatürk bütün rahatsızlığına rağmen 
focek yerde biraz daha artan, arttığı ela o zamanki istikliıli kendi eseri olan Ha
lıacminden kolayca anlaşılan bu keyfi- tay işiyle meşgul bulunuyordu. Başve
yet hekimleri ciddi bir endişeye sevke- kil maruzatına son verince Ebedi Sef 
diyordu. ona Hatay meselesi icin lüzumlu direk-
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ŞEHiR 'HABERL:ERi Holandaya 
----tr---

Al m anı arın taarruz 
etmeleri ihtimali 
çolı ltuvvetlidir-Sarhoşluk 

---~---
Yüz ünden ilıi itişi 
yaralandı... 
Hasan oğlu Şerif adında bir adam 

kahvede oturduğu sırada Şükrü gelmiş 
ve cvar mı bana yan bakan• demiştir. 
B u yüzden çıkan münakaşa sonunda 
sarhoş bulunan Şükrü bıçakla Şerifi ya
ralamış, Şerif 1.e Şük.rüyi yaralamıştır. 
Her ikisinin de beşer yarası vardır. Iki 
suçlu da memleket hastanesinde teda
vi altına alınmışlardır. --B. ATIF INAH 

Istanbulda bulunmakta olan C.H. 
P. başkanı ve Esnaf bank genel direktö· 
rü B. Atıf Inan şehrimize dönmüştür. --
İtalya ltraıının 
~ddönümü 
Italya kralı majeste Viktor Emanoe

lin doğum yılönnümü mlinasebetiyle 
dün sabah saat 11 de Italya konsolosha
nesinde bir kabul resmi yapılmış, kabul 
resminde vali de hazır bulunmuştur, 

-*-A ERİKAN 
V apurıında llir it aza 
Limanımızda bulunan Amerikan ban

dıralı Eksporter vapuruna yük yüklen
diği sırada vinçten kurtulan bir tulün 
balyası, orada çalısan amelelerden Ra
sim oğlu Ha.sanın yüzüne çarpmış, ya
ralanmıştır. Hadise esnasında bayılan 
Hasan, hastanede tedavi altına alınmış
tır. 

-*-Görünmez lıaza .. 
Inönü caddesinde, B irgi nahiyesi mü

dürü Remzi oğlu Dundar Tekin, idare 
ettiği 45 sayılı motosikleti, Asansörde 9 
yaşında Sabetay adında bir çocuğa çarp· 
tırmış, yaralanmasına sebebiyet vermiş
tir. Suçlu hakkında tahkil<:at yapılıyor. 

-*-
Kızılay cemiyeti 
Ba ram m ünaselletlle 
650 çocu ~ u geydir d i 
Kızılay cemiyeti bayram münasebe

tiyle yüzü kız olmak üzere üç yüz tale
beyi giydirmiş, ayrıca 350 fakire de el
biselik kumas ievzi etmiştir. Kızılay ce
miyetinin muhtaceyne yaptığı bu yar
dım 650 vatandaşı sevindirmiştir. 

-*-
BERGA A MÜZESİ •• 

Ticaret vekaleti turizm şubesi, Izmir 
Antikitcseverler sosyetesine 1000 lira 
yardım etmeğe karar vermiştir. Bu pa
ra, Bergama müzesinin ve harabelerinin 
ıslahına tahsis edilmiştir. 

-*-ESRAR BVLVHDV 
Küçük Abdülkadirpasa hanı önünde 

sabıkalı Hüseyin oğlu Cemal Çöldevesi
nin üzerinde 45 santigram esrar görüle
rek alınmıştır. 

-*-

Piyasa henüz açılmadan 
-*-ŞEVKET BİLGİN 

Manisa ve Milasta bir kaç 
s.atış muamelesi oldu 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE -

duldanın takdir etmişlerse •adiiane ve 
devamlı• bir sulhun .şartlarını kabul et
mekten başka çareleri olmadığını teslim 
etmeler i lazımdır.• 

Amerikalı firmalar1n Ankarada yap
tıkları temaslar ınüsbct netice verdi 
Tütün piyasası hakkında dün muh

telif mubayaa merkezlerinden alınan 
haberler çok şayanı dikkatli. Piyasanın 
henüz açılmamış bulunmasına rağmen, 
bazı yerlerde tütün satışları yapıldığı 
kat'i surette beyan edilmektedir. Ez
cümle Manisa mıntakasında ve Milasta 
bir kaç satış muamelesi yapılmıştır. Mi
J.asta yapılan ve şimdilik gizli tutulan 
bir satış muamelesinde fiat 78 kuruştur. 
Takriben 12000 kilo tütün satılmıştır. 
Manisa mıntakasında orta kaliteli bir 
parti 71 kuruştan satılmıştır. 

Bütün tütün kumpanyalarının müba
yaa memurları, eksperleri halen müba-

Bulgaristan dan 
800 göçmen geldi.. 

Bu hafta Bulgaristandan 180 ailede, 
800 göçmen Izmirc gelmiş ve Bergama 
nahiye ve köylerinde iskan edilmişler
dir. Bu göçmenler harman makineleri, 
çift hayvanları ve arabalarını da bera
berlerinde getirmişlerdir. Aynca 21 ha
ne göçmen de Menemen kazasında is
kan edilecektir. 

-*-Horoz köyünde 
Müessif bir tl'en lıazası 

Evvelki gece lzmire 1 gelmekte olan 
Alaşehir treninin son vagonu Horuskö
yü istasyonunda raydan çıkarak devril
miştir. Bu yüzden Ankara treni 2 saat, 
Bandırma treni de 3 saat teahhü rle gel
:niştir. i nsanca zayiat yoktur. 

-*-TURAN 
ağ fabrUıasında 

bir yang n ... 
Turnn yağ fabrikasında ka7.a netice

si bir yangın çıkmış ve 400 kilo pamuk 
yandıktan sonra söndürülmüştür. 

Fabrikada pa.muklann prese edildiği 
mahalde, oksijen makinesinden çıkan 
alevin pamuklara sirayetiyle genişlemek 
istidadını kazanan yangının kaza netice
sinde m:ydana geldiği anlaşılmıştır. --Di İLİDE 
Aıhane ltapanacalt 

yaa merkezlerin dedirler. Piyasanın Per
şembe günü açılmasına intizar olunmak
tadır. 

Ankaraya giden ve ticaret Vek ilimiz 
tarafından kabul edilen ~erikalı he-
yet, vekilin tütün mevzuuna karşı gös
terdiği yakın alakadan memnuniyet b e
yan eylemişlerdir. 

Amerika tütün fabrikaları mümessil
lerinden olup Istanbula gelen Mr. Kol
man da Izmire gelerek tütün mübayaa 
işleriyle meşgul olacaktır.Bu zat 800,000 
kilo tütüne taliptir. Mısırlılar namına 
da tiltün mübayaa edilecektir. 

Sıhhat Vekaleti 
ıoo yaıaltlı bir Verem 
pavyonu yaptırıyor 
Sıhhat vekaletinin emrazı sariye has

tanesinde inşa ettireceği 100 yataklı b ir 
pavyon için son hazırlıklar yapılmakta
dır. P avyonun plam hazırlanmış ve An
karadan gelen bir mütehassıs tarafından 
plarun tatbiki arazi üzerinde yapı~ 
tır. 

Arsanın istimlAk muamelesi ikmal 
edilmiştir. Pek yakında inşaata başlana
caktır. 

- --ti-
Belediye reis~miz 

Belediye relc;imiz B. Dr. Beh çet Uz 
bayram tatilinden istifade etmek üzere 
b u sabah Buldana hareket etmiştir. 
Bayram ertesi avdet edecek tir. 

-.t,r-
LÜLEBURGAZIN 
URTULUŞ GÜNÜ 

Trakya (Hususi) - Bugün Lülebur
gazın ebedi kurtuluş günüdür. Esaret 
zamanlarında çok ıstıraplı ve elemli 
günler geçirmiş olan Burgaz ve Bur
gazlılar bundan 18 yıl evvel ebedi istik
lullerinc knvu:::tukları unda duyduklan 
ve yaşadıkları emsalsiz heyecanı bugün
de yaşamış ve duymuşlardır. 

Esir yaşamak bilmiyen kahraman bir 
milletin kahpece düşürüldüğü esaret tu
zağının nasıl paramparça edildiğine 
dünkü mazi şahadet ettiği gibi yaşı asır
larca ifade edilen tarih te en dürüst ve 
en ulu bir şahittir. 
Trakyanın son esaret hayatı, kurtu

luşu, buralara göz dikenlere bu cennet 
ve ezelle birlikte TORK olmuş olan bu 
yerlerde ancak ve yalnız TORK ulusu
nun yaşıyabileceğini pek açık bir suret
te bir kerre daha ispat etmiştir. 

Biıim anladığımıza göre yapılan te
şebbfüı Almanyayı ne memnun ne de 
tatmin edecek mahiyette değildir .. Bun
dan dolayıdır ki Alman gazeteleri sulh 
mesajını uzun boylu tefsirlere tabi tut· 
mamışlardır. Almanya Belçika ve Hol
landa hakkında iyi niyetler beslemiyor" 
Batta ilk hrsatta bu memleketlerin bi
tarafiığına tecavüz etmekten çekinmiye· 
cektir. 

Münih nutkunda İngiltereye ağız do
lusu hakaretlerde bulunan Bitlerin ih
sas ettiği taarruz vukubulursa, bu hare
ket ayni zamanda miithiş hava akınlan
nın, kayıtsız ve şartsız bombardımanla
nn bir işareti olacaktır. 

Bitler, ba suretle Büyük BritanyaJl 
müzakereye mecbur edeceğini ümit edi
yor. 

Fakat Almanlar Hollandanm mukav• 
met kudretini hiçe sayabilirler mi? Bo
rada tabii zorluklarla mücadelenin mu
azzam fedakarlıklara katlanmayı icap 
ettireceğini unutabilirler mi? 

Birin için Almanlann bu zorlaklan 
yenerek Hollandayı ic;tilaya muvaffak 
o1acaklan farzcdilse bile Fransa ve Bil· 
yük Britanyanın Almanyaya karşı mev
kileri zaafa düşmek şöyle dursun bir kat 
daha kuvvet bulacağından ~phe edile-
mez .. 

ŞEVKE!' BİLGiN 

Milli 
Piyango 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA-

20.000LİRA 
18188 numaraya isabet etmiştir.. Bu 

numaranın son iki rakkamı ile nihayet 
bulan biletler (2) lira amorti alacaklar~ 
dır .. 

ıs.oooLiRA 
14506 numaraya düşrnliştür .. Son iki 

rnkknmı ile nihayet bulan biletler de 
(2) lira amorti kazruıınışlardır. 

21.217 Numara 12.000 Lira 
25.698 Numara 10.000 Lira 
31.822 Numara 5.000 Lira 
24.467 Numara 5.000 Lira 

3000 L i ra Kazananlar 
5552 7221 22791 23899 28211 

2000 Lira Kazananlar 
973 5545 8358 9680 10490 18574 

23773 25861 

Ağustosun son günlerinde hekimler tiflerini bildirdi. 2 Eylülde meclisin nçıl
ynptıkları bir toplantıda Ebed.1 Şefin de ması mukaITerdi. Su halde meclisin 
arzusu ile tekrar Fissingeni celp edip et- açılmasına 3 gün kalmış bulunuyordu. 
memek şıklarını münakaşa etmişler, te- Cümhuriyet hükUmetinin Hatay mesc
davinin bu bir aylık grafikini gözden lesine karsı alacağı vaziyeti ve davra
geçirınişler, fakat Fissingeni çağırmağa nacağı sekli başvekile verdiği direktif
karar vermemişlerdi. lerle izah ettikten sonra başvekilin hu-

Bu harekeUerinde haklı oldukları zurdan ayrılmasına ve Ankaraya dön- Bir mahlttim ivet ltararı 
noktalardan birisi de Eylülün haftasın- mesine müsaade etti. Kemalpaşa kazasının Parsa köyünde 
da Istanbulda, Yıldız sarayında toplan- •• Bf'J'MEDJ •• ı bekçi Yunusu katilden suçlu Ali Güna

yın ağır cezada devam eden muhake
..f'{l• .~mm'!~'.!!!!:BZ:?mm~~aı~~~ZIZ'!!ıY!:ll:!R1ma:>lc::t·-ı:J-..••••••9'. mesi neticelenmiş, 8 ay hapsine karar 

Dikilide pavyonlar inşaatına başlan
mak üzeredir. Kı7.ılay umumi merkezi, 
Dikilide faaliyet gösteren Kızılay aşha
nesinin artık lüzumu kalmadığını naza
rı itibara alarak bunun kapatılmasına 
karar vermiştir. Ancak muhtaceynden 
bazı kimselere bir müddet için iaşe üc
reti verilecektir. Iaşe ücreti yevmiye 
büyükler için 10 kuruş, küçükler için 
6 kuruştur. 

BULGURCA 
Köyünde llir hadise 
Cumaovasının Bulgurca köyünde mü

essif bir hadise olmuş, Yakup ve Ha
mit adlarında iki şahıs, bakkal B. Mus
tafa Peşinin başına sandalye Cırlatmak 
suretiyle yaralamışlardır. 

Lüleburgazlıların ebedi kurtuluşları
nı tebrik ederiz. 

AKTU(; 

- *Almanya 

ıooo i..ira K azananlar 
30353 35084 39277 30455 21457 28233 
19627 21006 13296 16686 17160 23595 
1493 5114 18403 2282 9626 1910 

30170 22699 25967 15458 25837 

JOO Lira Kazananlar 
10975 2008 18855 39580 35561 31129 
17895 2859 35820 4855 37985 10701 
2501 225 26193 12240 35873 11111 

1 EL A RA 
İdaresinde Milli Kütüphane Sinemasında 

BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 
ŞEKER BAYRA.'VII haftası şerefine şekerden tatlı bir şaheser ... 

SF ..... ""'IBNİN İKİNCİ BÜYÜK TÜRK FİI..lUİ 
Bugüne kndar eşi ve emsali görülmemiş bir 

K A IIK AHATUFANI 

TOSUN PAŞI .. 
BAŞ ROLLERDE: 

IL\ZIM - VASFİ - FERİHA TEVFİK - HALİDE - l\fAH:\IUT - ŞEVKİYE 
SUAVİ - NECLA ve küçük TOSUN 

verilmiştir. -·-Yeni b ir ilaç 
Hilal eczanesi sahibi eC7.acı Kemal 

K. Aktaşın uzun zamandanberi üzerin
de çalıştığı, formülünü gizli tuttuğu ye
ni müstahzarının l zmirde mütehassıs 
hekimlerle birlikte yapılan tecrübeleri 
şayanı hayret neticeler vermiş ve aziz 
eczacımızın koltuklarını kabartmıştır. 

Suçlular yakalanarak adliyeye veril
mistir. 
· ·· ····· · ··· ····························~ 

Gökte kuvvetli olmıyan milletle- : 
rin ~·nşıyabilmeleri güçleşmiş oldu
ğunu bugün daha eyi anlamış bu
lunuyoruz. Milii havacılığımıza 
kuvvet ve hız vermek zorundayız. 
Vatanın emniyeti bizden bol ka

nat, bol uçucu istiyor. (Fitre) le
rimizle bu isieğe cevap verebiliriz. 

H il d "it• t 6528 20141 6505 18902 21441 1044 o an ya u ıma om 29606 10188 31321 39641 G033 4863 
vermemiş... 6379 19523 8648 2161 13869 23924 
Paris, 11 (Ö.R) - Almanyarun Hol- 128 31282 36761 9865 35899 13177 

landaya bir ültimatom göndererek ken- 35672 37756 21089 358 3195 32000 
disine bu memlekette hava ve deniz üs- 8184 23364 5166 18551 19763 16910 
leri tahsisini talep ettiği haberi Berlin 6237 10808 28079 20814 11726 22908 
ve Lfıhcyden tekzip edilmiştir. 20680 22571 19500 32189 16259 39085 

--'{. - 16797 24617 13742 2963 886Ş 12235 
Paris Amerikan 21so 4415 28407 21331 35103 39731 

15621 29419 8329 8921 2995 34317 
mezarlığında 29094 2s131 12339 6201 28585 4822 
söylenen nutuk 3G469 3109 3627 34218 16158 23042 

Paris, 11 (Ö.R) _ Bu sabah Aıneri- 27362 14729 28176 27408 22474 12128 
kan mezarlığında bir nutuk söyliyen 7799 4580 6595 18760 34821 36317 
Amerikan lejyonu reisi demiştir ki : 217.04 21288 18725 396 9057 35498 

• 
VE BÜYÜK TANAŞA REVÜSÜ 1 

SEANSLAR : Bugün, Yann ve Bayramda her &iin: 10.15 -12.30-14.45 
17.00 - 19.15 ve akşamlan 21.30 .. B ugün ve Yarın sabah 10.15 Seans1an 
u cuz HALK matineleridir .. Bugün Talebeye 12.30 ve 14.45 tc 15 KRŞ. 

Kemal Kamil Aktas muharrirlerimiz
den birine yeni ilacı · hakkında şu iza
hatı veriyor: Altı aydır üzerinde çalış
tığım bu yeni ilnç Izmirin mütehassıs 
hekimlerine kendisini çok sevdirmiş, 
.c;ahsım üzerinde yaptığı tesiriyle evvela 
beni memnun etmiştir. Formülün ter
kibinde çok kıymetli bir m."\dde vardır. 
bunu fazlaca temin ederek ucuza mal 
etmek istiyorum, ilaç fabrikalariyle te
ma'>tayım. Resmi müsaadesini alınca 
mem1eketime büyük bir hizmetim ola
cağındnn çok seviniyorum, demiştir. 
Kıymetli eczacımıza muvaffakıyetler di
leriz. 

~Fitre) lerimizi Türk hava kurumu
na vermekle üç milli cemiyetin 
gayelerine bir anda yardım etmek 
iınkfuunı elde etmiş olacağız. 

Gökten gelecek tehlikeye karşı 
eyi hazırlanmak, milletin bütün 
fertlerini ayrı ayrı düşündüren bir 
davadır. Bu mevzua hiç bir Türk 
vatandaşı kayıtsız kalamaz. 

- Son senelerin hadiselerinden sonra 10591 26319 39053 2937 7564 21303 
şimdi bir şeye kani olduk : ıı ikincitcş- 18556 34386 30114 14202 18514 25297 
rin 1918 zaferi, müttefik arkadaşlarımız- 12350 19069 16250 37547 10563 30201 
la birlikte temsil ettiğimiz sulha değil, 13454 34092 34083 36478 14657 32134 
ancak bir mütarekeye müncer olınustur. 21539 
Mücadele devanı ediyor ve hakiki bir 50 Lira Kazananlar 
sulh teessüs edinceye kadar devam et- 26160 2098 21999 12775 21601 2175 
melidir. Kalbimiz ve zekamız Fransanın 14135 12720 39109 9439 34532 30502 --~l!!!!!!!~'!!!"'!!!!!!!!!!"...,.....,~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'""!~!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!~~"""""""!'!!~~""""""""""""~~!!!!!!~ah~f-.1-:'. ~.~~h:"'"":'ı~· ~t~d~~~ .. ~l ~=d~~(G~· t~t.~Ai::t~ık zaferini bize muhakkak go··steriyor.. Bu, 34914 26536 21459 37136 14553 7 467 

1' 
e Daha açar açmaz s i e erının a ı sa ır a şu cum e var ı: ı ı.. r n n em 1 n h l ·· k 1 · k ) bütün serbe~t memleketlerin ve dolayı- 6003 35383 9921 24592 21779 9049 ,"""Pf'MJ1re'W'".21'/~ı bana bu kitabın emen ıer gun arış- ge mıyece .. . .. 

.ı tırıldığını anlattı. Yapraklarının bütün Giden kimdi 0? ~iyle bizim de zaferimiz olmalıdır. 31306 6650 6926 37640 33297 30037 

uçları açılmak için yapılan parmak ha- Ben mi? .. Süleyman mı?... ,.••&••••••••••••••-•••• ~~ 

S d • · • A d reketlerinden adamakıllı yıpranmıştı. Şimdi bu satırları okuyanlar bana W 
ft v 1 ~ l aım Daha sonra göze derhal çarpan nokta bunu anlamadığım için aptal d iyecek- Görenleri hayrette bırakacak derecede tezyin edilen 
U ~ hemen her sahifede şiirlerin b ir çok ke- ler .. Ben de kendi kendime ve o zaman- K •• ıt •• k s • 

~ T .. T limelerin altlarının çizilmiş olması ve ki kendim için aynı hükmü veriyor um. u urpar ıneması 
M Yazan: UÇ Yıldız rT7:Z7/X~/~~ yanlardaki boşluklarda bir ;akım yazı Fakat annemi o kadar çok seviyordum 

ve rakamların yaz.ılması idi. ki.. Onun benden başka birini, benden 
33 Ilk önce bu sahife boşluklarındaki bu fazla değil, benim kadar b ile sevmesine 

yazı ve rakamlara baktım .. Çünkü onlar tahammül edemiyordum. Ve b unun 
annemin yazısı idiler. içindir ki bu şiir kitabı içindeki cümle

Bugün (5) seansından itibaren kapılannı muhterem müdavimlerine açıyor 

İLK FİLİM 
Bu itap acaba ne olmuştu? 
Yoksa annem onu artık alaka<nnı kes

tiği Süleymana iade mi etmişti? 
Annemin yatak odasından çıktım ve 

misafir odasına girdim. 
Burada, daha geniş bir etajerde bir 

sürü kitaplar daha vardı. Onlan karış
tırdım .. Aradığım kitap burada da yok
tu ... 
Şimdi benim için muamma bir iken 

iki olmuştu .. 
Acaba ann(:m hangi kitabı okuyor .. 
Ve Sülevmanın getirdiği o kitap ne 

oldu? .. 
Merakım büsbütün artmıştı .. 
Birden, annemin yatağını, yastığının 

altını voklamak hatırıma geldi. Bunu 

muhakknk şeytan benim aklıma getir
mişti. 

Hemen yatağa koştum ve yastığı kal
dırır kaldırmaz, sanki orada, kendi 
elimle koymuş gibi daha kabından ta
nıdığım mahut şiir kitabını buldum. 
Şimdi artık annemin boyuna hangi 

kitabı okuduğunu anlamıştım .. 
Bu .. güzel bir şiir kitabı idi. Şairi de 

zamanımızın bilhassa hissi yazılar yaz
makla şöhret kazanmış ve kendisi de 
hassas bir şairiydi.Fakat bu kitabı ins."ln 
ezberlemek iste~ on beş yirmi günde 
ezberliyebilirdi. Halbuki annem onu he
men her gün ve aylarca devam etmek 
suretiyle okuyordu .. 
Kitabı elime aldım .• 

Bir sahifenin kenarında sadece bir ta- yi Süleymandan ziyade kendime yoru
rih, 9 Eylül... altında şu tek kelime: yordum .. 
(O gündü . .. ) .. Başka bir sahifede sade- Hani bazı tecrübesiz kocalar vardır. 
ce şu cümle: (Bir demdi .. Tez geldi geç- Karılarnı egoistcesine severler ve göz
ti ... ). .. Diğer bir sahifenin kenarında ]erinde sadece karılarının kendilerine 
titrek bir kalemle yazıldığı belli başka olan muhabbetini görürler. bu gibiler, 
b. ·h 14 N. kadına ctcmellük> hırsları içinde göz-ır tarı : c;an... k 

Bu tarihin hangi tarih olduğunu ben leri bir şey görmediği için aynı mu a-
çok eyi biliyordum .. Bu tarih benim an- be]eyi gördi.iklerine 7.ahip olurlar. Fa
nemin evini terkettiğim tarihti. kat günün birinde karılarının kendileri

P A.RiS IŞIKLARI 
DÜNYA SES VE ŞARKI KRAU 

TINO ROSSi 
Tarafından temsil edilen bu nıuhteşe.:n filim tekmil seyircilerini zevk ve 

heyecan içinde bırakacaktır .. 

AYRICA : Türkçe sözlü ve şarkılı ARZU İLE KANBER filmi ile METRO 

JURNAL ve RENKLİ MİKİ 

Annem acaba buraya .. bu şiir kitabı- ni aldattığını duydular mı bu acı haki
nın bu sahifesine titrek eli ile yazdığı kati bUtlin <ll•lilleri ile öğrendikleri hal
bu tarihi benim için mi kaydetmişti? .. de bir tiirlü inanmak istemezler. Kafa-ı 
Tarihin hizasından başlıyan bir ok işa- larında aksine delil ararlar ve şayed bu-
reti sahifenin ortasına dizili şiir satır- lamazlarsa icat ederler. SEANSLAR : Bayramda her gün s aat 12 den itibaren 

}arından birinin ucuna uzanmıstı. Bu •• Blt!!fUJ. - l1Sli!llJi;;!!!5iiiE:i:;~~=:~=-ı 8 tıklarını ~lCmlŞOf. l .rulllCW wyıou ...n\oü -·- 1 
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Hollanda ya z 
Bu ayın onbeşine doğru mu olacak? --

Bir 
ve 

ingiliz 
yardım 

gazetesi, lngilterenin Hollandanın yanında bulunacağını 
için Hollandanın Lehistandan uzak olmadığını yazıyor 

Paris, ll (Ö.R) - İtalyan gazeteleri !erin ekonomik bitaraflıklannı müdafaa ve Belçika tarafından alınan tedbirleri ı da münaka18t menedilmiştir. Hududa 
tarafından neşredilen bazı bitaraf mat- etmedikleri ve bazı gzetelerin hükümet-- tebarüz ettirerek Alman istilfünnm ya- doğru asker nakliyatı dolayısiyle demir
buat haberlerine göre Almanyanın Hol- leri tarafından ilan edilen bitaraflığa kın olduğwıu temin ediyorlar. ıı:Deyli )'olu münakalatı da tahdidata tabidir. 
landaya taarruzunun 15 ikinci teşrine muhalif hareket ettikleri noktasında ıs- Ekspres• gazetesi İngilterenin Hollruıda Hariciye nazın Hollandanın bitaraflık 
dof.tru, şiddetli gazete hücumlarını mü- rar etmişlerdir. milletinin yanında bulunacağını ve bir kalmak azmini tekit etmiş, eski başvekil 
teakip başlaması mUmkündilr. Roma, 11 (Ö.R) - Pnris gazeteleri )"ardım için, Hollandarun Lehistan ka- de Hollandanın 1914 te olduğu gibi bi-

Hollanda ve Belçikarun Ahnan kuvvet-- dar uzak olmadığını yazıyor. taraf kalın.ak ümidinde olduğunu, bu-
Paris, 11 (Ö.R) - Hollanda ve Belçi- leri tarafından istilAsının çok yakın ol- Hollanda kabinesi gece şafak vaktine uunla beraber milletin her ihtimale kar

kaya karşı bir Alman tehdidine dair ec- duğunu bildiriyorlar. Yarı resmi •Pöti kadar içtima halinde kalmış ve mühiın şı harbe hazır olması icap ettiğini söy
nebi memleketlerde deveran eden şayi- Parizyen• gazetesinin yazdığına göre, ihtiyat tedbirleri kardl"laştırmıştır. Örfi le~tir. 
olar hakkında sorulnn suallere salMıi- Hollanda ve Belçika, ayn ayrı hücuma idare ilan edilen mıntakalarda nakliye Berlin, 11 (Ö.R) - Alınanyaya Hol
yetli Alman innhfilleri cevap vermekten uğrasalar bile m~tcreken hareket ede- vasıtalan askeri otoritelerin emrine ter- landayı istila için atfedilen niyet tekzip 
istinkaf etmekle beraber bu memleket- ceklerdir. İngiliz gazeteleri de Hollanda kcdilmiştir. Bu havalideki su yollann- edilmektedir . .•••..•••...•.•...............••••.••.•......•.•••.......... ...................................................................................................................... . 

Milii Şef 
---J:j...---

Büyük yasımız 
hakkındaki duygulara 
tesekkür ediyorlar 
Ankara, 11 (A.A) - Riyaseti Cum-

hur umumi katipliğinden: 
Reisicilmhur Milli Şefimiz ismet Inö

nU bilyilk yasımızın yıldönümUnde ne
cip duygularını bildiren sayın yurddaş
larn teşekkürlerinin iblağına Anadolu 
Ajansını memur etmişlerdir. 

!stanbula giden 
vekillerimiz 

lstanbul, 11 (Hususi) - Bayram 
w.tilini geçirmek üzere bazı Vekillerle 
meh'uslar tehrimize gelmektedirler. 
Bugiinkü trenle Büyük Millet Meclisi 
reisi B. Abdülhalik Renda, Adliye Ve
kili B. Fethi Okyar, Maliye Vekili B. 
Fuad Ağrnlı, Ticaret Vekili B. Nazmi 
Topçuoğlu, lktisad Vekili B. Hüsnü 
Çakır tchrimiı:e geldiler. 

• 

--tr-

Karabük 
Demir ve çelik 
lbrikaları yılbasında 
faaliyete geçecek 
İstanbul, 11 (Husus!) - Karabnk de

mir ve çelik fabrikalan yılbaşından ev
vel tam olarak faaliyete geçeceklerdir .. 
BUtün hazırlıklar ikmal edilmek üzere
dir. Boru fabrikası muvaffakıyetle işle
mektedir. Fabrika, memleketin dökme 
boru ihtiyacını temln edecektir. 

----tr·---
Gestaponun öğrenmek 
istediği nokta ••• 
Kopenhag, 11 (A.A) - Gastaponun 

dikkati Bavyera monarşistlerile Yahudi 
mahfillerine çevrilmiştir. On yahudi 
Gestapo merkezine sevkedilmişLir. Bu 
haberi veren Foütiken gazetesinin husu
si muhabiri şimdi öğrenilmek istenen 
nokta polisin bombayı nasll keşfedeme
diği meselesidir diyor. 

lngiliz - Jtalyan 
görüşmeleri 

Londra 11 (Ö.R) - lktısadt ve ticari 
neselcler hakkında lngiliz - Italyan gö
rüşmeleri devam ediyor. Ingiltcrenin ka
çak eşya listesi üzerinde de görüşmeler 
vapılmaktadır. 

-+-
Belçikada 

&imanların idare ettiği 
gazeteler kapandı 

Brüksel 11 (ö.R) - Bclçikada Al
manlar tarafından idare edilen beş ga
zete neşriyatını tatil etmiştir. Bunlar
dan birisi müthiş yahudi aleyhtarı idi. 

Reksisklerin organı olan gazete de ka
panmıştır. 

frak hiıkümeti 
Amerilıadan ı5 
IJomlJardıman 
tavvaresi atıyor 
Bnğdnd, 1 l ( Ö. R) - Irak devleb 

Amerikaya bir milyon dolarlık on beş 
hafif bombardıman tayyaresi sip~ et· 

T ahtelbahiı· harbi 
klmanları 

zarara 
derecesinde 

bildiriliyor 
yüzde eli 
soktuğu 

Tebliğler-
,----..t_r·---

FRANSIZ TEBLi(;i : 
Paris, ll (Ö.R) - Bu sabahki Fran

sız tebliği : Gece cephede hafif faaliyet 
olmuştur. 

Faris, 11 (Ö.R) - Bu akşamki tebliğ: 
10 - 11 gecesi düşman tayyareleri Fran-

Londra, 11 (Ö.R) - İkinci teşrin ayı- hiın bir hedef olduf,tunu söylemişti. Al- snnın şimali şarkisi üzerinde uçmuşlnr
nın ilk on gii.nU uırfında Alman tahtel- truınlann gayesi hem İngiliz, hem debi- dır .. Cephede gün sükllnetle geçmiştir. 
bahirleri tarafından hiç bir İngiliz va- taraf ticaretini güçleştirmektir.. İngiliz ALMAN TEBl..İGİ : 
puru batınlmamıştır. İngiliz ticaret filo- vnpurları arasında zayiat olmadığı hal- Bcrlin 11 (A.A) - Garp cephesinde 
sunun bu ta~ mı;ısuniyetinin muvakkat de bu on glin zarfında Almanl~ iki Fin- hafif top'çu ve k~ü faaliyeti olmuştur ... 
olduğu takdir edılmekle beraber Alman- landiya vapurunu, •Sili of Flinb mese- Bir Fransız bağlı balonu Alman avcı 
1nrın sö~e a~lo~la~ının tesirsizliğine lesinde Norveç hüküme~ hareketine tayyaresi tarafından düşürühnüştür. 
bu da hır delıldır. Zıra tahtelbahirlere mukabele olmak üzere iki Norveç vapu
karşı İngiliz avcı tertibatı bunln başlı- runu ve Amerikaya odun hamw·u nak
ca ticaret yollanna sokulamıyacak hale leden iki İsveç vapurunu müsadere ~t-
getirıniştir. mişlerdir. 

Bu slikQnctin manası Mareşal Görin- Tahtelbahir harbi İngiliz ihracatına 
gin son bcynnatına bakarak daha iyi an- pek az tesir ettiği halde Alınan ihracatı
lnşılnbilir. Mareşal bu harpte ticaret ge- nın yüzde elli derecesinde azaldığı bita
milcrinin düşman arazisinden daha mü- raf kaynaklardan haber verilmektedir. 

Belçika Ajansı rivayet
leri tekzip ediyor 

Brliksel, 11 (Ö. R) - Belga ajansı dün akşam şu tebliği neşret
mil}tİT. Hollanda ve Belçika hududlannda tahşidata dair muhtelif kay
naklardan alarmist haberler işaeainc devam ediliyor. Bu haberlerin 
mübhem ve hatta çocukca mahiyeti ne derece az itimada pyan ol
duğunu göstermektedir. Bu akşam da Fransız kaynağından cAlman 

hududu» menşcile verilen bir haberde Lahey ve Brübelde mechul 
mahiyette bir Alman tehdid te~ebbüsünden bahsedilmiş, ve fakat te
şebbüsün ne menşei, ne mahiyeti, ne şumulü, ne de hangi mütehas· 
sıs veya teşekkül tarafından yapıldığı tasrih edilememiştir. 

Belga ajansı ilave ediyor: Mevzuu bahis rivayeti uzaktan bile te
yid edecek şekilde hiç bir haber bizim kulağımıza gelmemiştir. 

Bu akşam, salahiyetli kaynaklann beyanatına müsteniden, Belga 
ajansı bu haberleri kafiyyen tekzibe mezundur. 

lngiltere tebaalarını 
terke mi davet 

Hollandayı 
ediyor 

Brüksel, 11 (Ö. R) - Havas ajansının istihbaratına RÖre lngilte
renin Hollanda konsolosları İngiliz tebaalarına bu memleketi terket· 
mek emrini vermemişler, sadece orada ikametleri zaruri olmıyanla
rın lngiltereye dönmelerini muvafık görmüşlerdir. Bu tedbir hiç bir 
suretle vaziyetin buhranlı bir dereceye girdiğini göstermez. 

Havadaki gerginlik şimdi azalmışhr. «Royten ajansının istihbara
tına göre salahiyetli kaynaklar bu geçici buhranın zail olmak üzere 
bulunduğu mütaleasındadırlar. 

Münib suikasti Almanlara 
bir kin silahı vermiş 

• 
yenı 

Fransa 
--tr

Ostünde alarm 
Pariste de~i topları 
patladı- Düşman tayya· 
relerinden düşüriUen 
olup olmadığı 
belli değ.il ••• 

Faris, 11 (O.R) - Berlinden bildiril
diğine göre şehrin şark losmında sabah 
saat 7 de alarm verilmiş ve ahali sığı
naklara çekildikten iki dakika sonra 
•Tehlike bitti• işareti duyulmuştur_ 
Alannın bir elektrik kontaklı sebeblle 

kendiliğinden, yanlış olarak verildiği 
anl~. 

Paris, 11 (Ö.R) - Bu sabah, Paris te 
dnhil olduğu halde, bütün şimali Fran
sada alarm verilmiştir. Tehlike vaziyeti 
bir saat bir çeyrek devam etmiş, bunu 
mUteakip ıı:Tel:ilike bitti- işareti duyul
muştur. Alarm esnasında Parisliler defi 
tayyare toplarının infillıklarını duymuş
lardır. Düşman tayyarclerinden düşilrü
len olup olmadığı malCtm değildir.. Al
man tayyarelerinin şimdiki faaliyeti mu
azzam tabiriyle ifade edilebilir. 

-ı;..-

lsviçre ordusu 
Parls, 11 (ö.R) - Isviçre ordusunun 

timdi tam mevcutlu olduğu haber ve
rilmektedir. Berlindeki müşahitlerin ha
ber verdiklerine göre Alman yüksek 
mahfillerinin kanaati, lngiltereye karşı 
geniş mikyasta bir hare.ketinin pek ya
kında olduğu merkezindedir. 

Ingiliz gazeteleri bu sabah Almanya
nın Holandaya karşı niyetleri hakkında 
çok hararetli endişeler izhar etmişlerdir. 
cMancster Gardyam~ gazetesi bu mem
leketin istilasını muhakkak addediyor. 
iş. uzun zamandan beri hazırlanmıştır. 
Hıtler belki son dakika da projesini de
ğiştirir. Fakat hazırlıklar o derece iler
lemiştir ki bu ayın sonundan evvel,. bel
ki de bir kaç gUnc kadar Almanların ha
rekete geçmesi bekleniyor . 

-JJ.- -

Milletler Cemiyeti 
Konseyi içtimaı 
yapılmıyacak mı? 

Londra, 11 (ö.R) - Münihte infilak kurbanlarının cenaze me- Brüksel ıı (ö.R) _Havas ajansı Ce-
rasiminde söylediği nutukta Nazır Rodolf Hes suikasdi «Tarihte mi- nevreden istihbar ediyor: 4 birinci Kii-
silsiz bir cinayeb diye tavsif ettikten sonra bu teşebbüsün Alman nunda içtimaı tasarlanmış olan millet-
milletine yeni bir kin silahı verdiğini söylemiQ ve nutkunu mukadde- ler cemiyeti konseyinin toplanmam3Sl 

~ muhtemeldir. 
ratın Hitleri himaye ettiği müşahedesile neticelendirmiştir. 

lngiliz gazeteleri bu beyanata dayanarak, bu intibaı uyandırmak Nevyork H.manında 
için suiknsdin bizzat Naziler tarafından tertip edilmiş olmasına ihti- esraren~iz bir vak'a 

miı1tir 
mal veriyorlar. Paris, ll (Ö.R) - Nevyork rıhtımına 

-----••"•••-••••--•-•••-•••••••••••••~ ~~b~~Mwk~~eyeR~~il~ ' cek iki bombardıman tayyaresini hamil 
bulunan bir şat esrarengiz şartlar dahi
linde batınıslır. İki tayyarenin kurtarıl
ması ümit ediliyor. Tayyare SİNEl\IASINDA [ 

Telefon: 

3646 ı 
llnyraııı miinascbctiylc muhterem ın"idavimlcrinc hatırası daima dillerde ve 
t!iinüllcrde ya..,ıyacak olan ve ~5. kişilik saz heyeti, 40 kişilik koro, 20 kişilik 

Mehter takuıunın ~tırakiyle vücuda getirilen 

TÜRKÇE SÔZLÜ ve ŞARKILI 

Gülnaz Sultan 
Ftı.MINI TAKDİM EDER ... 

AYRICA 

'1a"ek Bahriyeli ve Ek er jurnal 

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

Deniz 
••••••••••••••••••••• 

Gazino ve 
Restoranı 

Kışlık salonun tcfrişatı 
. . taınaınlannııştır ... 
IZMIR Körfezine hfikim manzarası 

ile kı ın dahi yaz zevkini veren: 
DE!lr.1Z GAZİNO ve LOKANTASI: 
salonu, halkın bütün istirahat ' 'e: 

• zevkini knrşılıyacak miikcnımcliyct-E 
: tcdir.. : 
E FİATLEROE ZAM YOKTUR : .......................................... 

• • - ., - # ........... 

SAHiFE J 

Kahir ede suikast 
Kral Faruğa boş şişe atan adamın 

deli olduğu anlaşıldı 

Kahire, 1 1 ( Ö. R) - Dün Kral Faruk Cuma namazından çıkar
ken bir suikasdc maruz kalmıgtır. Bir maliye memuru, Kralın üzerine 
bir fİfC atmııtır. Şitc Krala isabet etrnemiıtir. Mütearrızın bhhi mua
yenesinde şuurunda bozukluk olduğu ımlaıılmıgtır. Kralın yanında 
amcazadesi bulunuyordu. 

Paris, 11 (Ö. R) - Kahireden bildiriliyor: Kral faruk'a karşı ya
pılan neticesiz suik.aadin faili Ahmed Farad isminde bir Sudanlıdır. 
Müvazenei akliyesi bozuk hir adamdır. Kralın otomobiline benzin 
dolu bir şişe fırlatmışsa da şişe arabanın arkasına düşmügtür. 

lngiliz Dominyon heyeti 
Dominyonlar Nazırı Eden'ie birlik

te Pariste Daladyeyi ziyaret etti 
Paris, 1 1 ( Ö. R) Pariste Başvekil Daladiyeyi ziyaret eden İn-

giliz dominyonlar nazın adının riyaseti altındaki dominyonlar na
zırlanndan mürekkep delegasyon imparatorluk milletlerinin hak, 
hürr!yet ve medeniyeti müdafaa için İngiltere ve Fransa tarafında 
ne kadar imanla mevki aldıklarını temin etmişlerdir. Daladiye de ce
vabında, İngiliz dominyonlan mümessilleri tarafından verilen temi
nata heyecanla cevap vermi~ ve anavatandan binlerce kilometre me
safedeki İngiliz dominyon milletlerinin İngiltere ve f ransa ile ayni 
idealleri beslediklerini göstermiştir. Fransız Başvekili bütün bu müt· 
tefik milletlerin Almanlar tarafından bile bile yapılan taarruza ve me
deniyet için bir hecalet olan mütemadi taarruzlara kat"i olarak niha
yet vermek azmini müşahede etmiştir. 

Bcr~in elçiliQ'imizde Atatürkün 
ölüm yıldönümü töreni 

Berlin, 11 (Ö. R) - Türkiye Büyük elçilik binasında dün Ata
türk.ün ölümünün ilk yıldönümü münasebetile merasim yapılmıştır. 
Berlin Türk kolonisi bu merasimde hazır bulunarak çiçeklerle süs· 
lenmiş olan Ata"nm büyük resmi önünde eğilmişlerdir. 

Büyük elçi B. Hüsrev, ataşemiliter Ataman Atatürk'ten bazı kıy· 
rnettar hatıraları anlatmışlardır. 

Bulgaristan silah altın-
daki askeri terhisediyor 

Sofya, 1 ! (A.A) - Havas Ajansı bildiriyor: 
Bulgar - Türk hududunda bulunan kıtaatın büyük bir kısmı, silah 

altına çağnlmı§ olan son ihtiyat sınıfların serbest bırakılması netice
sinde 20 teşrinisanide terhis olunacaktır. 

Brüksel, 11 (Ö. R) - Bulgar Telgraf ajansı bildiriyor: Hükumet 
talim devresi için silaha çağrılmış olan ihtiyattan tedricen terhis edil· 
mesini emretmiştir. 

Moskova müzakereleri 
bir neticeye varmıyor 

Brüksel, 11 (Ö. R) - Finlandiya Telgraf ajansının istihbaratına 
nazaran Finlandiya Maliye nazırı B. Taner şimdi Moskovada bulun
maktadır. Fakat müzakerelerden hiç bir netice alınamamıştır. 8. T~ 
ner Helscnski ile bir telefon rnuhaveresinde müzakerelerin devam 
etmesine rağmen başlıca meselelerin hala muallakta durduğunu bil
dirmiştir. 

«Tas> ajansı Stalinin Finlandiya tarafından yapılan son teklifleri 
kat'i olarak reddettiğini tekzib ediyor. 

Finlandiya nazırı radyoda bir nutuk söyliyerek Moskova müzake
relerinde hükfunetin gösterdiği lüzum ve sebatın ecnebi memleketler· 
de kuvvetli bir tesir yaptığını ve görüşmelerin devam edeceğini söy
lemiştir. 

Belçika kabinesif ev kal-
ide olarak toplandı 

Paris, 11 (Ö. R) - Brükselden bildirildiğine göre dün akşam • 
saat 21 de kabineyi, Piyerlonun riyasetinde içtima etmiştir. Bundan 
önce MiJli müdafaa komitesi haftalık toplantısını yapmıştı. Kabine 
toplantısından sonra Başveki1, Hariciye ve Milli müdafaa nazırlan 
otomobille Zeken şatosuna giderek Kralla görüşmüşlerdir. Mülakat 
gece yarısından bir çeyrek sonraya kadar devam etmiştir. Hiç bir teb
liğ neşrolunmamış, nazırlar beyanattan istinkaf etmişlerdir. 

Bu mülakatı müteakip Başvekil, Hariciye ve Harbiye nazırlan 
kendi aralarında uzun uzadiya görüşmüşlerdir. 

• • 
BAYRAMDA 

YENi. sı·NEMABUTÜN İZJ.\IİRLİLERİN BAYRAM-
LAŞMA YERİ 01..DUÔUNOAN MO-

DÜRiYl!.'TJMiZ AŞAÔIDAKi 

EŞSİZ MUAZZA!\l PROGRAl\11 TAKDİM EDİYOR 

HEPSİ İZMİRDE iLK DEFA 

TÜRKÇE SÖZLÜ RiR HARİKA 

Tüccar Horn 
FRANSIZCA SÖZLtL 

OYNIYANLAR: CHARLES VANEI~ - ERiC VON STROHEİM 

Tren Çapulcuları 
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. DEMiR MASKE 
Radyosu 
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Holandayaka Şl ( BO RSAj Ankara 

Büyük tarih ve 
(lKiNCı 

macera romanı 
KJSIM) 1 

- 76--
Aynı gün öğleden sonra, Servas ka

sabasının «beyaz kısrak:) hanında bulu
nan mülazim Şadöfo, kasabanın papa
zının nezdine gitmiş ve papaz kendisine 
bir gece evvel Servars şatosunda geçen 
hadiseleri ve bu meyanda matmazel Jan 
dö Vrinyesin ihtiyar Dük ile nasıl ev
lendiğini ve akabinde nasıl dul kaldı
ğını anlatmıştı. 

Papazın yanında dönüşte hana giı·er 
girmez, han uşağına: . 

- Ben, dedi, bu akşam derhal Nim e 
gitmek istiyorum, bana bir hayvan bu~ 
labilir misiniz? 
Uşak cevap verdi: 
- Maalesef hayır .zabit efendi .. Çün

kü handa yalnız misafir bulunan asilza
delerin ve bir de yine bu asilzadelerin 
refakatinde bulunan arabanın hayvan· 
larından başka hayvan yok.. 
Uşağın bu sözleri söylediğini şövalye 

dö Loren duymuştu .. 
Hemen yaklaştı: 
- Mülazim efendi.. dedi, biz de bu 

akşam Nim'e hareket ediyoruz. Ve siz 
madam ki bizim dostlarımızın dostusu
nuz, size arabamızda maalmemnuniye 
bir yer ayırabiliriz .. 

- Teşekkür ederim ve bu teklifinizi 
minnetle kabul ederim. 

Bir saat sonra mülazim Şadofö araba
nın içinde ve Kontes dö Suvasonun ya
nında yer almış ve kafile (beyaz kıs
rak) hanından hareket etmişti .. 

Henüz yola çıkmışlardı ki Kontes 
genç zabite: 

yüz adama malik iseler altı aya kalmaz, 
Paris surları önüne gelebilirler .. 

Sonra daha sakin ve daha itidalli bir 
sesle mülazime hitap etti: 

- Fakat.. Siz böyle nereden geliyor· 
sun uz? 

- Servas kasabasından geliy--0rum .. 
Beni oraya hakiki vatandaşlar tedavi 
için götürmüşlerdi.. Çünkü kendime 
malik vaziyette değildim .. 

- Bu gece at üzerinde sekiz on saat• 
lık bir yolculuk yapabilir misiniz? 

- Yaparım Mareşal.. 
- Peki.. Mösyö Rozarj, siz gidebilir· 

siniz .. 
Rozarj çıktıktan s<>nra Mareşal, üze

rinde büyük bir harita serili bir masa· 
ya doğru yürüdü. 

- Mösyö Şadöfo, dedi. Gece yarısı 
yola çıkacaksınız .. Sabah saat altı ile 
yedi arasında Madö Kuryak civarında 
bulunacaksınız. Ben daha evvel yüzbaşı 
Pul'a emir yolladım .. Madö Kuyakı mu-
hasara edecek, orada size kafa tutan o 
Üç kişi ile beraber ayrıca çok tehlikeli 
iki asilzade var. Eğer yarın akşam bana 
bu beş kişiyi mevkuf olarak getirecek 
olursanız sizi, elimdeki salahiyete bina
en derhal yüzbaşı yaparım .. 

- Baş üstüne Mareşal .. 

··BlrMEDI •• 
-------

Bir Alman taar
ruzu oldu 

- Size, dedi, namusunuza tevdian 
bize refakat eden kimselerin isimlerini 
söyliyebilirim. Onlardan biri şövalye dö 
Lorendir, diğeri de Marki d'Efyottur. _ BAŞTARAFI ı inci SAYFADA_ 

Genç mülazim, kendisine takdim edi-
len bu asilzadeleri selWnladıktan sonra: nada harp sahnesi üzerinde keşif tay

- Ben de, dedi, kendimi size takdim yareleri ve daha sonra avcı tayyareleri, 
edeyim. Ben mülazim Şadöfoyum. Ay- bazıları çok alçaktan olmak üzere, uç-
nı zamanda Bos Kontu'yum.. muşlardır. 

Şövalye dö Loren gülerek sordu: Düşman piyadesi Fransız nezaret hat-

D ALGA UZUNLUCU 
BVGUN Almanların harekete geçmesi bek~ 

lendiğinden Holandalılar araziyi 
12.30 program.ve memleket saat aya- su altın Ja bırakmag.,a başladılar rı, 12.35 ajans ve meteoroloji haberleri, Uı 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

12.50 Türk müziği: Oyun havaları. - BAŞTARAFJ 1 inci SAYFADA - Brüksel ve Laheyde bir tahvif teşebbü-
Ankara radyosu kiline ses ve saz he- landctnın Limburg vilayetini çiğ- ıünde bulundukları ıayi olmuşsa da iki 

yeti. idare eden: Mesut Cemil nemek ıuretiyle Belçika arazi.i- rne:r1?Jeke~n . s~ahiyetli mahfillerinc.e 
13.30-14.30 müzik (kiiçük orkestra- ne karşı bir Alman taarruza VU• tekzıb edilmıştır. Bunun1a beraber, bü

Şef: Necip Aşkın), 1 - Pachernegg: k b l H ll d 'll . 'b. tün bu iddialar karşısında resmi mahlil
Dans, 2 - Heinz Valther: Danseden Bul ~kuraa!ll ~ '!n da mı detı gık ı, lerin sükutu fena bir alamettir. Dün ak. 
kuklalar (fokstrot), 3 - J. Strauss: e çı a mı etının e OT u ar a- ıam Belçika nazırları saatlerce içtima 
Gül düğünü operetinden ilkbahar ha- 1ında müatevli kuvvetlere karıı halinde durmuşlardır ve Hollanda hükii
vası (vals), 4 - Micheli: Gece Puseleri, azami mukavemet göstereceği meti de başlıca müdafaa hattını su altın-
5 - Schebek: Jta)yan Serenadı, 6 - muhakkaktır. da bırakmağa karar vermiştir. 
J. Strauss: Çardaş, 7 - Lemis Ancel: CEPHE GENtŞLEMF.SINE KARŞI Geçen. 26 ağustosta, ~histana t~ar· 
Karmensita (lspanyol entermezzosu), Ş d bT . . d k" .. t ruzdan bır hafta evvel, Führer Belçıka, 
8 - R. Heuberger: Şarkta suitinden fiukraskının ad 1

1•~mehsı ıc~hp' e elr 1 mu Hollanda ve lsviçreye, bitaraflıklarına 
raksede k ·-1ar 9 Caludi· Romans te uman an ıgı er ı tıma e cevap . d V• h kk d d' l . n u.ı , - · , ~ . . nayet e ecegı a ın a ıp oması yo· 
18.00 program, 18.05 memleket saat aya- ve~ege ha~ıı:~ır. B. Hıtlerm karar vere- Jile teminat vermişti . Fakat müteaddid 
rı aJ'ans ve meteoroloJ'i haberleri 18 25 cegı teşebbusu her ne olursa olsun Jn- J "b 1 l Hi l . .. .. • ' · .1 F L d h ve ıztırap ı tecru e er e, t erm sozu· 
müzik (radyo caz orkestrası) 19 00 ço- gı tere ve ransa ta:rann an cep enin .. k t ld v al" d ' · uh l • l · k ı ·· 1 nun ne ıymet e o ugu m um ur. cuk saati. 19.30 Türk müziği (fasıl he- m teme genış emesıne arşı uzum u 
yeti), 20.30 konuşma (türk tarihinden tertibat alınmış bulunmaktadır. 21SENE SONRA 
sahifeler), 20.45 türk müziği. BERUN HABERLERl . ln~.lt~renin ..... ~el~~~nın istilası. aebe-

ÇALANLAR: Vecihe, Reşat, Cevdet Bu hususta Berlinden alınan haberle· bıle surüklendıgı buyuk harbe nihayet 
Kozan, Ruşen Kam. re gelince: Bitaraf gazete muhabirlerinin veren mütare~eden ~Ü ~~e 21 se-

l - Okuyan: Radife Erten. verdikleri malUınat büyük Alman taar• ne sonra B. Hıtler aynı ma~feti. Ho1la~· 
1 - Sadettin Kaynak - Mecnun, 2 - ruzunun yakın olduğu intibamı uyan· daya kartı tekrar etmek nıye~ınde mı

Sel. Pınar - Kürdili hicazkar şarkı: (Ne dıracak mahiyettedir. Bir yığın küçük dir? Müşahede etmek zaruretı vardır 
gelen var ne haber), 3 - Musa Sürey- vak0 alar bunu göstermektedir. Bilhassa ki: bitaraflık ilaru ve bu hususta verilen 
ya - Kürdili hicazktl.r şarkı: (Gün doğ- B. Hit1erin Miinih ziyaretini kısa kesme- teminat küçük devletlerin siyasi istikla
mıyacak), 4 - Halk türküsü: (Karanfil si buna bir işarettir. Eğer Berlinde a1ı- Jini ve arazi tamamlığını korumağa gay
oylum oylum), 5 - Halk türküsü: (Şu nacak ııon derece mühim kararları ol• rikafidir. Henüz başlamış olan harbin 
dağlan delmeli), muaydı, Hitler Münihten böyle ant verdiği ders budur. Bitaraflar da bu ha-

2 - Okuyan: Mustafa Çağlar. olarak haı-eket etmezdi. diseleri kafi derecede görmüşler ve bü-
1 - Mahur peşrevi, 2 - Abdi den- B l • B l" h tün ümidlerini müttefik1erin zaferine ve 

di - Mahur şarkı: (Gülşeni ezhar açdı), b' . eb~~ .?[anb~mkın er ınh mul a- bunu takip edecek muzaffer sulh netice· 
3 - Rahmi bey _ Mahur şarkı: (O gü- ırı uyuR ır armm azu an· . • . . . . 
1.. eçı· ·· ll'k v ) 4 u- _Lt ld ... fJ h •• L_'!!m t _ sınde acız bıtaraflık yerme koHektıf em-un g ı guze ı çagı , - ıorgo - maR a o ugunu e URU e m..... . . .k . b .. 1 Mahur şarkı: (Hala kanıyan kalbimi k • d h J ... nıyet temınatının ı amesme ag amış-
5 - Vecihe: Kanun taksimi, 6 - Arif ledzı~ e abviland. Ut •kont d .er ece agu lardır. Her ne . olursa v olsun: Almanya 
b Malı k (G .. te . ., o agunu ırme e ır. Hollandanm bıtaraflıgına nayet de et· ey - ur şar ı: os rıp agyare • d 
lutfün), 7 _Arif bey_ Mahur türkü: BROKSEL VE LAHEYDE ENDt- ae, tecavüz de eue: bu yenı ta~.rruz. a 
(Giyer fistanın) 21.30 müzik (ca.zbad- ŞELER muvaffak olsa da olmasa da muttefik· 
Pl), 22.00 meml~ket saat ayarı, ve ajans Brüks~l v.~ .. Laheyde endişeler biiyük- lerin giri!tikl~~ ~arbin .neticesi ve ga-
haber1eri, 22.15 ajans spor servisi, 22.25 tür • Dun ogleden aonra AlmanJann yeleri asla degışmıyecektır. 
müzik (cazband - Pl), 23.25-23.30 ya
rınki program ve kapan~. 

---·-.tr·---

Rus - Fin 
İhtilafının sebesi 

lngiliz donanması için 
kaydı hızla devam 

gönüllü 
ediyor 

- Yüzbaşı Luinin ve onun iki kahra- tiyle temasa girince, buradaki karakol
man arkadaşı Faribol ile Mistuflenin Jar aldıkları talimata tevfikan alarm ver-
dostusunuz da, değil mi? - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

n1 k f mişler ve asıl mukavemet hattına çekil- ra istihkamları ellerinden çıka. 

Londra, 11 (A.A) - Donanmaya gönüllü kaydı işleri 1940 sene
ainde de ayni hızla gittiği takdirde 1 ngiliz donanmasındaki gönüllü 

- Evet.. ve eğer 0 arı görme ır- mişlerdir. Almanlar nezaret hattına va- l Ç k k b • 
aatı elinize geçerse kendilerine söyleyi- sıl olunca, muharebeye girişmek tema- rır arsa eko&lova yanın a ı etı-· 
m·z ki onlara faydalı olabilirsem kendi- ne du·· Re ki · d k k rlar yülü göstermeksizin elde ettikleri hedef- , ce erın en or ayo · 
Jni çok bahtiyar addedeceğim ve böyle Roma, 11 ( ö. R) - Finlandiya baş 
bir fırsatı minnetle karşılıyacağım.. terde yerlcşmeklde h~-ıif.add elit~b·~ıerdir .. murahhası Ponkivi Ruslarla müzakerele-

Saat yediye doğru kafile Nim'e girl- Fransız topçusu er '" .şı et ır ateş · b .... k .. k .. l. •V• • bild 0 

açmış ve Aİrnanları hareket mevzilerine ~ . uyu muş u at . a_rzettıgıru ır-

adedi 50.000 e çıkacaktır. Bu suretle deniz kadrosu mevcudları yüz~ 
de otuz nisbetinde artmış olacaktır. Şimdiki halde mektepler dolmuş-

tur. Ve yeni talebe kaydına imkan ka1mamışhr. Nisan 1935 te donan
ma kadrosunun mevcudu 92.000 kişi idi. Nisan 1939 da bu miktar 
1 22. 000 e çıkmıştır. Gelecek nisanda kadro mevcudu 1 3 1 bin kişiyi 
bulacaktır. 

ÜZÜM 
925 ! Üzüm tarım 9 50 12 
175 Muharrem Kayhan 10 5() 10 ~I 

89 A. Riza S. 9 50 10 'il 
63 İnhisar idaresi 7 7 60 
12 Öztürk şirketi 10 50 10 50 

1264 i Yekfuı 
298648 i Dünkü yekun 
299913 Umumi yekfuı 
. No. 7 

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

İNCİR 
236 j. Taranto mah. G 
166 B. S. Alazraki 6 
119 Tarım S. kooperatifi 9 

8 25 
9 ~o 

10 M 
12 !10 
14 50 

8 :JQ 
iM 
ll 

112 M. j. Taranto 3 25 12 
61 M, Mikalef 8 75 12 !'St 

694 Yekfuı 
150189 Dünkü yek\ın 
150883 Umumi yek\ın 

ZEYTİNYAÖI 
30000 kilo Sıra vadeli 34 34 5Cl 
4000 kilo Sıra hazır 34 50 34 M 

ZAHİRE 
15 ton Buğday 5 Si 
60 çuval Arpa 3 25 
50 çuval Nohut 6 

153 çuval Fasulya 9 50 10 
90 Balya Pamuk 41 43 

Para Borsası 
Ct}MJIURİYET MEltDZ BANKASI 

KLEAKİNG KUJUABI 
Sterlmıten r•Jriai bir Tti.tk 1inı111wt 

ınubbilldirM 

Sterlin 
Dolar 
Belga 
Fransız frangı 
Pezeta.s 
Florin 
İsveç frangı 
İsveç kronu 
Norve<; kronu 
Çekoslovak kronu 
Dinar 
Leva 
Liret 
Drahmi 
Rayşmaık 
Ley 
Zloti 
Pengü 

Satış 
524 
76.71 

4.61 
33.58 

7.6577 
1.4.35 
3.3969 
3.1870 
3.339 

23.09 
35.22 
64.96 
15.20 

103.97 
1.97 

82. 
4.2159 
3.6807 

ANKARA BORSASI 

Londra - Sterlin 1 
Nevyor - Dolar 100 
Paris - Fransız fr. 100 
Milano - Liret 100 

Alış 
521 
77.16 

oi.64 
33.78 
7.6993 
1.443 
3.4165 
32054 
3.359 

23.20 
35.40 
65.22 
15.29 

104.50 
1.98 

83. 
4.2373 
3.6984 

yordu. Bir çeyrek sonra da genç müla- d t b kılın tır Kil tik F mıştır. Nanrlar mecllSl derhal toplan
zim Mare~al Mont Revelin karargahına av eke mkellc ur b. ış .:t ak? rant- mış, yeni müdafaa tedbirleri alınmıştır. 
gı. _ _,,_ sız ara o arı u.nu mu e ıp nezare H . . . . 1 ~._. b. 

.ruı . . . arıcıye nezaretının sa anıyettar ır 

Mareşal. kaba etinden yaralı ve ayak· hattı.n~a tekrar yerleşmışlerdir .. Yanı mümessili mevcud zorluklara rağmen 

Cenevre - İsviçre fr. 100 
---------------ı---------------- Amsterdam - Florin 100 

Kapanış F. • 
5.24 

130.36 
2.9687 
6.94 

29.315 
69.495 

ta durmağa takati olmıyan bir zabitle her iki defas~nda d.a Alman ordusu bey- müzakerelerin devam deceğini matbu-
görüşüyordu. hude ve zayıath hır hareket yapmıştır .. at mümessillerine beyan etmiştir. Alı-

Bu zabit... Rozarjdı.. Topçu bombar~anı ~tında VAlrnanla- nan haberlere göre Stalin cErgo> adası 
Mareşal çok hiddetliydi.. rın oldukça muhiın zayıata ugradıklaı•ı hakkında Fin1andiya heyetinin mukabil 
- Sizi tebrik ederim RozarJ .. diyor- muhakkaktır. teklifini kabule şayan görmemiştir. 

"du. 'Üzerinize aldığınız vazifeyi hakkı Dün de olduğu gibi, şu son günlerde- Paris, 11 (Ö.R) _ Tas ajansı bildiri-
lle ifa ettiniz .. Demek maiyetinizde sağ- ki hareketlerde Almanlar teşebbüslerini yor : Finlandiyanın son teklifleri bizim 
lam tek bir kimse kalmadı öyle mi?. daha ileriye sürmeğe çalışmamışlardır ... asgari taleplerimizin dununda kaldıktan 

Iştc bu sırada odanın kapısı açılmış Mesele her defasında müttefik kuvvetle- başka iki tarafın no~ nazarları arasın-
ve içeriye miilazim Şadöfo girmişti. rinin derecesi ve tertibatı bakında ma- da.ki farkı bir kat daha arttırmıştır. Fin-

Rozarj onu görünce: lfımat edinmekten ibarettir. Bu da daha landiya hükümeti Uzlaşmağa mütemayil 
- Mareşal cenapları, dedi, işte sağ 

ve sa1im kurtulanlardan bir tanesi... mühim bir kararın mukaddemesi sayı- olıruyan bir hattı hareket tak.ip ederek 
Maresal bir müddet sakit kaldı ve labilir. Leningradı karşısındaki Korelya berza-

karşısın"daki iki zabiti derin derin süz- hında bulunan kuvvetlerini 2 - 3 fırka-
dü. Al.MANYA "ÜZERİNDE UÇUŞLAR dan yedi fırkaya çıkarmıştır. 

Sonra birdenbire feveran etti: Londra 11 (Ö.R) - İngili'z tayyare-
! 

. Al , d k . 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
_ Demek siz bütün kuvvetinizle be§ en manya a ço genış uçuş ar yap- : İ j: 

kişiye karşı mağlup oldunuz? mışlardır. . . : B R PAMUK PRESES : 
Genç millazimin dudaklarıncla hafif Manhaym, Nürenberg, Frankfurt, 

1
: SATILIK!'IR 

bir tebessüm yer buldu. Stutgart ve Potsdam üzerlerinde dola- : 
- Affedersiniz Mareşal cenapları, de- şan İngiliz tayyareleri hiç bir hasara 

1 S Pamuk ve yağda kullanılmağa fev
di. Düşmanlarımız beş değil .. üçtü .. Fa- uğramadan ~~erine dönmüşlerdir. : kalade elverişli iki metre boyunda 
kat bu üç kişi yüz elli kişiye bedeldi. Roma, 11 (0.R) - Alman tayyarele- : 30 santimetre kutrunda bakır pis-

Kendine gelmeğe başlıyan Rozarj da rinin şimali Fransa şehirleri üzerinde is- 5 nl k 
1 
nalı b. d 

derhal bu sözü tasdik etti: 'k f 1 t k1 p . .. • to u 4 o o ır a et prese satı-
h d 

tı şa uçuş arı yap ı arı ve arıs uze- • 
- Evet.·· Evet .. Yüz kişiye edel i- rinde de dolaştıkları bildiriliyor. E lıktı:·· 

ler.. Londra, 11 (Ö.R) - Bir Alman de- :. MüRACAAT : Girit hanında 6/8 
Mareşal Mont Revel birdenbire derin İb 

bil- düşünceye daldı. Senmarsın kendi- niz tayyaresi şimal denizine düşmüş, E numaralı tornacı rahim Zorlular .. 
sine söylediği sözleri hatırlamıştı. mürettebatı bir Danimarka gemisi tara- E (2276) 

Gayri ihtiyari mırıldandı: fından kurtarılarak Danimarka sahille- : ........................................ . 
... -~ğ_cr_g_ö_m_lekli!.:__b_u_adamlar gibi rine getirilmiştir_. _ 

Münib tahkikatı 
Binden fazla ip 
uca bulunmuş 
Roma 11 (ö.R) - Berlinden bildirl-

liyor: Münih suikasdının mürettipleri
ni keşif için yapılan tahkikat dikkate 
şayan neticeler vermiştir. Cehennem 
makinesinin madeni parçalarını tetkik 
eden eksperler bunun ecnebi mamula
tından olduğu neticesine varmışlardır. 
Münib ahalisi zabıtanın tahkikatına yar
dım etmektedir. Şimdiye kadar 1000-
den fazla ip ucu verilmiştir. 

Belçikada alman 
askeri tedbirler 

Manl·ş denı·zı·nde Berıın - Rayşmark ıoo 
Brüksel - Belga 100 
Sofya - Leva 100 Bir Fransız vapuruna 

bir Alınan tayyaresi 
hücum etti.-

Atina - Drahmi 100 
Prag - Çekoslovak kr. 100 
Madrid - Peçeta 100 

21,52 
1.6125 
0.97 

13.182~ 
V arşova - Zloti 100 

Paris, 11 (Ö.R) - Manş denizinde 90 Budapeşte - Pengü 100 23.55 
yolcu ile bir Fransız limanından İngil- Bükreş _ Ley 100 0.935 
tereye doğru yola çıkan bir Fransız va- Belgrad - Dinaı· 100 2.495 
p~ bir Alman tayyaresi, hareketin- Yokohama - Yen 100 31.4225 
den az sonra hücum etmiş ve iki bomba Stokholm - İsveç kr. 100 31.19 
atmıştır. Bombaların birisi vapurdan Moskova - Ruble 100 
100 metre mesafeye düşmüştür. Fransız NOT : Hizalarında rakkam bulunmı
avcı tayyarelerinin görünmesi üzerine yan dövizler için fiat tescil edilmemiştir. 
Alman tayyaresi kaybolmuştur. ESHAM VE TAHViLAT * Cümhuriyet Merkez bankası Pş. L. 110 

-- -- 1933 ikramyeli Ergani 19.63 

Massolininin tebriki, -
Bitlerin cevabı OPERA2'0R 

Londra, 11 (Ö.R) - Hollanda gibi 
Belçika da askeri ihtiyat tedbirleri al
mıştır. Bununla beraber, müdafaa mak
sadiyle seyrisefere kapanmış olan şimal Roma 11 (ö.R) - Münih suikasd te- ' 
kanalı tekrar aç:ılmışb.r. Hollandada ye- şebbüsünden kurtulması müruısebetiyle 
ni bir inkişaf yoktur. Hollanda hüküm.et B. Mussolini~en aldı~ teb~ik telgı·afına 
mahfilleri hiç bir endişe izhar etmiyor- cevabında Fübrer şoyle diyor: Sadık 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

lar.. parti arkadaşlarımın ölümünden duy- • 
Gönenden Bir Finlandiya vapuru· duğum ıstı~aba iştiraki~~ bildiren tel-

•• grafınızı mınnettarlık hissıyle aldım ve 
nu musadere ettiler bizi birleştiren arkadaşlık hislerinin bir 
Paris, 11 (Ö.R) - Alman harp gemi- delili addederim. Sizin şahsınız ve fa

leri Botni körfezinde müsadere ettikle- şist ltalya hakkında en iyi selfunlarımı 
ri •Ottava• Finlandiya vapurunu bir Al- ve en saıniriıi temennilerimi bildirir ve 
man limanına nakletmişlerdir. dostane vefakfu-lığırnı teyid eylerim . .. 

1 

Memleket hastane.si Baş Tabibi 
İkinci beyler sokak fınn karşısı 

, No. 25 ... Her gün öğleden sonra saat 

§
. üçten itibaren hasta kabul eder. 

TELEFON No.: 3125 
-~:.:ırz;a:z;e.r~~ 

Bayramlık hediyelerinizi mutat üzere 

Hilil Eczanesi Temin Edecektir 

Kemal K. Aktaş müstahzaratı parfümeri kısmı 

Kolonya - Losiyon - Esans 
Bahar • ... . - Menekşe - Zümrüt damlası - -çıçcgı - -- -- -- -- -- -Gönül - Limon çiçeği ( 90 dereceli ) - Son hatıra - -- -- -- -- -- -- -Altunruya - Yasemin - Zümriit damlası - -- -- -- -- -· 
.Leylak 

l'Wriia 

- -- -- Fulya - Amber - -- -- - , - - · - -
NOT: Zaril şişelerde satılan kokular ayrıca açık ve dökme de verilir. 
HİLAL Eczanesi; taşra müşterileri için üç gün bayram açık bulunacaktır. 

i@h JtifiJJ itlli iJm!illlli öiüii iid AH J6bll&l&Pliit WJMd!CLLLI z s~s~~~~===!lll. 

(Dişi) 
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iki muhasebeci alınacaktır: 
İzmir İncir ve üzüm Tarım sa
tış kooperatilleri birliğinden: 
1 - Kooperatiflerimizde çalışmak üzere iki muhasebeci bilimti

han alınacaktır. 
2 - Şeraiti matlubeyi haiz olanlara iktidar derecelerine göre 60 

ila 80 lira aylık ücret tediye edilecektir. 
3 - Taliplerin ticari müesseselerde asgari iki sene çalışmış olma

ları şarttır. Ticaret Mektebi mezunları tercih edilir. 
4 - Taliplerin şahadetname ve referanslarile birlikte 18/ 11 / 

939 Cumartesi gününe kadar Atatürk caddesinde İş hanıni:la Birlik 
Muhasebe Direktörlüğüne müracaatları. - 12 13 (2287) 

Memur aranıyor 
Takas Limited sirkeli lzmir 

' 
şubesinden : 
Takas Limited Şirketi lzmir Şubesi için imtihanla ve barem ka

nununa göre 60 ila 100 lira maaşla bir memur alınacaktır. imtihana 
girebilmek için Türk olmak, Askerliğini ve laakal orta tahsilini bitir
miş olmak şartbr. lmtihan mevzuumi hesap ve muhasebe meseleleri 
teşkil edecektir. 

imtihan 1 7/1 1 /939 Cuma günü saat 1 O da yapılacaktır. Taliple
rin mezkfü tarih ve saatte bir kıta fotoğraf ve tercümeihal varaka
larile birlikte Emlak Bankasının üstündeki Şubemiz bürosuna mü
racaatları. 12 15 4178 (2284) 

ilan 
lzmir inhisarlar tülÜ tl fabri
kası müdürlüğünden~ 
12/ I0/939 Perşembe günü yapılan açık artırmada Fabrikamızda 

mevcud Yanık makina yağı ve fıçılara verilen fiyatlar haddilayik gö
rülmediğinden ihaleleri 21/1 1 /939 Salı gününe talik edilmiştir. 

Mezkfü yağ ve fıçılar 21/11 /939 Salı günü saat onda isteklisine 
ihale edilecektir. 

isteklilerin % 7 .5 depozito akçesi olarak 1 4 lirayı vezneye yatır
mış bulunmaları şarttır. Taliplerin bu gün ve saatte fabrikadaki ko
misyona gelmeleri ve tatil günlerinden maada her gün şartnamesini 
görmek üzere fabrika levazım şubesine müracaatları ilan olunur. 

4190 (2285) 

lzmir inhisarlar Basmüdürlü-, 
ğünden: 
Alsancaktaki depomuzda mevcud cins, miktar, muhammen fiat ve 

teminatları aşağıda yazılı eşya açık artırma suretiyle satılacaktır. 
Şartnamesi Levazım şubemizde görülebilir. isteklilerin 24/ 11 /939 

günü saat 1 5 te Baş müdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri ilan 
olunur. 
{Miktan 

Kilo 
5725 

215 
2041 
9316 

Muhammen fiat 
Kuruş S. 

3 
8 

13 
6 

Muvakkat terninntı 
Lira Kr. 

Eşyanın nev ·ı 

12 88 
1 29 

19 90 
41 93 

76 00 

Iskarta çul parçalan 
« ip 
c ince kınnap 

Eski kalın çul 

10 12 4163 (2271) 

l'Elfl AS'lll 

SPERCO VAPUR W.F.HenryVanderZee 
ACENrASI Veıürekisı 

~ ---·t:r ---
l ,... N NlMA AMERtCAN EXPORT UNES tNC, 

ADR A.uKA SOSYETA A O NE V _ y o R K İÇİN· 
Df NA VİGAZYONE • . 

. . . . EXPORTER vapuru 10 son k'll. ınde 
DİANA vapuru 10 ıkincı teşrın 1939 bekleniyor .. 

tarihinde beklenmekte olup Brindizi, EXCHESTER vapuru 11 Son teşrin-
V cncdi~ ve Triyeste limanlarına hareket de bekleniyor. 
edecektır. EXMİNISTER vapuru Son teşrin 

GAJ .. İI,EA vapuru 16/11/939 tarihin- ikinci nısfında bekleniyor. 
de doğru Triyesteye hareket edecektir. D. T. R. T. BUDAPEST 
ASSİRİA vapuru 16/ 11/939 tarihinde TUNA LİMANLARI İÇİN 

gelerek Selfınik Köstence, Varna ve DUNA motörU 18 Sonteşrine doğru 
Burgaza hareket edecektir. bekleniyor. 
ECİTTO vapuru 17/11/939 da saat 8 KASSA: motörü İlkkanun başlangıcın-

de gelerek ayni gün ı;aat 17 de Pire, da l?cklenıyor.:. .. . A 

Bindi.zi, Venedik ve Triyesteye hareket TISZA .motoru Ilkkanun başlangıcm-
edecektir. da bekle~ıyor. . . 

Quı.RI""'TALE . 18 _ 19 ta ilıl SERViCE l\IARJTll\IE ROUl\IAİN 
. -~ vapuı u w r ~- B U C A R E S T 

rınde .beklenmekte olup dogrl;1 Vencdık KÖSTENCE _ GALAS VE TUNA 
ve Trıyesteye hareket edecektir. LİMANLARI İÇİN 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste PELEŞ vapuru 18 Son teşrine doğru 
veya Cenovada Şimali ve cenubi ~me- bekleniyor. 
rika limanlarına hareket eden Italia SOCİETE COMMERCİALE BULGARE 
Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika DE NA VİGATİON A V APEUR 
ve Hindislana hareket eden LLOYD V A R N A 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir- BAİFA - İSKENDERİYE VE PORT 
keti vapurlarına tesadüf ederler. SAİT lçtN 

NEERLANDAİSE ROYALE • • • •Vapuru 15/20 son teşrin ara-
KUMPANY ASI sında bekleniyor. 

Ni . . Vapurların isim ve tarihleri hakkında 
BERE CE vapuru 11/11/939 tarihın- hiç bir taahhüt alınmaz. 

~e Anvers, Rotterdam ve . Amsterdam Vapurlann hareket tarihleriyle nav-
limanlarına hareket edecektir. . . . . 
ORİON vapuru 251111939 tarihinde lun.lardakı değışıklıklerden acenta me-

Anvers, Rolterdam ve Amsterdam li- sulıyet kabul etrr.~z. 
manlarına hareket edecektir. Daha fazla tafsilAt için ATATlmK 

SVENSKA ORİENT LİNİEN caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
AASNE vapuru 15/11/939 tarihinde Zee ve ŞsL Vapur acentalığuıa mUraca· 

beklenmekte olup Goteborg, Copenhag, et erulmesi rica olunur. 
ve Helsingfors limanlan için yük alarak TELEFON: Z007/200Ş 
hareket edecektir. 
SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 
ARDEAI .. vapuru 27/11/939 tarihin

de beklenmekte olup Malta, Cenova ve 
Marsilya limanlarına hareket edecektir. 

NOT: 

UMDAL 
-.ı:;.-

UMUMt DENİZ ACENTALJ(.a LTD. 
UELL..ENİC LİNES LTD. 

ANGHYRA vapuru ikinci teşrin ipti
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve dasında beklenilmekte olup Anversa ve 

hareket tarihlerinin kat'i olmadığını ve Rottcrdam için yük alacaktır. 
bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı- ZETSKA PLOVİDBA ~ D. KOTOR 
nn değişebilir olduğunu ve bu husustan LOVCEN vapuru 12 ikinci teşrinde 
dolayı acenteye bir mcsuliyet teretti.ip limanımıza gelerek a~ni gün Köstence 
etmiycceğini muhterem yükleyicilerin ve Varna için yolcu ve yük alacaktır. 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. LOVCEN vapuru 19 ikinci teşrinde 

Daha fazla tafsilat icin Cümhuriyet limanımıza gelerek 20 ikinci teşri:ı saat 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 12 de Pire - A:navutlu.k lima~lan - Ko-
acentesine müracaat edilmesi.. tor - Dubrovnık - Splıt - Trıyeste ve 

TELEFON : 2004 - 2005 Şu.şak için hareket edecektir .. Yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLiVJER VE 

ŞiJREKASI ı.ro. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

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

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

Messageries Maritimes 

JADRANSKA PLOVİDBA D. D. 
SUSAK 

PREDSEDNİK KOPAJTİC vapuru 
ikinci teşrin iptidasında beklenil
mekte olup Yugoslavya limanları ve Tri
ycste icin yük alacaktır. 
GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

PİRE 
nl\'EA HELLAS• 

Lüks transatlantik vapuru Oe Pire 
NcV',1ork hattı ... 
Pire - Ncvyork scynhnt müddeti 12 gün 

Pireden hareket tarihi 
18 . J.1 - 1939 

Gerek vapurlıırın muvasallt tarihleri 

KUMPANYASI 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Ilet tiirlii izahat ve malumat için Bi· 

rinci Kor~onda 156 numarada LA U
~m7.7.717.7..7-Z7X7-7.7J-7Z".LJ./.:7ZZ)~ RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen-

gerek vapur tsimlerl ve navlunlan hak
kında acenta bir teahhüt altına giremez. 
Daha Cazla ta!silAt almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umum! deniz AcE'ntalığı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Kiralık daire 
.., 

ve magaza 
Resmi ve hususi daire ve yazıhane 
olmağa elverişli Gazi bukannda Zi
rnat Bankası ynnında 18 sayılı Ue
mirelli hanı .. 
İsüyenlcr : İkincikordon Merkez 
bankası arkasında 88 sayılı dairede 
diş doktoruna baş vursunlar .• 

1 - 26 (2131) ...,.. -
F:rsıs wça ı "'~...,..,..~~ 

OPERA7ÖR 

Dr. Asil Mukbil 
Ata kam 

MEMLEKE'J' HAS'J' A· 
NESiOPERAröRV 

Hastalarını her gün üçten sonra 
Alsancakta Birinci Kordon 312 nu
maralı J akinyon apartmanında ka
bul eder .. 

TELEFON : 3537 
•••aaım•mıı•aıı 11·~to~c-•1 •• IMIJ!llf~ 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Belediye zabıtası kadrosunda münhal 

bulunan 4 zabıta memurluğuna yeniden 
memur alınacakbr. 

Orta mektep mezunu bulunmak ve 
halen askerlikle alakalı olmamak şart
tır. Bu evsafı haiz taliplerin 16/ 11/939 
tarihinde zabıta ha~ amirliği kaleminde 
yapılacak imtihana girmek üzere müra
caatları ilan olunur. 

9, 10. il, 12 4126 (2265) 

Ikiçeşmelik caddesinde 563 üncü so
ikak ağzından itibaren 290 metre boyda 
ana ka"lalizasyon yaptırılması fen işleri 
miidürlüğündeki keşü ve şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 4200 lira olup ihale
si 27.XI.939 pazartesi günü saat 16 da
dır. iştirak cdecc.kler 316 liralık temina
tı iş bankasına yatırarak makbuzile en
cümene gelirler. 

12-17-22-26 (2286) 
---..f.r·---

Sabit bir Fransız 
·balonu düşürülmüş 

Roma 11 (Ö.R) - Almanlar bir avcı 
tayyarelerinin sabit Fransız balonunu 

Telefon : 4072 MUdUrlyet 
Telefon : 3171 Aceııta 

0 r
Bir.inciDSırufe mMüta;rassısA l ı' ; ...... müra~;:;~~~~· 2''~· 1 "!"""r. 

'' SIHHAT VEKALETiNiN RESMi RUHSATINI HAiZ 
KAŞE 

KAMCIOGLV 
Cilt ve Tc;asül hastahklan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Soka~rı No. 55 ... 
İzmir - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalannı 
kabul eder.. TELEFON : 3479 
.,~~~ 

BRONZ 
ELYAFI IMPERMEABtLtZE OLDU -
CUNDAN SERTLtCtNt MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DtŞ FIRÇASIDIR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

Alsancak 
fsta.o;yonu Karşısında yeni açılan 

EGE 
HUSUSi IL<\STANESI 
SAHiBi 

DOKTOR OPERATÖR 

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

ınütahassısları tarafından tedavi edi
lir. 
l\lücsscscde her zaman doktor bu

~ ıunur .. 
. FİATLER: 
İlıi liradan başlar .. 

Şiddetli BAŞ, DİŞ ağrı• 
larını, ROMATİZMAsan· 
cdarını SİNİR, rahatsız· 
lıklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınlığma kar.. mües· 
sir iliçtır .. 

icabında günde 1 - 3 kate 
aluur. Her Eczanede bulunur. 

iz mir Defterdarlığından : 
Ahmet Raşit oğlu Mazharın Başturak şubesine olan kazanç ver~ 

gisi borcundan dolayı tahsili emval kanunu hükümleı ine tevfikan tah
silat komisyonu kararile haciz edilen Kestelli mahallesinin Başturak 
caddesinde 38 numaralı ve 960 lira kıymetindeki dükkarun mülkiyeti 
3. 1 1. 939 tarihinden itibaren 21 gÜn müddetle müzayedeye çıkanl
rnıştır. 

Taliplerin 24. 11. 939 cuma günü saat 1 5 de vilayet idare heyetine 
müracaatları ilan olunur. 

3, 12, 19 4050 (223S) 

lzmir Defterdarlığından : 
Sandıkçı Abdullahın yeni maliye şubesine olan kazanç vergisi bor

cundan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsilat 
komisyonu kararile haciz edilen Ahmetağa mahallesinin Sandıkçılar 
sokağında 14 numaralı ve 960 lira kıymetindeki dükkanın mülkiyeti 
3. 11. 939 tarihinden itibaren 21 gün miiddetle müzayedeye çıkarıl
mıştır . 

Taliplerin 24. 11. 939 cuma günü saat 1 5 de vilayet idare heyetine 
müracaatları ilan olunur. 

aARIPB' 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her ilci otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt~hasıııı bay Ömer 

Lütfü BeragÜ 'dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar suları, banyolan 

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

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lıtanbul cihetine de nezareti fevkaladE.ye maliktir. 

~ Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
~yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehau111 

bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahb isticannda 

' bulunan otellerde buluıur~r. 
nma~zrnr ım• •• ?.'J u na u saa ~~ 

lzmir Vakıflar müdürlüğün
den: 

Kıymeti Cinsi 
Lira 

No. Mevkii 

700 ev 384/3 Yağcılar 441 ci sokak 
700 ev 63/8 Karantina lslahane ca. 181 sokak 
700 ev 343/10 > > 181 > 
900 ev 381 /95 San hafız Medine yoku~u 
650 ev 366/3 Tuzcu mahallesi 776 cı Molla sokak 
250 ev 190/97 T amaşahk Burç sokak 
1 7 5 ev 188/ 1 » Selatin oğlu 
900 ev 1 1 5 / 4 3~ 2 Haftani sokak 
Yukarda müfredatı yazılı gayri menkullerin mülkiyeti satılmak 

üzere hizalarında yazılı kıymetlerle açık arttırmaya çıkarılmıştır. iha
lesi 20/ 11 /939 Pazartesi günü saat ondadır. isteklilerin yüzde yedi
buçuk pey akçasile vakıflar idaresine müracaatları 

2, 8, 13, 19 2998 (2218) 

1 ürkiye iş Bankasından: 
ölü Kesreti Ali Rizanın tahtı tasarrufunda iken icraen bankamıza iotik.al 

eden ve halen batapu bankamızın mülkiyet ve ta5arrufu altında bulunan iz. 
mirin Karacad:ığ mevkiinde Çapar Gölü nam mahalde kam tapu kaydına göre 

altı yüz dönüm karşıhib elli beş hektar vebin dört yüz mctr; murabbaı mesa
hasında tarla ve göl yatağı müzayede ile satılığa çıkarılmıştır. 

Arttırma muamelesi 20 Teşrinisani 19 39 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 

saat 15 te bankamızın lzmirde Birincikordondaki binasında ve ıube müdürlü
ğünde olbaptaki müzayede şartnamesinde yazılı esaslar dctiresinde yapılacak 

ve en çok arttırana ihale edilecektir. 

Müzavedeye girmek istivenlerin arttıracakları bedelin yüzdeonu nisbetinde 
teminat &kçası yatırmaları liizımdır. 
Gayri menkulün evsafı ve müzayede ve satış §artları hakkında malumat almak 
istiyenlerin her gün bankamıza müracaatları ve arttırmaya girmek istiyenlcrin 
yukarıda gösterilen gÜn ve saatte bankaya gelmeleri lüzumu ilan olunur. 

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

BIOGENJNE : Terkibinde bulunan demir, ki· 
nin, arsenik gibi mukavviyat ile kola, koka, 
Kinkina gibi mü$tehi hülasaların gayet itina· 
h bir surette birle$tirilmesinden husule ge· 
len bir müstahzardır ... 
BIOGENİNE : Gıdası qn olan sivrisineklerin iğneleriyle kanımıza aşıla

dıkları sıtma parazitlerini öldürür .. Sıtma parazitleri, kanımızda hesap kai
delerinin haricinde kalan büyük ve şayanı hayret hir derecede çoğalırlar. Bu 
korkunç üreme neticesi kanın en hııyati kısmı olnn kırmızı yuvnrlacıklan 
mahv ve hnrnp olur ve Sıtma meydana gelir .. 
JİOGENİNE : Kanı temizleyip çoğaltır .. Kırmızı kürrecikleri arttırır .. Adale 
ve sinirleri kuvvetlendirir .. İştihayı açar.. Dermansızlığı giderir. Sıtma pa
razitlerini öldürmek suretiyle şifa temin eden ve sıtmadan koruyan yüksek 
tesirli bir ilaçtır. TaJ' ""'larak bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyilk faide
ler temin eder .. 
Sıhhat Vekaletinin !'ntİ nıüsaadesini haizdir .. HER ECZAXEDE bulunur .• ·-----·---------- .~ lzmir 
ğından: 

Jandarma Komutanlı-

Katip oğlundaki jandarma okulu yanında 616 lira keşifli bir oda ile 
bir mutfak inşa ve mevcut helalar pazarlık suretile tamir edilecektir. 

Talip olanlar keşifnameyi görmek üzere vilayet j~=md:uma komutan
lığına müracaat etmelidir. ihale 17. 2 inci teşrin. 939 cuma günü saat 
1 O da yapılacaktır. 

3, 7, 12, 17 4035 (2229) 

lzmir Defterdarlığından: 
Boyacı lbrahimin yeni maliye şubesine olan kazanç vergisi borcun

dan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsilat komis
yonu kararile haciz edilen Basmahane civarında Abdullah efendi ma
hallesinin fenerci sokağında 14 numaralı ve 800 lira kıymetteki hane
nin üçte iki hissesi 3. 11. 939 tarihinden itibaren 21 gün müddetle mü~ 
zayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 24. t 1. 939 cuma günü saat 15 de vilayet idare heyetine 
müracaatları ilan olunur. 

3, 12, 19 4048 (2233) 

lzmir Defterdarlığından: 
Halil oğlu Alinin köyler şubesine olan emlak satıs bedeli borcun

dan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsilat komis
yomı kararile haciz edilen Mersinli Burnava caddesinde 4 sayılı ve 
2500 lira kıymetindeki sebze bahçesi ve odanın miilkiyeti 3. 11. 939 
tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 24. 11. 939 cuma günü saat 15 de vilayet idare heyetine 
müracaatları ilan olunur. 

3, 12, 19 4049 (2232) 

lzmir Defterdarlığından: 
Ahmet Kasım ve lslamın karşıyaka şubesine olan emlak satış bede

li borcundan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tah
silat komisyonu kararı ile haciz edilen karşıyaka Donanmacı mahalle
sinin Günaydın sokağında 24 numaralı ve 1075 lira kıymetindeki ar
sanın mülkiyeti 3. 1 t. 939 tarihinden itibaren 21 gün müddetle mü
zayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 24. 11. 939 cuma günü saat 15 de vilayet idare heyetine 
müracaatlan ilan olunur. 



SARIP'E' 'l'ENI ASI.il 12 SONTEŞRIN PAZA.R 1939 

Münih . suikasdı nasıl vuku buldu? 
Hitlerin nutuk söylediği kürsünün üstüne tavan çöktü. Masa ve sandalye 

parçaları etrafa saçıldı. Salonda büyük bir karışıklık oldu ... 

Alman A umu mı efkirı 
Suikasti lngiltereye atfeden 

tezi itimatla karşılamadı 
Münib, 11 (A.A) - Alınan istihbarat 

bürosu Burgerbrau birahanesi infilakı 
hakkında tafsilat vermektedir. Müstatil 
bir şekilde olan birahane salonunun or
tasında bir duvar ve tavaru tutan de
mir potrellerin dayandığı bir temel di
reği vardı. Hitlerin kürs!L'ü bu direğin 
önünde bulunuyordu. Infilak burada 
vukubulınuş ve tavan çökmüştür.. Sa
londa büyük bir karışıkl1k vukua gel
miştir. Masa sandalya parçaları avluya 
kadar her tarafa sıçramıştır. İnfilak nu
tuk söylendiği esnada her kesin toplu 
bir halde bulunduğu bir sırada vukubul
muş olsaydı ö!U ancak 180 kişi bulunur
du .. 

Bcrlin, 11 (Ö.R) - Münib suikasdı 
etrafında tahkikat yapan heyet azası 
üç misline çıkarılmıştır. Bunlar, gelen 
evrakı ve vesikaları bir~n evvel netice
lendireceklerdir. 
Nazır Vagner, hastanede yaralıları zi

yaret ederek kendilerine Hitlerin selam
lanru bildirmiştir .. 

Paris, 11 (Ö.R) - Münihte suikast 
kurbanlarına yapılan milli cenaze alayı 
beli de Hitlerizmin bir tertibine kurban 
giden insanları milli kahramanlar sırası
na geçirmiştir. Rudo!I Hess bir nutuk 

söylem.iştir. 
Münib, 11 (Ö.R) - Suikast kurban

larına yapılan milli cenaze alayında Hit
Jer de bulunmuştur. 

Llhey, 11 (Ö.R) - Alman gazeteleri 
Hitlcre suikast doğrudan doğruya Al
manyaya yapılmış bir taarruz şeklinde 
gösteriyorlar. · Zira Adolf Hitlere el 
uzatan Alınan milletine suikast yapmış 
olur .. 

Führere bomba atmak. Almanların 
kadın, erkek w çocuk hepsini bir bom
ba ve humbara yağmuru altında tut
maktan farksızdır. 

Bu da derhal son derece sert bir mu
kabeleyi tahrik edebilir .. • diyorlar. 

Bu neşriyata rağmen tahkikat matbu
atın bu şiddetini muhik gösterecek sa
rih hiç bir noktayı henüz meydana çı
kannamıstır .. Biliikis bir nokta muhak
kktır : Alman umumi efkan suikasdı 
İngiltereye atfeden resmi tezi pek o ka
dar itimatla karşılamamıştır. 

Ahali tabakaları arasında bu tahrikat, 
neye mal olacağını hesaba katmaksızın 
genis mikyasta bir taarruzun mukadde
mesi değil midir, diye soruluyor. Alınan 
halkı inceleme kabiliyetinden ve alaycı
lıktan mahrum olmadığı cihetle •Kader 

Gestapo• şeklinde bir tabir ortaya atıl
mıştır. Suikast faillerini keşfetmeği ko
laylaştıracak olanlara vaadedilmiş olan 
500 bin marklık mükafat, ismini bildir
miyen bir zatın verdiği 100 bin mark 
ile 600 bin marka çıkarılmıştır. Bazıları 
diyorlar ki : Bu anonim iane sahibi En
te!Hcens Servis olsa gerektir. Zira haltl
kl suçlunun keşfinde her kesten fazla 
ınenfaati vardır. 
Suikasdın •Kader - Gestapo • ya at

n,ctmek faraziyesi önünde ilkönce hid
öet gösteren Nazi otoriteleri, halkın bu 
ihtimali mülayemetle karşılması sebebi
le, bazı polisleri tevkif ettinneğe mecbur 
kalmıştır. 

Esasen, Berlindcki ecnebi müşahitler 
de suikasdın menşei hakkındaki resmi 
Alman tezine Alınan milletinden fazla 
inannuyor. Sansöre rağmen, Berlindeki 
Hollanda muhabirleri Gestaponun iddi
alarını çürüten dikkate şayan müşahe
deler kaydediyorlar. •Telegraf , gazete
sinin muhabiri diyor ki : 

Her kes gibi Alınan milleti için de asıl 
halledilecek şudur : İka ettiği hasarın 
derecesine bakılırsa oldukça cesametli 
olması icap eden cehennem makinesi bi
rahaneye nasıl konmuştur. 

Holandanın aldığı tedbir 
Hudutta bulunan kasabalar halkı 

evlerini tahJiye emrini aldılar 
Brüksel 11 (Ö.R) - Hollanda müda

!aasının tamamlanması hazırlıkları nor
mal şekilde devam etmektedir. Bclga 
ajansı bu tedbirler meyanında, Utreht 
vilayeti de dahil olduğu halde, bazı mın
takalarda müdafaa tesisatının su altında 
bırakılmasının dahil olduğunu kayde
diyor. Baz ve Zest kasabaları ahalisi ev
lerini tahliye emrini almışlardır. Fakat 
bunun seferberlik ilanından beri göz 
önünde tutulmuş ihtiyati bir tedbir ol
duğu beyan edilmektedil'. Ingiltere ve 
Amerika kon5"oloslarının tebaalarına 
IIollandadan müfarakat tavsiyesinde 
bulundukları tekzip ediliyor 

Brük;el 11 (ö.R) - Alınanların BPl
çıka, Hollandaya taarruz niyetleri hak
kında ecnebi mahfillerde çıkarılan şa
yialar münasebetiyle Belga ajan'1 Ber
linden L•tihbar ediyor: 

«Salahiyetli Alman mahfılleri askeri 
projeler hakkı;ıda bir şey beyan e<le
miyeceklerini ! iyl~mekle beraber me
~elenin siyasi .... afhası hakkında Alman 
hükümetinin ~ski beyanatını hatırlat
maktadırlar. Bu be)ranata göre Al,nanya 
Belçika ve Hollandanın b!taraflığına, 
kendileri tarafından ve di~cr muhasım
lar ta1•C1fından riayet edildiği rnüddetc;e. 
b•lmukabele riayet edecektir. 

İyi haber alan Alınan mahfilleri, Bit
lerin t ı yakınlarının bile askeri proje
lerden uıahi.matları olmadığını söyle
mişlerdir. Bununla beraber ilk fırsatta 
lngiltereye kar.-ı geniş mikyasta bir ha
rekete girişileceğine kani bulunuyorlar. 
Çıkarılan endişP verici haberler, ecnebi 
memleketini tereddüde d'isürmek icin
dir. Bu sebeple Alman mahİilleri bu sa
yialara ehemmiyet vermiyor gibi gf>rii
ncrek Almanyanın darbesini en az bek-

!enen noktada indireceğini beyan edi
yorlar. 

Yine Belga ajansının Londradan is
tihbarına göre Ingiliz hükümet mahfil
leri Hollanda hududundaki tahşidat 
meselesiyle mesgu] olmakla beraber, 
Hollandayı istila emelinin ispat edilmiş 
olduğu kanaatinde değillerdir. Alman
lar belki sadece bir tahvif manevrası 
yapıyorlar. 

Brüksel 11 (Ö.R) - Pe.,,embe ak.-ıa
mı saat 16,30 da Alman - Hollanda hu
dudunda Veboda vukubulan hadise 
hakkında Belna ajansı Laheydcn istih
bar ediyor: Bir Hollanda otomobili hu
duttan 20-30 metre mesafede durmuş
tu. Otomobilden inen iki adam derhal 
Üzerlerine ateş eden 6 siville karşılaş
mı !ardır. Bir ölü ve bir yaralı olduğu 
zannediliyor. Az ::;onra Almanyadan ge
len bir otomobil aynı mıntakada dur
mu~ ve Hollanda otomobilini Alman 
topralrına girme~c mecbur etmiştir. 

Paris 11 (ö.R) - Papanın gazetesi 
olan Oservatore Romana bitaraf mem
leketler'n Almanya ,.e Sovyetler tara
fından tehdid i dolayısiylc Avrupada 
ya,.,gın mihraklarının gittikçe daha çok 
olduğunu kaydediyor ve Hollandaya 
kaf'J b;r Alman kuvvet darbesi için ile
ri si.irülebilecek v~sil:·leri önceden cerh 
ediyor: Bir cok d<f21ar sarahaten ka
bul edilmiş olan Hollanda bitaranığına 
taarruzu muhik gösterecek hi~ bir ha
yati zaruret yo'<tur. Bilakis, Lahey hü
künH!ti bitaraflığını muh!l hareketleri 
daima protesto ettiğinden muhasımlar
dan h;c b!ri, bitaraflığına riayet temin 
edernediğini iddia emeyiz. 

c:Fndepandas. B('li> gnzet2s!.nin askeri 
münekkidi Albay Roket •ihtimalsiz is-

tila> başlığı altında şu mülahazaları neş
rediyor: 

Inkiliz bahri mahfillerinin hülyası, 
ötedenberi şimal denizindeki Alman de
niz üslerine taarruz ederek tahtelbahir
lerin imhasıdır. Fakat bu hülya hiç bir 
zaman tahakkuk edememiştir. Çünkü 
Ingilterenin Alman sahiline kafi derece
de yakın istinad noktaları yoktur. Bü
tün geçen harp esnasında, Ingilizler şi
mal denizindeki daracık Alman sahili
nin, Hollanda hududuna en yakın şehri
ni işgal tasavvurunu beslemişlersc de 
böyle bir hareketin arzettiği tehlikeleri 
karşısında vaz geçmi~lerdir. 

Almanyanm Hollandayı istilaya te
şebbüs etmesi Ingilizlr.;ore tasavvurlarını 
tahakkuk ettirmek ve şimal denizindeki 
Alman sahil ve limanlarına hücum et
mek fırsatını verebilir. Böylece Alman 
filosunu, tahtelbahirlerin inşa edildiği 
atelyeleri tahrip etmede kalkışabilirler. 
Hollandaya aid olan Friz adalarını ele 
geçirmek Ingilterenin ekmeğine yağ sü
recek bir hareket olur. Bu adalardan 
Almanların Vilhelmshafen deniz üssüne 
olan mesafe 150 kilometredir. Halbuki 
Ingilizlcrin kendi deniz üsleri olan Ska
peflevden 1000 kilometre mesafe dardır. 
Ingiliz tayyareleri bu adadan kalkarak 
250 kilometre mesafedeki Elbe nehrinin 
mecrasına ve buradaki Alman deniz te
sisatına kolayca hiicum edebilirler. Şim
diki vaziyette ise bütün Şimal denizini 
geçmeleri lazımdır. HUiasa, Holandaya 
karşı bir Alman taarruzunun ilk neticesi 
Alman limanlarının ablokasını kuvvet
lendirmek olur. Böyle bir hareket Garp 
devletlerinin zaferine doğru mühim bir 
adım olacağından Almanyanın buna te
şebbüs etmesine ihtimal verilemez.> 

• Ruzveltin mühim nutku 
Tekadamın ihtirası dünyaya hakim olamaz. 

savaş daha iyi bir dünya kurmak 
Avrupadaki 
ıçindir 

Vaşıngton, 11 (Ö.R) Ruzvclt Be-
yaz sarayd::ın Ka1iforniyo üniversitesi ta
lebelerine hitap eden bir nutuk söyle
miştir Ruzvelt deıniştir ki, Avru(l<.lda 
vuk11htı1an savas daha iyi bir dünya 
kurmak iç'ndir. Bütün bu ihtirasların 
kabarıklıgına niha~·et vcrınek lilznndır. 
Tek nd nın ihtirası dünyaya hi'.ikim ola
ınaz .. 

İnndra, ll (Ö.R) - Amerika cümhur 
reısi Ruzvelt, gazetecilere beyanatında 
ittihaz edilen tedbirler mucibince İngiliz 
gemilerinin Birleşik Amerikaya Şarkl 
Hindistandan kalay ve kauçuk, Amerika 
ı:emilerinin d İnt?iltere\'e pamuk 'Oe 

harp malzemesı nakledeceklerini söyle
mi~tir . Fransa ile de buna benzer bir 
anlasm::ı yapılacaktır. 

VAŞİNGTON. 11 (A.A) -Amerikan 
bahriyesi ~imdi Atlaııtik ve Büyük ok
yanus sahillerinin sevkUlceyş noktaları
na maynler koymaktadır. Bu ihtiyat ted
biri her türlü karaya çıkma hareketine 
mani olmak .naksadiyle ittihaz edilmiş
tir .. Sahilde l:ıulunan tarassut mevkile
rinde bu maynler hini hacette elektrikle 
infilak ettirilecektir. 

Vaşington, 11 (A.A) - Son zaman
lard insa edilen Alman dcstroverlerin-. ~ . . .. .. . 

de mühim hatalar bulunduğuna dair do
laşan şayialara makes olan Vandenberg 
bahriye nazırı Edisona tahriri bir sual 
sormuştur. Nazır cevaben bu destroyer
lerin üst kısımlarının ağır olınası dola
yısiy le müvazenelerinin bozulınası tehli
kesine maruz bulunduklarını söylem.iş
tir .. 

Belçikada karaya inen 
İngiliz tayyaresi 
Roma 11 (Ö.R) - Bir Ingiliz tayyare

si Belçika arazisinde yere inmiştir. Mü
rettebatı tevkif v" tavvare miisadere 
edilmiştir. · -

oyıemışıır. I .& 

Holanda istilisı cinayettir 
Fakat Almanyanınişlediği cinayetler 

arasına bu da dahil olabilir 
Amsterdam 11 (A.A) - Hükümet 

bentleri açmıştır. Bütün müstahkem 
mıntakadaki müdafaa tesisatı su altında 
bırakılmaktadır. 

Londra 11 (ö.R) - Ingiliz matbuatı 
Hollandarun, bitaraflığına hürmet edi
leceğini Naziler tarafından vadedilen 
memleketlerden biri olduğunu hatırlat
tıktan sonra, Hollandanın bir istila teh
didine mukavemet edeceğinden şüphe 
etmiyorlar. Deyli Telgraf diyor ki: Hol
landa, iki mubarip devlet arasında bu
lunmak bedbahtlığına maruzdur. Nazi 
istilasına uğrayıp uğramıyacağı sırf as
keri mülfilıazalara bağlıdır. 

Deyli Herald diyor ki: Hollandanın 

istilası bir cinayet olacaktır, fakat nazi 
Almanya o kadar cinayet işlemiştir ki, 
listeye birinin daha ilavesinde beis gör
mez. 
Almanyanın Hollandaya yapacağı te

cavüz Hitlerizmin inhidamına kadar 
mücadeleye devam azmimizi teyidden 
başka bir şeye yaramıyacaktır. 

Deyli Eskpres diyor ki: «Harici siya
seti gerek icühad ve gerek milll men
faatler sevki ile azimkar bir sulh ve me
salemet siyaseti olan Hollanda, Alman 
tecavüzünü icap ettirecek hiç bir şey 
göstermemiştir. Oynadığı yegane faal 
rol, Belçika - Hollanda sulh teşebbüsü 

yapmaktan ibarettir. Hitlerin Hollanda· 
ya karşı daima tekrar ettiği Almanyanın 
ananevi dostluğu ne olınuştu? Hollanda
nın vaziyeti Lord Halifaksın son bir 
nutkundaki şu sözleri hatirlamağı icap 
ettiriyor. •Almanya bu mütevali taar• 
ruz hareketlerine tahammül edilmiyece
ğini idrak etmedikçe Avrupada sulh 
olamaz.> 

Hollanda hürriyet uğrunda çarpışan 
memleketlerin istilfilarından nevmid ol
mıyacaklarına emin olabilir. Tarih, be
şer hürriyetini Hollandanın cesaretine 
medyun olduğumuzu gösteriyor. Hiç 
şüphesiz Hollanda bu sonuncu imtihanı 
da başaracaktır. 

Mütarekenin 21 inci yılı 
Bu münasebetle Fransız Cümhurreisi 
B. Löbrön radyoda bir nutuk söyledi 

mız, iftihanmız ve zafer teminahmız .. 
dır.> 

Londra, 11 (ö. R) - Vaziyet do
layisile 1918 mütareke yıldönümü bu 
sene resmen teyid edilmemiş, 11adece 

ulular abidesine kral ve Çemberlayn 
namına ve halk tarafından çelenkler 
konulmuştur. 

Paristeki merasimde lngiliz muhafız 
alayının bir bölüğü ile.inci defa olarak, 
gcçid resmine i~tirak etmiştir. Bu defa 
müfreze sefer kıyafetinde idi. Askerler 
kask ve maskelerini taşıyordu. Bir Po
lonya müfrezesi de geçid resmine işti
rak etmiştir. 

Paris, l 1 (Ö. R) - 1918 mütareke· 
sinin 2 1 inci yıldönümü. vaziyet dolayı· 
sile çok basit geçmiştir. Zafer takı al
tında, meçhul askr mezan önünde ya· 
pJan küçük gecid resminden sonra Rei
sicumhur Lebrun radyoda bir nutuk 
söyliyerek 1 1 ikinciteşrin 19 18 tarihini 
takip eden ümidleri hatırlatmış ve Fran· 
sanın şimdiki harp mani olmak için elin
den gelen her ~eyi yaptığını kaydettik
ten aonra Fransa ahalisinin aükô.net ve 
azminden memnuniyetle bahsetmiştir 1 
cF ransanın çocukları istimdadını duy
muşlardır. Genç askerler ve eski gaziler 
ayni hamle ile harekete geçerek vatanın 
müdafaasına vakfı nefsetmişlerdir. Ha-

Paris, 1 1 ( Ö. R) - Vaılngtonda şin azimleri, soğuk azim ve kararları as-
la kınlmaksızın mücadeleye devam ni- 1918 mütarekesinin yıldönümii mera

siminde hükUmet n&mına söz tıöyliyen yetindedirler. 
Gerçe etrafımızda bitaraflar vardır. hatip yeni bir harpten ictinap etmek ve 

Fakat vicdanlarda bitaraflık yoktur. şerefli bir sulh muhafaza etmek zaru
Vicdanen bütün dünya bizimledir. Bu retinden bahsetmiştir.ı 
da isbat edr ki müttefiklerin muvafla- Reisicumhur Ruzvelt öltovada mec
kıyeti insanlığın umumi menfaatlerinin hul asker i.bidesine bir çlenk koymuş
icabıdır. Bu müşahede bizim müdafaa· tur. 

Bahriye Nazır vekili Edison demiıtir 
ki: 

Harpten sağ çıkanlarunızın besle. 
diği hülya ve ideallerinin yıkılmasından 
şu ders çıkıyor; memleketi yeni 
bir harbe sürüklenmekten korumak için 
gayret sarfctmek euretile ululanmıza aa· 
dık kalmış oluruz. Mazinin hatıraları bi· 
ze yolumuzu gösteriyor. Bu karışık za .. 
manlarda, mülahazasız hiç bir hareketo 
teıebbüs etmemek lizımdır. 

B. Ruzve1tin bir mesajında da §U 

cümleler vardır: Bugün, umumi harbin 
mütarekesini kutlamak itiyadında idik. 
Şimdi yeni ve daha iyi bir sulh lazımdır. 
Öyle bir sulh ki insanların nihayet kin si• 
li.hlarını terketmelerine imk8.n versin. 
Ayıracak yerde birleşsin. Bir korku 
devri açan hedefimiz hareketleri bırak
tırsın. insanların birbirile anlaşabilme

leri için }Azım olan lisanı aradım, hi19. 
arıyorum, Hedef eil.iha müracaat etme· 
den anlaşabilmek olmalıdır. Hepimizin 
en aziz arzumuz devamlı bir sulhtan iba .. 
rettir. 

Almanların lngiltere Üzerindeki 
hava uçuşları boyuna akim kalıyor 

Parls, 11 (Ö.R) - İngiliz hava neza
reti tarafından bildirildiğine göre İngi
liz tayyareleri geçen gece Almanyanın 
cenubu şarkisi üzerinde muvaffakıyetli 
hava keşifleri yapmışlardır. 

ri üzerinde uçmuşlardır. Roma, 11 (Ö.R) - Alınan tayyarele-
Brüksel, 11 (Ö.R) - Röyter ajansının rinin şarki İngiltere sahili üzerinde uç. 

bildirdi-· ·· b. Alman ta e i mağa teşebbüs ettikleri Londradan ha· 
. g"'.e g.ore . ır . . yyar s ber veriliyor .. İngiliz tayyareleri derhal 

İngilterenın şımali şarkisınde Şetland mukabeleye geçmişlerdir. 
adası üzerinde uçmuşsa da müdafaa ba- Bu sabah saat 4.35 te Pariste alarm 
taryalarının ateşi karşısında cenubu verilmiş ve saat 6 ya kadar devam eı. 

Tayyarelerden birisi tissüne dönme
miştir. İngiliz tayyareleri ezcümle Stut
gard, Maynahyın ve Nürenberg şehirle- şarki istikametinde uzaklaşnuştır. miştir. 

Hitlerin reisliğinde bir harp meclisi 
toplanmış vahim kararlar vermiş 

Roma, 11 (A.A) - ltalyan gazete• 
leri Hitlerin reisliğinde bir harp mecli~ 
sinin toplandığı ve bu mecliste fevka
lade vahim kararlar verildiği hakkında 
Almanyadan gelen haberleri neşredi· 
yorlar. ltalyan matbuatı Hollanda ve 
Belçikanın Almanya tarafından istili.sı 
tehlikesi üzerine hasıl olan beynelmiell 
vaziyetin inkişafını endi~ ile takip et• 

mektedir. Gazeteler Laheye ve Brüksel• 
den alınan haberlerin vehametini kat'i
yen hafifletmeksizin Almanya - Hollan• 
da hududunda vukubulan ve bir Hol
landalının ölmesine sebeb olan hadise
yi Lahey hükUınetinin resmi tebliğini de 
neşretmek auretile tafsilatile nakletmek· 
tedirler. 

Hitler Münihte • • • 
Suikast kurbanlarının 

iştirak • • 
merasımıne 

cenaze 
etti 

Brüksel, 11 (Ö. R) - Belga ajansı Berlinden istihbar ediyor: Hit· 
ler bugün, Münih suikasdi kurbanlarından 7 sinin cenaze merasimin· 
de bulunmak üzere, Berlinden Münihe hareket etmiştir. Cenaze me
rasiminde Roclolf Hes tarafından bir nutuk söylenmiştir. Tedkiki mü· 
teakip Hitler suikasdin yapıldığı birahaneyi ziyaret etmiş ve verilen 
izahatı dinlemiftir. 

Tahkikat komisyonunun tahkikatı hombanin ecnebi mamulatin
dan olduğunu isbat etmiştir. Tahkikat her itirazı bertaraf edecek şc· 
kilde yapılmalCtadir. Yapılan tedkikat ittihaz edilecek mukabele ted· 

filrl~ . .h.ıJt.lwsla.JJili-.biLteblw. ya tır. 

Keza ltalyan gazeteleri lngiliz ve 
Amerikan vatandaşlarının Hollandayı 
terke davet edildiklerini de kayd ve 
Hollanda ile Belçika arasındaki tesanil• 
de bilhassa işaret ederek istila plô.nırun 
15 teşrinisani tarihinden itibaren tatb~ 
edileceği hakkında bitaraf askeri mah• 
fillerden alınan mütaleaları neşrediyor .. 
lar. 

ltalya 
-+

Bugün, kralın 70 inci 
yıldönümünü kutbyor 

--~--
Roma 11 (Ö.R) - Bugün İtalya, kral 

haşmetlu üçüncü Emanoel hazretlerinin 
70 inci ytldönümünü tesid ediyor. Bu 
münasebetle Roma donanmıştır. Askeri 
büyük; merasim yapılacaktır. 

NOT - Ankara radyosu bugünün 
bütün Italyan dostlarımıza mesud olma
sını temenni etmiştir. 

Roma 11 (Ö.R) - Bütün Italya bu
gün kralın 70 şincl ytldönümünü kutla
in.ıştır. Gazeteler kralin mühim Anlar
daki karar cesaretinden ve Italyan mil
letinin istikbalinden hlç bir zaman şUp-
he etm inden bahsediyorlar; 


