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I nglltere, k endisinden yardım 
istenmeden lmd•dına koşaeak 

• 

Vazıyet gittikçe vehametini artırıyor 
Londra, 12 (Ö.R) - Hollanda, İngil .. 

terenin yardımını istememiş olmamıa 
rağmen eğer tecavüze uğrarsa İngiltere 
derhal yarduna şitap edecektir. 

Londra, 12 (Ö.R) - Alman motörlU 
kıtalarının Hollanda ve Belçika hudu
dunda taarruz hazırlıkları artık sakla
namıyacak bir hal almıştır. Dün gece ve 
bugün hudut boyunca fonliyet devam 
etmiş ve beş zırhlı Togay mevzi almı~
tır. 

Paris, 12 (Ö.R) - Fransız siyasi mah
filleri Alman fırkalarının en yakın saat
lerde Belçika üzerine ezici bir taarruz 
ihtimali bulunduğunu beyan ediyorlar ... 
Askert mahfillerin kanaatine göre Al
man büyük erkfuı.ıharbiyesi bu husus~ 
henüz kat'i kararını vermiş değildir .. 

- SONU 3 tlNCÜ SAHİFEDE - Hollanda ve Belçika hudutlarından bir manzara 
lnf!iliz kral ı·e krali~·e ı sığ nakları tefti§te 

lngiltere Kralı L&hey sulh Moskova Teklifi 
mesajına cevap verdi 
lngiliz Kraliçesi Elizabet de radyoda lngiliz 

kadınlarına hitaben bir nutuk söyledi 

F enlandiya hükümeti tarafından ka
bul edilir mahiyette görülmemiştir 

Londra, 12 (A.A) - Belçika kralı ile 
Hollanda kraliçesinin mesajına verdiği 
cevapta İngiltere kralı ezcümle Büyük 
Britanyanm kendisine yapılan bütün 
müracaatleri dalına müsait karşıladığını 
söylemekte ,fakat bu sefer İngilterenin 
sulhu kurtarmak için mümkün olan her 
şey yapıldıktan ~onra silaha sarıldığını 
tebarüz ettirmektedir. 

lngiltere 
---·•---

Holland a ve Belcika· 
Stalin, Fin tekliflerini red mi etmiş? 

Cevapta ~öyle denilmektedir : İngil
tcrenin hnrbe girmesini intaç eden acil 
sebep, Almanynnm Polonyaya vaki olan 
tecavüzüdür .. Bu tecavüz Alınanyanın 
komşulan hakkındaki siyasetinin yeni 
bir miı;alini teşkil eder. Fakat İngilizle
rin uğrunda haı·hcttikleri en şümullü 
he-def Avrupanın ıniitemadiyen taı.cle
nen Alınan taarruzu korkusundm1 kur
tulabilmesini temin etmek. Avrupa mil
letlerine istiklallerini ve hürriyetlerini 
muhafaza iınkfınını "erecek vt' istikbal
de heynt'lmilel ihtilafların hallinde mus
lihane yollara miiracaat yerine ceb.ir ve 
kuvvet yollarına ınfıni olmaktır. lngil
tere hükümetinin fikrince hal ve tesvi
ye hususunda vücudu zaruri unsurların 
nt>Jerden ibaret olduğu yukaı·ıdaki söz
lerden sarahaten anlaşılmaktadır. 
Eğer haşmetmcabınız bana yukarıda 

tarif edilen hedefe ulaşmağı hakikaten 
mümkün kılacak mahiyeti haiz ·Alman 
tekliflerini tebliğ etmek imkllnını maille 
iseniz, diyebilirim ki, Büyük Britanya 
bu teklifleri en dikkatli bir şekilde tet
kik edecektir. 

KRALİÇENİN MESAJI 
Londra, 12 (A.A) - Kraliçe Elizabet 

mütarekenin 21 inci yıldönümü müna
sebetiyle dün akşam İngiliz imparator
luğu kadınlarına hitaben radyoda bir 
mesaj okumuştur. Britanya imparator
luğu kadınları namına olarak önce Po
lonya kıtalarına, sonra Fransız kadınla
rına karşı derin ve sarsılmaz sempatisi
ni ifade ederek söze başlamış ve demiş
tir ki : 

.a 

d a bulunan tebaala· 
rına ingiltereye 
dönmelerini 
tavsiye ediyor 
Amsterdam 12 (A.A) - Hollandada 
ki Ingilizler konsolo.sluklarından bir 
taınin1 almışlardır. Bu tamimde Hol
landada kalmaları için hususi bir se
bep mevcut olnuyanların İngiltereye 
avdetleri tavsiye olunmaktdır. Nak
liyat için her türlü tedbirin alındı
ğını ilaveten bildiren bu tamimde 
HoHandada kalacak olan İngilizlerin 
de daha ~onra İngiltercye gönderil
meleri mümkün olabilecekse de şim
diki gibi hususi bir vapurla seyahat 
cdemiyecekleri söyleniyor .. Binaen
aleyh Hollandadaki İngilizlerin İn
giltereye gidecek olan her hangi bir 
vapurda yer bulmak bilahare vapur 
bulamayıp Hollandada kalmak §Jkla
rından birini tercih etmeleri Iazıın
gelınektedir. Kalal·ak olanlar vapur 
bulsalar dahi ancak valizlerini götü
rebileceklerdir.Halbuki şimdiden gi-
decek olurlarsa sandık vesaire gibi 
havaleli eşyalarını da götil.rebilmele
ri için tedbirler alınmıştır. İngilizler 
şimdi veyahut sonra gitmek istedik-
lerini veya Hollandada kalmağa ka
rar verdiklerini konsolosluklara ha
ber vermeğe davet edilmişlerdir. 
Röytcr ajansının muhabiri İngiliz

lere yapılan bu teklifin sırf ihtiyati 
bir tedbir olduğunu ve vaziyetin ne
zaketine hamledilınemesi lfi.zım gel
diğini bildirmiştir. Buhranın şimdi 
az çok izale edildiği zannı vardır. 
Brüksel 12 (A.A) - Resmi sıfatı 
olmıyan İngiliz kolonisi komitesi se
hayat masraflarını kendi ceplerinden 
ödiyebilecek olan İngiliz tebaasına 
Belçikadan ayrılnıak üzere hazırlık 
yapmalarını dün akşam bildirmiştir. 

Finlandiya ordUS'ILnu idare eden generaller toplantı halinde 

He'Wnk..1 12 (A.A) - Tass ajaDSlrun 
beyanatı ve Finlandiya hariciye nazırı
nın cevabı Moskova görüşmeleri neticc
ainde müzakerelere k!fi bir esas bulu
namadığından bu müzakerelerin umum) 
mevzular etrafında cereyan ettiğini gös
termektedir. 

Helsinki 12 (A.A) - Finlandiya ha
riciye nezareti Tas ajansının Rus-Fin
landiya müzakereleri hakkındaki mesa
jına dair bir tebliğ neşretm~ir. Bu teb
liğe nazaran Sovyetler ittihadı Finlan
diyaya müzakere teklifinde bulunmuş
tu. Finlandiya, Sovyetler ittihadının ve 
alelhusus Lenlııgradın emniyetine mü
teallik olan bütün hususatta geniş müsa
adekarlıkta bulundu. Sovyetlerin talep
leri Finlandiyayı bitaraflığını koruma
ğa memur cüzütamları takviye etmek 
zaruretinde bırakmıştır. 

Moskova 12 (A.A) - Tas ajansı bil
diriyor: 

Ingilizcc Deyli Ekspres gazetesi, e"k
sanj telgraf ajansı Helsinki muhabiri ta
rafından verilen ve Stalinin Finlandiya 
tarafından kabul edilen en ~n müsaa
dellilıkları yeniden reddettiğini bildi-

Manş denizindeki taarruz 
Fransız gemisine nasıl tecavüz edildi 
Yolcular bu hidiseyi nasıl anlatıyorlar 
Havadaki mitralyöz takırtıları gemiden duyuluyordu 

Vaktiyle kadınların cephedeki erkekle
ri cesaretleriyle ve şefkatleriyle tesciden 
daha fazla bir şey yapmaları kabil de
ğildi. Bugün bu değişmiştir. Kadınların, 
yerine getirilecek hakiki ve hayati vazi
fesi vardır. Bu vaz.ifeye davet benim 
yüreğimden kopup geldi. O davete ica
betten dola~ size teşe}ckür ederim .. Ka
bul ettiğiniz vazifeler milli hizmetin her • 
sahasına şamildir. Bu imtihan devre.si
nin pek çoklannızm yapmak mevkiinde 
bulunduğu dfha mütevazi rolü de unut
mıyonım. 

Rumen Rejisi 
Londra 12 (A.A) - Royter ajansı bil

diriyor: Bir Ingiliz limanına gitmek üze
re Manşa doğru hareket eden ve içinde 
yüz kadar yolcu bulunan bir Fransız 
vapuruna bir Nazi tayyaresi tadından 
iki bomba atılmıştır. 

veya Ingili.z tayyaresi onun bu maksa
dına mani oldular. Mitralyöz kurşunla
rının havada çıkardığı takırtıları mü
kemmelen işitiyorduk. 
Diğer bir yolcu da, çok heyecanlı b:r 

manzara idi.. diye anlattı. Gemide hepi
miz, şayanı hayret bir sükt1net göster
dik. Güvertede bulunan bir çok yolcu
lar taarruza uğradığımızın farkına bil" 
yarmadılar. 

Kraliçe bundan sonra ayrılıklarm acı
~ SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -
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YEN/ ASJR 
Okurlar ına R am a

zan Bay"'aınını 
tebrik eder 

Rom anyanın bütün tütün ihti
edecck . yacını bizden temin 

Istanbul 12 (Hususi) - Romanya tü
tün inhisar idaresi mümessillerinden 
dört kişilik bir heyet bugün şehrimize 
geldi. Rumen rejisi, bu sene tütün ihti
yacının tamamını memleketimizden te
nin etmek kararındadır. 

Heyet, 1üti.in tacir1erimizle temasa 
~amıştır. Piyasamızda mevcut geçen 

cek olan heyet icap ederse Izniire de gi
decektir. 

Istanbul 12 (Hususi) - Yeni Türki
ye - Romanya ticaret anlaşmasında şanj 
olarak bir Türk lirası 92 Ley olarak ka
bul edilmiştir. Yeni anlaşma ile evvelce 
3 milyon Türk lirası olan mübadele ye
kOnu yedi milyon Tiirk lirac;ına çıkarıl-

Bombalar vapura isabet etmemiş, de
nize, geminin yakınına düşmüştür. Yol
culardan biri bu bombalardan birinin 
yirmi yarda uzağa düştüğünü söylemiş
tir. Tayyare görünür görünmez süvari 
geminin süratini artırmıştır. Sahilde 
alarm işareti verilmi§li. Hemen hemen 
aynı zamanda topçular ateş açtılar. Yol
culardan diğer biri bir Ingiliz tayyare
sinin geminin tam üstünde 12 mil kadem 
yükseklikte dolaştığını söylemi.' ve de
miştir ki: Alman pilotunun tepemizde 
uçarken üstümüze çullanmağa hazırlan
dığını sezer gibi oldum. Bizimle Nazi 

Alman yada 
revJıifler devanı ediyor 

Kopenhag, 12 (A.A) - Münih sui
kasdınm muhtemel failleri hakkında 
Gestapoya binlerce ihbar mektupları 
gelmektedir. Hususi komisyonlar sui
kastçının kralcı veya komünist, yahudi 
muhitlerinde bulunması ihtimali ile araş-

ren bir haber neşretmcldedir. Tas ajan.. 
sı, Dcyli Telgrafın verdiği bu haberi, ha
kikate asla uygun olmadığını beyana 
mezundur. Finlandiyalılar yeni hiç bil' 
müsaadek5rlıkta bulwunamış oldukla
rına göre Stalin, mevcut olmıyan bil' 
şeyi reddetmiş olamaz. Tas ajansının 
bildirdiğine göre Finlandiya Sovyetlel' 
ittihadının en küçük tekliflerini reddet
mekle kalmayıp uzlaşmamak hususun
daki teannütlcrinl artırmaktadırlar. Son 
zamanlara kndar Finlandiyalıların Ka
reH berzahında ve Lcningrad karşısın
daki cephede iki üç fırkası mevcuttu. 
Şimdi Lcningrad civarındaki fırkaların 
adedini 7 ye çıkannı.şlar, bu suretle uz. 
laşınazlıklarını aşik:ir olarak göstermiş
lerdir. 

Hel~inki 12 (ö.R) - Moskovada ce
reyan eden Finlandiya r Sovyet müza
kerelerinde nikbinlik hakim olduğu id .. 
dia edilemez. Sovyet Rusya hUkümetJ, 
şekli hazıriyle Finlandiya tekliflerini 
kabul edemiyeccklcrlni bildirmişlerdir. 
Rusya, Finlandiyadıın mutlaka bir de
niz üssü talep etmektedir. 

Sovyetler red cevabı vermiş olmakla 
beraber Finlandiya hükümetine yeni 
bir teklif sureti hazırlamışlardır. Fin 
heyeti reisi, hükümetindcn talimat aı.. 
mak üzere merkeze gelecektir. 

Helsink.i 12 (Ö.R) - Sovyetlerin Hert 
sürdükleri bazı istekler vardır k.i siyasi 
mahfiUer bunların şayanı müzakere bl.. 

- SONU 3 tlNcü SAHİFEDE -

Ruzvelt 
o 

Amerika çok düşünür 
fakat kararını ini 
olarak verir, diyor 
Londra, 12 (Ö.R) - Nevyorktan 

United Presse bildiriliyor : 
B. Ruzvelt, Belçika ve Hollandanın 

yaşadığı mtişkül dakikaların veha
metini bir görüşm~sinde gazeteci
lere söylemiş ve şunları illivc et
miştir: 

- •Amerika, artık, milletlerin is
tiklallerine indirilen darbeleri soğuk 
kanlılıkla karş1lıyamaz.. Bu Memle
ketlerde menfaatlerimiz vardır.Ame
rika halen bu hadiselere fiili alfıka
kasını göstermiş bulunuyor .. • 

Reis Ruzvelt, bir suale karşı şu 
cevabı vermiştir : 

•Hnrp fikrini reddederiz .. Bir harp 
macerasının Amerika müttehit cüm
huriyetleri halkı için beğenilecek ta
rafı olamaz .. Fnknt Amerikalılar da
ima çok düşünmesini ve kararını bir 
cümlede vermesini becermişlerdir ... 
Umumi harp, bunun bir Öm_!ğidir. • 

• 

... . 
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Atatür ·· 
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iJıdcundan naklea : AZ•N: Rahmi Yağız 
25-

3 Ağust"-' akşamı, Ankara treniyJe bu iki devlet nnmndn siyasi bir yakm-
basYekil hükümet merkezine döndü. lık mes dana getirmiş, Suriyedeki man-

31 Ağustos ve 1 Eylül günl 1"i Ebcdl daterlik münasebetiyle aşağı yukarı hu
Şefin sıhhi vaziyetinde menfi de ·!şikli- dut komşusu sayılan Fr.ınsa ile arama
ğ·n ufak farklarla artışı ile g ;ti. 2 Ey- da siyasi ve iktısadi münasebetlerin da
lUld ilk defa topl:ınan Hatay illet ha yeni ve şümullü bir çerçeve dahilin
Meclisi Türk mebuslar arasından Ciim- de cereyanı tabii bir netice şeklinde te
huriyet hükümetince de tasdik edilen zahür ediyordu. 
namzetleri hükümet reisliğine, meclis Ebedi Ş~. Hariciye vekiline MillctlCT' 
reisliğine, maarjf, m ·ye ve milli. mii- cemiyetindeki miiznkereler etrafında ha. 
dafaa vekilliklerini seçti. Bu seçime gö- zı direktifler ;erdikten ve siya.si .mevzu.. 
re Tayfur Sökmen Hatay devlet rei li- lar etrafında görüştükten sonra hU2Ur
ğine, Abdurrahman Melek te Hatay Mil- dan çıkmasına müsaade elti, 
let Meclisi ı:cisliğlııc getirilmişlerdi. Doktor Aras ertesi günü trenle Ce-

Tayfur Sökmen intihabım 3 Eylül gü- nevre,-e. Millet!er clisi müzakerclc.. 

-~-

Ve staj efradı 
Evvelki gün ve dün 
terhis edilmiştir ... 
Askeri mükellefiyet müdc;l.etlerini ik

mal eden kara, hava ve deniz smıflarına 
dahil kur'a efradı ile 45 günlük tallın 
ve staj için davet edilen muııtelif sınıf
lar bu müddeti ikmal ettiklerinden ter
hislerine karar Ycrilmişti. 

Hük.ümetimmn kararı milli müdafaa 
vekaletinden tüm komutanlığına bildiri
miş ve terhis muameleleri ikmal edil
miştir. 

Polonya ya 
Mal sevkeden 

tüccarlar 

nü Ebedi Şef~ çe}diği bir tirim tel~ rine iştirak için Istanbu1dan ayrıldı. 
fiyle usulen arzediyor, gerek kendisi- 8 Eylül Cuma, Arnavutluk kralı birin
nin gerekse müstakil Hatay devletinin ci Zogonuo tahta çıkışmm yıldönümü 
Türkiye Cümhuriyetine ve onun kuru- idi. 10 yıl eV\ el teessüs eden müstukil 
cusu Kemal Atatürke kalbten ve sami- Arnavutluk krallığı, bu yıl 10 uncu se-
mi b:ığlılıklarmı w şühanlanm bildiri- nıei devriyesini idrnk eyliyor, vaktiyle 
yordu. Türle vatanının Kosova ve Yanya v.Ja.. 

Atatürk: aym günde Ankarada bulu- yetleı-inden birer parça te kil eden bu Polonyaya mal sevk etmiş olup ta 
nan başvekile çektirdiği bir telgrafla krallık ne de olsa Türklüğe ve Türki- son vaziy<?tler dolayısiyle alacakları he
Hatay meclisüıi milli arzulara uygun J"'Ye ka.rşt m.iincezip bir Balkan devleti nüz Polonya klering müesscsesmcc mer
şekilde ha.Deden Cümhm:iyet hükümeü- TZEiyetinde buhmuyardu. kez b.,nkıısma havale ecillmemiş olan 
n1 tebrik etmiş. ertesi günü de Hatay Kral Zognnun 10 uncu yıldönümü ilmıcatçılaruı hak.lan muhafaza. edile
devlet reisi Tayfur Sökmene keşide et- Qc(ll ~fin çektiği bir tclgrafla tebrik cclttir. Bu gibi tüccarlar, gönderdikleri 
tiği bir trlgrafla lı:end.isini tebrik. ~ Ha- edilm~ Kral da b:ma Atatürke ~-~ ~~1: i~.catçı . ~ından 
tayın yükselişi yolunda devamlı nıesU kür ve T"urTıı: milletine refah ve saadet tesellum edildiğını mubeyym ihracat 
ve besan1ar dilemiştt temennisinde bulunan. bir cevapla kar- beyannamesi, satış faturası veya musad-

4 Eylülde Celal Bayum ve riyaset şılık vermŞi dak sureti mütevassıt banka dokontu 
ettiği Cümhuriyet hükü:metinin Atntür- Ahmet Zognnun kraD.ığı, 10 rmaı yıl- gibi m?.sbcl vesikalarla n_ıerke% banb-
ke tazimlerini bilclirm. telgraflar Dol- dönümü ile ron senesini geçiriyordu. Bu sına muracaat edet:eklerdır. 
bahçeye gelmiş, Atatürke arzedilmisti. tebrik ve karşılık veriş kral Zm!onun --

Ebedi Şefin sıhhi vaziyeti her gün bir !Dn tebn1ô ve s.on reiah. saadet dileyişi 
az daha artan zafiyetle :Jeni bir krize Oldu. Handan 6 ny smua, (Ebedi S..fin 
doğru .ilerliyor. hekimlerin devamlı c:a- ebedivetc intikalinden 4ı ay sonra) Mar
l~n bunu dunh:rramıyar, korkulan tm ilk haftamıda Arnavutluğun Italya 
ih "mali önliyemfyordu. tarafmdan iibakı ve hal Zogonun tahtı-

Saya el sürmek, buna her hangi bir m terk.eden:!k vatanmdan ayrllması, Se
vasıta ile almak: doktorlarm • • gel- lanik: yo)iyle Istanbııla. gelmesi. Istan
memekle beraber Ebedi Sefi de bunun bulcla bir kaç ay kaldıktan ı;onra Parise 
tevlit etliği şiddetli ıstıraplardan kur- gitmesiyle Amavutluk krallığı ve tahtı 
tarmak hepsinin biricik gayesini te ·kil tarihe intikal etti. 
ediyordu. Y-me mutat tedavi sistemine 9 Eylül Cumarte i gilnü Ebedi Şef ar
dcvamla A~tosun son günlerinde ~ tan bir hararetle yatağlnda bulunuyor, 
gösteren salahın tevakkufww eyil'-e o sabah ~eç kalk:m~ ve zafiyetin artbğı
doğru haıekete geçfnnek çare!'line baş nı hissediyordu. 
vurdular. Avrupada siyasi vaziyet çok karısmt';-

Yedi Eylüle kadar geçen günlerde tı: Almanyanın Südet Alm:ınları iddia
Atatürk Hatay m~elesinin milli arzu- siyle Çekoslovakyadan bir kısım topra
ya göre halledilmesindeA mü.te.vell!t biı: ğı, hassaten Çclcy2y1 ilhaka kalk1'1. he
i~ hazzına karşılık ıstnabmın artmasm- nüz; vaziy müdahale için lıazırlıklan
dan doğan ve krize doğru inkic:af eden nı tamamlamamış bulun:m I11.o...fltercnin 
hastalığın seyriyle üzüntülü bulunuyor- de Alman devlet. re;s!nin ihdas edeceği 
du. emri vakie mani olmak ..için siyasi ted-

Maamafih bütün bunlar, Ebedi Şefin birlere baş VllrW:iU. Avrunanın "yasi 
yatağında muhtelif meselel~ri husust havasmı çok bulandınnış, barut koku
şeküde tetkikine mani teşkil etmiyor, .s~ harp tc!'lik.esi hisseden Avrupa e!
bllhassa istiklfili Fransa ve Suriye tara- k~n uınwnıyec:ı heyecanlı günler geçir
f mdan tasdiK edilen Hatayda el altın- mıye başlamıştı. 
dan yapılan tahriklerle bauvabların çı- Bütün dünyanın kanaati, bir Avrupa 
kışanaEbecE Şef için için üzülüyordu.Bu umumi harlıının nrifes1nde bUh:ınuld\r 
mi.inasebetle cenupta Türk ordusunun ğu mahiyetinde idi. 
satvetini kötil maksat ve anu besliyen- Bir tarafta Ingiltere \.'e .I<'ransa bloku, 
lere göstermek ve kahraman erlerle SÜ- Amctlka Cümhuriyetleri ilfruıdının da 
haylan kumandanlarmm önilndc gözden müzalı.crc.tiyle Alrn.anyanm Cekycyı il
geçirmek maksadiyte Anteptc cenup ma- hak ve istilasına mani siyasi tedbirler 
nevralarma başlandı. Mareşal blzzat anyurlar. fakat fiili hattkfıta geçen .M
manevra sahasında or0tmun mükemmel man kuvvetleri karşı_c:mda müzakere 
talim ve terbiyesini telkik ettL Manev- iıulüınlarınm ancak Cekyanm ilhakm
rmm. nilıaydinde diişmanLınn gözleri- da~ sonra hasıl olacağını his ve idrak 
ni bmaştırm .neticeler elde edildikten. ediyorlardı. 
sonra Habryı:bli gizli faaliyet te artık SıyaSi havanın bu bulanık ve karı.şık. 
bi~ müstakil. Hatay devleti kendi h_alinde Türkiye cümhuriyeti büküme
otoritesiyle icrayı hükme b:ı11am1ş bağ- tı sulh tarafLa.rlığ.uu güden har.icl siya
h bulıınduğu Türlriye Cümb.u.riyett Bil· setine :reni inkisaf.ı göre veçhe vermek 
yük Millet Meclisiyie onun Büyük baş- m.ecbur~etindeydi. 
buğu Ebedi. Şefe minnet ve şükran his- işte. Ebedi Scfin. rahatsıılıh arttığı 
leriııi bildiren telgraflar sunamştu. Eylülün ilk. f!Ünferiruie tahaddüs eden 

Bu cümk-dcn. olarak 'l Eylülde Hatay ~u. vaziyet. hekimlerin her türlü mcsgu-
114.illet Meclisinin Ebedi Şefe tazim ve lıy~ten sarlı nazar ricasına karşı Ebedi 
şükranlarını bildiren, Meclis reisi Ah- Şcfm aldms chncıncsiııc yol açı:,·ordu. 
durrahman Melek'in telgraflan Dolmo- Bir rnüddettenbc:ri Ista!'.!hula S?"..lm.iş 
bahçe sarayında Atntürke aızedildL bulunan Paris sefiri Suad Davaz. 10 Ey-

Yme 7 Eylülde. Eylillfın ilk günlerin- lülde Parise, memuı:iyeti~ gid<>cekti. 
den itibaren toplanan Balkan hekimler Hareketinden bir gün evvel siyasi vazi
birligi kongresi murahhaslar.ı tamamla- yetin üzerinde durduğu dört mihrak 
narak Yıldız sarayının merasim &ili>- noktasından biri~i olan Fransa; Faris C'l
nun Balkan tıp baftasımn açılışı ya- çi~n Ebc~i Şef tarafından kabul ed'l
pıldı. Sıhhat vekili namına müsteşann mest~ kendısine siyasi direktifler, fruıli
bir nutku ile açılan Sa.ikan tıp haftası- yet vedıclcri verilmesi bir zarureUi. 
nın müzakerelerine b.ışlanırbm Ebedi Ebedi ~f. 9 Eylut günü Pari'i sefirini 
Şefe ~ telgr.:ıfları verildi. Kongre Dolm~?ançcde huzuruna lcahuT etti. Bir 
rnznamesmde bilhassa kmıser, kanser saat suren bu kabul sırasında Paris el
ihtilatlarından doğan fer'i hastalıkl.olr çL<>inden bazı hususatı tahkik ve bazı 
gudde iltihapları. mühim bir mevti iş- izahhırı diıiliyen Atatürk ye!li siyasi 
gal ediyordu. icaplara göre kendisine direktifler de 

Kongreye profesör F.issi:ngen 1şfirak vermişti. 
etmemişti. Tan gazetesinin kapatılmnsını intaç 

Bu sırada Fissingenin celbi muvafık ed Ebedi Şefin rahatsız.lığmı ic;ae key
olduğu, Balkanlı hekimlerin Istanbulda fiyetinden sonra. Atailirk nisbeten dia
toplanmaları münasebetiyle Fransız da- gün bir sıhhat vaziyeti gecirdıği cihetle 
hillyc mütchassısının buraya gelmesi ı!erek huzura kabulleri gerekse Ebedi 
nazarı dikkati celbedecelc. bir hadise ma- Scflc yabancı devlet reisleri ve sefirleri 
hiyeünde bulunmadığı ileri: silrüld.ü ise ıı:casmda ~ tebrik, kabul, i:lah ve is-
de Ebedi Şef şimdılik buna lüzum olma- tiub keyC- etleri lstanbulun gündelik 
clığı kanaatinde bulunduğwıdım Fi · _ ?~zetelerinde, birinci sayfada cerçevc 
genin cel~ cbha mühim ve en lüzumlu ıcınde efkarı umumiyeye veriliyor, bu 
zamana terkedilcrck teda\ iye devam hadise ve hareketler hastalık şayiala:rı-
olundu. nı ~niş ölçüde t.l"hibe hizmet ediyordu. 

Hariciye 'Vekili Istanbala ~e.lmiş, 9 •• BİTMEDi •• 
Eylülde Cene9I"eye hare.ket ~lt, Mil- Hua111uıuu1111&uuouauauuua 11 a .. 
Jetler cemiy ti müzake~ iştirak' et- J K : 
mck vaziyetinde bulunuyordU. .. a ı om eni : 

Atatürk 8 Eylül günü Baz.ieiye velti- : 
1inl de Dolmabahçede huzuruna kabw ~iiçiik ~ala. laao. No. 1- : 
ed k ~ t kadar göriiştü, Hatay l'az:s Tiı ~ap Makiaeleri tamirci ·: 
ıncsc.lesınuı Fransa ile Tü ... kiye arasın- Saysı - nilerine baynlll!DI : 
da dostça ve Türk armSWJa göre halli. Kutlukd : .......................................... 

Kemal K. Aktas 
~ 

flilfil Eczanesi 
Sayın Mü$ferilerine Bayramını 

Saygılar Sunar Kutlular 

Çamalh 
T uzlosında istihsal 

vaziyeti 
Çamaltı tuzlasında bu mevsimin tuz 

istihsal işleri ikmal edilmiştir. Istihsa
lat, gecen seneden daha az olmakla be
raber istihsal Olunan tuilarm kalitesi 
gayet yüksektir. 

Dahile tuz scvkiyah devam etmekte
dir. 

-*-KO DONDA 
Bir iri · let kazası 
Dün akşam kordondll deniz yollan 

idaresi önünde müessif bir kaza olmuş
tur. Alsnocaktan konak istikametinde 
gelmekte o!an 404 5ayılı otobüs deniz 
}·olları Idoresi önüni'fe durduğu 5Jroda, 
ko'1trol memuru B. Serif inmistir. 

Bu esnada Ahmet admda bfr talebe
nin bindiği bisiklet B. Şerife çarparak 
yaralanmasırut ve ayağının kırılmasına 
s:!bebiyet vermiştir. S~lu yakalanmış
tır. _ .. _ 

Ma isfiyen fil'11talar 
Nevyorkta büyüle bir lırma, meınle

kct.intl:ze kimya madd-ilcri ve boya mad
deleri satmak istediğini bildirmiş, ilh. 
Iatcılanmıila tanşna.k. ~tir. 

Berlinde bir firma memleketimizden 
üzüm ve incir almağa taliptir. Ham
burgta bir fuma da memleketimiz. ilha
Iatçılarile tanıpnak is.tediğ;ini. demirden 
m.amül ,_..,... t - bil.ı:-; ... ;.. ~ - sa acagım .._..~-... 

Lmıd.rada bir f"ımıa tiftik satnı almak 
isteğindedir. 

~-
HA VA Y AZiYBri 

Dün yurtta en yüksek sıcaklık dere
cesi Adaruıda 21 derece idi lzmirde en 
yüksek 51caklık 2 derece> lstanbulda 
16 derece, Anhrnda 15 derece idi. 

-*-
Ders Saatleri 

arttırı dı 
Kabul etmiyenlerin 
i tifalarını vermeleri 
tamim edildi ... 
M.ı:arü vckileti, yeni tedrisat sistemi

nin tatbiki dolayıs~yle gerek orta mek
tep, gerekse lise ikinci devre muallim
lerinin mecburi ders miktarlarını artır
mıştı.r. Şimdiye kadar orta mektep mu
allimleri mecburi olnrak 18 saat lise 
muallimleri ise 15 saat ders vern'ıektc 
idi. Vekalet öğleden sonraki mütalaa
ların muallimlerin nezareti altında ya
pılmasını zaruri gördüğü için orta mek
tep muallimlerinin ders saatlerine dör
der lise muaTiimlerinin ders saatlerine 
ise ikişer saat ilave etmiştir. Alakadar 
bütün mekteplere gönderilen bir tamim
de bu miktar ders vermek istemiyen 
muallimlerin derhal istifruıamelerini 
VekUietc göndermeleri istenilmiştir. -*-Lebrünün nutka Ye 
Macar gazeteleri 
Budapeştc. 12 (A.A) - Macar mat-

buatı, cümhurreisi Lebrünün. küçük 
devletlerin dünya haritasından silinme
meleri icap eltij;iııl söylüyor. başlıklı 
yaziluında harbin hedeflerini g&tcren 
dünkü. nutl..-u tasvip etmektedir. 
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S. FERiT 
ECZA.CIBAŞJ 

ŞİFA ECZANESİ 
Sayın İzmirlilerin 
bayr kutlular 

. . 

···················~···· .... ·············•· 

E 
sa betli bir karar 

Atat·· rkün Ankaraya 
ay ak bastıkları gün 

Atletizm müsabakaları yapılacak 
Beden terbiyesi umum müdürlüğün

den Izınir bölge baskanlığına aşağıda
ki tamim gelmiştir: 

Ebedi *1'imiz Atatürkün kurtuluş 
mücadelesi ba.,ıangu:ında 27 B. K5.nun 
1919 da Aııkaraya ilk defa ayak bastık
ları gün, Ankaralı ailetler tarafından bir 
spor tezahürüne vesile olmuş ve Ebedi 
S~!in Ankaraya giriş noktası olan mev
kiden ilk konak yeri olan hükümet dai
resine kadar uzamak üzere sokak koşu
ları tertip edilmiştir. 

Yüzlerce gencin iştirak ettiği bu ko-
ular Ankara bölgesinde üç ~denbe

ri muntazaman yapılmaktadır. Ankara
da Atatürkün şehre giriş gününün yıl
dönüınünü kutlama prog-rammı hazırh
yan ve tatbik eden Ankara Halkevi bu 
koşu1ann birincisine her sene bir kupa 
\-ermekte, aynca derece alanları madal
ya ile taltif eylemektedir. 

Beden Terbiyesi genel direktörlüğü, 
milli hayatta iş_e başladığı gündenberi 
her ne memuriyet ve sıfatte olursa ol
sun her .şeyden evvel tam bir sporcu 
olan :Ebedi Şef Atatürkün aziz hatırası
nı yada vesile olmak üzere Ankarada 
yapılmakta olan bu koşuların bu yıld.a:n 

itibaren yurdumuzun her köşesine teş
milini muvafık görmektedir. 

1 - Bu kOŞUy bütün Türk ge.nçliğiiİe 
açık olacak ve her sene aynı tarihte s:ıat 
10 da. tekratlanacaklır. 

2 - Koşunun mesafesini her bölge, 
1000-5000 metre dahilinde, elinde mev
cut eleman şart1arma göre tesbit etmek
te serbesttir. Muvasalat m.ahaili olarak 
Cümhuriyet meydanı veya hükümet ko
nağınm intihabı. umumi alakanın celbi 
bakımından faydalıdır. 

3 - Koşuya mümkün olduğu kadar 
fazla sporcunun, batta kulüplerin bütün 
atletlerinin iştiraki temin edilmelidir. 

4 - Ba kOŞ'Ullun kaza merkezlerine 
kadar teşmili çok şayanı arzudur. 

5 - M""usabakayı kazanımlara 1 inci
den 3 üncüye kadar bölgece veya ma
halli Halk.evinee münasİp mükafatlar 
verilmesi muvafık olur. 

Bu müsabablan bô"lgenizde de tertip 
ve teşvik etmekle beraber, koşn1ann fo
tograila tcsbitmi ve netice hakkında en 
kısa zamanda genel direktörlüğe malu
mat verilmesini saygılarımla a.rzede.. 
rim. 

Lik maçlarının birinci devr~si bitti 

Doğanspor 3 - 2 Ateş 
takımını yendi 

•• 

Uçok birinci, Doğanspor ikinci 
•• 

Ateş •• •• uçuncu 
Dün şampiyona maçlarına devam edi

lerek birinci devre bitirildi. Hava o ka
dar müsaitti ki, Dc:ığans~or - Ateş ma
çının büyük bir seyirci kalabalığı önün
de cereyan edeceği tahmin ediliyordu. 
Esef ile kzrydede!-iz ki halkımız arbk lik 
maçlarına pek az geliyor. Futbol maçı 
olarak yalnız mill1 kiline maçlarmt bek
liyor. Bu hal ise eskiden sık sık yabanca. 
takım getiren kulüplerimizi ürkütüyor 
ve senelerdenberi bu yüzden ecnebi ta
kımı göreme-z olduk. Eğer ftttbol fede
rasyonu Istanbul ve Ankaraya çağırdı
ğı yabancı takımları Izmire de gönder
se Izmir futbolu elbette ki böyle kalmı
yacak. 
Doğanspor - Atq maçı: 
Hakemleri tayin etmek kafi değildir. 

Onları maçtan haberdar etmek le .lazım
dır. lıfaçlann hakrmleri üç dört gün ev
vel belli olduğu halde gazetelere ~ç 
verildiği için bu maçın hakemi Esat, sa
bava a:ncU: sıe:Jirc:i. olarak ve geç mit 
geldi Eğer Mustafa hakemliği kabul et
ınese)'di maç tehir edilecekti. 

Her ne ise maç güzel. seri ve heye
canlı başladı. Kazamm devre ikincisi 
olacağı için her iki taraf ta heyecında .. 
O'çok takunmm Ateşi yenememesi neti
cesi şüpheli bir duruma sokmuştu. Do
ğanspor, elindeki elemanlara rağmen 
ümitsiz bir muhacim hattı yaparak kcn
clisini müşkül mevkie sokmuştu. Fakat 
Ateş takımı da fırsatlardan istifade ede
miyordu. Bir penaltı knçırdılar. Arka
sınılın da topu direğe çarptırarak Do
ğanspor ikinci bir golden kurtuldu. 

olmuşlardır 
hakem en eyi oyruyan Halld.i. oyun hari
<;i ettiği ve eksik olarak oynamak ınec-
huriyetinde kaldıkları haTde 20 inci da
kikada Fuat ofsayddan beraberliği.. 34-
ÜM'Ü dakikada da Mehmet güzel bir 
üçüncü sol yaparak oyunu 2-3 kazandı. 
Ateş takımı, çok fırsat kaçırmanın ce-

7.asını mağlubiyet ile çekti, sonlarda 
yorgun düştükleri görüldü. 
Doğanspor. yukarıda işaret ettiğimiz 

gibi sırf muhacim hatlarının isabetsiz 
teşkil edilmesinden güçlükle kazandL 

Bu maçta oldukça heyecanlı safhalar 
arzederek geçti. Neticede oyunu kazan
dL 

Altay, Yamanlar macında Altay O - 3 
Ynrr.anlan mağlOp etmiştir. 

Lik maçlarının birinci devre.o;ini 'Oçok 
takunımız birincilikle bilirdi. iki puvan 
furkiyle Doğanspor ikincidir. Iki puvan 
farkla da Ateş tnkımı üçilncU.. Altay, 
bundan sonra gelmektedir. Bu itibarla 
ikinci devre maçları çok daha heyecanlı 
olarak baslıyacaktır. Milli kümeye bu 
üç takımdan ikisinin gireceği anlaşıl
mıştır. 

Birinci devre ile ikinci devre arasın
daki fasıladan istifade edilerek iki sene
dir oynanmıyan şild ~ampiyonluk mac
larına gelecek haftadan itibaren baş~
nacaktır. 

-*-Haç fiatleri normal 
hadde indi 

f) T(tD..UN··,; 
~~t.ö, S?. e .re r 

Lomnan he ·iınin 
bayram h ·yesi 

-1::1-
y AZAN: Dr. G. A.. 

cBayrrunınız mübarek ve kutlu olsun! 
Ömrünüz uz.un ve mutlu olsun! Cenabı 
hak sizi ve. bizi hekimlere ve eczacılara, 
hakimlere. avukatlara ve parnya muh
taç etmesin! Her yaşta elden, ayaktan, 
kulaktan, gözden ve akıldan mahrum 
eylemesin! Hakiki aşkın ve ademi ikti
darın zalim pençesine d~c;ürmesin! .. Iç
ki ve tütün tiryakilerinin belalanna, 
kalp, ciğer, bôôrek, büyük prostat, kan
ser, damar, nüzill ve yatalak hastalık
larına uğratmasın! .. Mesut aile oı:ağmı· 
za hastalık, içki, tütün, züğürtliik, borç, 
ütira, kavga, kaza ve tepeden inme be
la ve ölüm girmesin! Evlat ve karde~ 
acısı çektirmesin! Gurbet ilde öldürme
sin!_ Dünyada rahat yaşamanın temeli, 
sağlamlık, temizlik. çalışkanlık, sebat
karlık, vicdanlılık, insan severlik, mil
liyetçilik, hakiki ve csas1ı dindarlık. zilr
riyetçilı"lt, kan.mWıra ve fakirlere saygı
cılık, terakki perverlik. doğnıluk, na
musluluk, eyi evlilik, kanaatkarlık, kar
şılıklı nezaket ve menf.:ıat olduğunu bil
meliyiz! Ve her işim.izi Allah korkusu 
ve vicdan paklığı ile yapmalıyız. Mesut 
olmak isterseniz aklmızm ermediği işe, 
sİyasete karışmayınız! Mesleğinizden 
başka hiç bir işe el sürmeyiniz! Borçlu 
alacaklı olmayınız! Maişet dolabınızı 
bozmayınız! Gençliğin. en ktrvvetll mad.· 
desini, hayatm en kudretli cevherini, 
insanlığın en bereketli tohumunu sui· 
i.stimi.l edenin sonu. en fena hastalık· 
lar.Ia c!elirmek olduğunu evlatlarının 
öğretiniz! Elinizde ve çocuklaruıızdı 
para kazandıran birer ulvi sanat bulım· 
sun! Vücudunuz sağlam. ruhunuz neşe. 
li, nurlu ve uğurlu olsun! Her işiniz mu· 
vaffakıyetli ve ulu olsun! Cepleriniz:, ka. 
salarınız altın ile dolu olsun! ... ~ 

Ankara Radyosu 
---.~---

DALGA VZONLUCV 
BUGVH 

1639 m.. 183 Kc:s./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww, 
T. A. Q. 19.14 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

12.30 program ve memleket saat aya 
rı, 12.35 ajans ve meteoroloji haberler~ 
12.50 türk müziği (Pl.), 13.30-14.00 mü· 
zik (karşk hafif müzik - PL), 

18.00 program, 18.05 memleket saal 
ayarı, ajanı; ve mereoroloji haberler~ 
18.25 müzik (radyo caz orkestrası), 19 
konu~ma (Çocuk teı-biyesi), 19.15 türk 
müziği. 

Cemal Kamil Göne~ birinci kon· 
seri, 20,15 konlJ§tna (aile ziraati: Ta· 
vukçuluk), 20.30 \iirk: müziği (fasıl he
yeti). 21.15 mfü:ik (ki.Içük orkestra - Şl'f 
Necip Aşkm), 1 - Bruno Mark!: Kü· 
çille Askerler (fantezi), 2 - Paul Liıı.c.
lre: Yeşil vadilerde bir. randevu. 3 -
Eduard Künneke: Mavi e.Jbiseli hcmsl
reler operetinden.. ınar§. 4 - Paolo T~ 
U: Bir Puse içill, 5 - Beriot: Balet sah
nesi., 6 - Faul Lincke: Mizahi Marş, 
7 - Tsclıaikovsky; Kanzonetta {keman 
için konserto), 8 - .Jac Grit: Çiçeklerin 
güzelliği (vals), 9 - Beethoven: Iskoç
ya havaları. 10 - Franz Lehar: Şen dul 
operetinden vals, 22.00 memleket saat 
ayarı, ojans hııherleri, ziraat, C!'!ham -
Tahvilat, kambiyo - nukut borsası (fi
at), 22.20 müzik (kücilk orkestra - yu
karıdaki programın devamı), 22.35 mü
zik (Konserto: Keman ve Alto için
Mozart) (Pl.), 23.00 müzik (cazband -
Pl), 23.25-23.30 yarınki program ve b
panıs. 
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VEFAT 
Şehrimizin tanınmış tücearlıırmdan 

B. Ahmet Ragıp Üzümcünün kar
deşi Sıtkmın İstanbulda hini tedavi
lerinde vefat ettiği büyük teessürle 
~bcr nlmmıştır. Ceıuızesi bugünkü 
Istan bul deniz post.asiyle şclırimize 
getirilerek Hiı:ar camii şerifinde öğ
leyin nnımıu kılınacak ve Koklıca
da asri meznrhktaki aile kabristanı
na de.fnedil.ecekti:ı:. 

Ailesine başsağı dilc.riz.. 

Bun<lan sonra Doğanspor biraz daha 
müessir oynıyarnk 19 uncu dakikada 
Fuat firikikten ilk golü yaptı. Oyun be
rabere bir cereyan takip ederek oynan
dığı için 10 dakika sonra Ateş takımı be
rnberliği temin etti. Ve devre bu suret
le 1 - 1 netice ile bitti. 

Istanbul - Limanımıza gelen Halyan 
bandıralı Abazya vapuriyle nıühim 
miktarda elektrik malzemesi, makine •••••••••-=•••••• 
k bkırdc d 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
a sanu, a , mir ve cam eşya, ra -
ycı ve aksanu, tıbbi ve kimyevi ecza, pa- Ki.SACA: 

uJcl l el ··------
lK.tNCt DEVRE: 
Oyun başlar başlamaz muvaffakıyet

li bir akın yapan Ateşliler daha ikinci 
dakikada ikinci bir gol yaptılar ve ga,. 
lip vaziyete geçtiler. Oyunun neticesine 
43 dakika daha var. Vaziyet, Doğanspor 
için nazik bir safhaya girmekle beraber 
kaybedilmiş sayılıu.u. Net.ekim az sonra 

m u mensucat ve pamuk ip iğ[ g -
mi~lir. 

Bu suretle hariçten muhtelif ithalat 
e~asının bot bol gclmeğe başlaması bir 
mi.lddet evvel fıatleri yükselen bu mad· 
delerin ucuzlamasma sebep olmaktadır. 
Bir çok maddeler, ve bilhassa evve1ec 
çok p:ıhalıla.şan ilaç fiatleri normal had
de inmiştir. 
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ŞEKElt BAYBA.~ şerefine <>cltcrdeıı tatlı bir şaheser.
SENENİN txiNCi BtiY()ıc TÜBK FILıwt 

Bugiiae kaiar eşi ve emsali gijrülmem" 1rir 
KAHKAHATUFANI 

'fOSUN P AŞ/ .. 
BAŞ ROLLERDE : 

IIAZl!\I - VASfİ - FERİHA TE\'FİK · 3ALİDE - l\tAIIMUT - ŞEVKİYE 
SUA Vi - NECLA , .e küçük TOSUN 

VE BÜYÜK TAN.AŞA BEV0S0 

Progxauuı im\'c olara ~ SON DAKiKA 
Ehci.i Şefimizin az.iz batımlarına hürmeten Ankan \'e istanbulda yapılan 

mua:!Z3111 merasim.. Sesli \'e TÜRKÇE SÖZLÜ .... 
~ Sc-- Bayramda her gün : 10.15 - 12.lO - 14.45 - 17 - 19.15 - 21.30 --- -

Hadisatın ağzı 
ve dili 

YAZAN~ Eczacı K. Kamı? Aktaj 

Son zamanlarda ~öylemek ile konuş· 
mağı b,irbirine karıştıranlar çoğaldı. Bu 
daha çok yabancı memleketlerdeki rad· 
yo i.stasyonlannda b.aşladt. Söylemekte 
~Inız söyliyenin ~ö:ıü vardır, konuşmak 
oyle değildir. Konuşmada söyliyenln 
muhatabı da lafa karışır, konu~rlal'. 
Bazı öyle söyleşme, y:ınt konuşmalar 
vardır ki tozdan topraktan fennan 
okumrun denecek kadar söyleyen de 
dinleyen de karnıaka~:k olurlar. Gerek 
konuşma ve gerekse söy~eme zemin ve 
zamana göre blçlm.inde olıpalıdır. Allah 
bir ağız, iki kulak vermiş, sözü bir söyle 
iki dinlemeyi iş.rap etmektedir.Sözün gü. 
mWj, sük<ltun altm olu.şunu acaba kaç 
asır evvel söylemişler. Son günlerde in· 
sanların sözlerini hadisatın dıli tekzip 
veya tasvip etmekte, insruıla1'8 laf bırak· 
ınıyarak hadisat söz söylemektedir. Ze
ki insnn ona derim ki htıdisatın dilinden 
nnlasın, onunla hem söyleşsin, bem ko
nuşsun. Bundan sonra lısan bilmel!i 
.l!,ransızcadn, Ingilizce veya ALnancacla 
değil, hadisatın diLJni bilmede nrıyaca
ğız. Bence bu g"dis oraya do~ru ıfdı~tir. 
bilm ı ı n ek 
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Holandaya r aca ·a rr z 
hareketine likayd kalmıyacak 

v · gto l' (ÖR) _ Eğer Bollan- betlerinden ileri gelmektedir. Korkulan biyenin gösterdiği lüz.um üzerin~ bugün Lahey, 12 (Ö.R) - Vaziye~ nazik ol-
ôa ~~:::an;· ta~fuıdan bir tecavüze uğ- nokta, Almanyanın Japo;:ıya ile b·rlik de yeni bau yerler sular alhna gömül- makla bcrab~~ -~ollandi~. h·~~ğ~nı 

- hAdis • Iar-'L bu .. t 1 k le e el uzatmas ve ll danın . • muhafazaya KUrıu- ver gını ve ne uaua-rarsa Amcrilcnnın bu tecavuz a esı o <lA -ınus en. e c r ı lnüştür. Şu lnda Ho an bilumum 1 Is b'taraflik . tini 
1,,1. knlm -; ·· a"i bu yüzden Amenkanın bazı iptidat sına o ursa o un, ı vauye 

ka~ısında cınayt .ıyacagı sı~ d bilha.. k uk müstahkem mevkileri sularla örtülüdür. bozacak her harekete mukavemet ede-
hL·ıı de söylenmektedir Amerika- maddeler en ve ssa auç tan b' 

:ı: ~ııa~~ı daha ziyade ··Hollandanm mahrum kalm~sıdır. Bugün 80 'kilometrelı1t ır saha sular ceğini şu fında te.barüz ettirmek lüzumu-
..• ml k 1 · ·ı ı 'ti i ünase- Lahey 12 (ÖB) - Büy{lk erkfuuhar- altında kalmıştır. ııu hissetmektedir. 

~~;;T~h~~ğk~ ................ ~ .............. spor· .. ···11"arek·eııerr ................... -
FRA.NSIZ rEBLiCi: h f G B k .::E:::;::.' ~::DO::: Gençler Birliği, Mu a ız ücü, eşi -
1~~~="Ebt.w.- taş, Fener, Süleymaniye 2alip geldiler 
ri püskürtülmüştür. 

-*-
Eğer Holandaya 
bir tecavüz olursa 

koşuları da çok heyecanlı oldu Ankarada yapılan at 
Aı\kara l2 (Hususi) - lik maçl~ına ci oyunu al5.ka ile takip etti. yapamadılar- Bu suretle oyun O - 1 Be-

bugün 19 Mayıs stadyumunda devam Beşiktaş u kadro ile çıkmı.şh. ~ galibiyeüyl~ neticelendi. 
olunmuştur. Dk maç, Gençler birliği ile Mehmet Ali, Hüsnil, lbrahinı. Hüse- :FENER STADINDA 

_ BAŞTABAFI 1 inci SAYFADA - Askeri fabrikalar takımları arasında ya- yin. Hakkı, Cihad. Hayali. Hakkı, Sad- Fenerbahçe ile Altınsu arasında yapı-
Belçika üzerinden geçmek için yapıla· pılmıştır. iki ezell rakibi karşılaştıran ri, Şeref, Eşref. k.n maçı Fenerliler 31 inci dakikada bir 
cak ezici ibir taarruz. Fransız ye İngiliz bu maı:, çok heyecanlı olmustur. Galatasaray da ,şu kadro ile çıkmıştı : gol yaparak oyunu galip bitirdiler. 
kuvvetlerinin bu cephede harbe iştiraki- llk devre 1-2 Gençler birliği ~ehine Osman, Faruk, Adnan, Eşref, Enver, Taksim stadında yapılan Süleymaniye 
Di ikendı1iğinden mümkün kılacaktır- neticelenmiştir. lkinci devrede Gençler CeJal, Salinı. Saıahet.tin, Cemil, Boduri. İstanbulspor maçını 4 - O Süleymaniye 

Böyle bir taarruz önünde İngiliz ve birliğinden merkez muavin Hasan, sağ Hakem Necdet Gez.en.. kazandı.. 
Fr:ansız hava kuvvetleri Alman kıtala- ve SQ} iç Ali ve küçük Mustafa Güç mü- Oyuna Galatasaraylılar başladı.. İlk Ankara, 12 (HusuSi) - Bugün şehir 
rmı lkarşıhyacak. tarihte misline tesadüf da!aasını hırpalıyor ve tehlike teşkil <lakikalar karşıl.ıkh deneme ile geçti_ hipodromunda yapılan at yarışları 90k 
edi1m~ hava muharebeleri olacaktır .. edıyordu. Rüzgan arkalarına alan Beşiidaş:lılar heyecanlı olmuştur. 

:Müttefik memleketler • .Belçikanın ve- !ikinci devrede Mustafa üçüncü, Ali beşinci dakikada Hakkının 10 metreden Birinci koşu ilci yaşındaki saf kan. fn-
ya Ho\landanm ezilm~ni kat'iyyen ka- dördüncü ve beşinci sayılan da yaptı- eektiği gü-ıel bir şutla topu Galatasaray giliz atlanna mahsustu ve mesafe 1200 
bul etmiyerck ellerinden gelen her türlü lar. Bu .sureUe oyun 5-1 Gençler birliği kalesine soktu ve top yırtık olan ağlar- metre idi. Halim Saidin Bestiyan birin-
yardım1 yapacaklardır. • .. . lehine neticelendi. dem geçerek dı.şarıya fırladı.. ci geldi.. 

lngilterenin Brükst>l sefiri dun Belçı- 1K1NC1 MAÇ: Hakem uzakta olduğu için bu golü İkinci koşu saf kan İngiliz atlarma 
ka bilki.imetiyle t-em~lar yapmıstır. Tah- Muhafızgücü _ ~mirspor ara.c;ında ya- göremedi ve nv~~ olarak. knbu1 etti. ~sus;u:. ~alim Sai~. N?.visi ~irinci. 
min edildiğine göre sefir, Belcika hükü- pılan ikinci macbı ılk devre 0-0 b~rabe- Be iktaşlılar dıraz etti. Hakem kara- Sıfkof ıkincı, Tomru uçuncu geldi. Me
metine Fransrz. we İngiliz hükümetleri- re neticelendi. Jkinci .devrode Muhahz- ınnda ısrar etti. Futbol ajanmm müda- safe 2200 metre idi. Novis lrlandada ye
nin böy]e bir :ı.ıaziyet karşısın.da yapac.a- ı;lı:ü "kisi Rizanın, üc ve dördüncü gol- halesi üzerine ihtil5f halledildi. Hake- tismiştir. 
ğı jesti izah etmiştir. ler de Sahin ve Celtılin ayağı ile olmak min görememesi yüı:ünden bir gol gay- Üçüncü koşu üç ve d~ yukarı yaş-

Paris, 12 ({}.R) - Gazeteler, Belçika üv.ere dört gol yaptılar. Bu suretle oyun beden Beşiktaşlılar oyuna asabiyetle taki yerli ve yanın kan Ingiliz atlarına 
ve Hollanclııya bir Alınan taarruzunun 4-0 Muhafızgücünün galibiyetiyle neti- devam ettiler. Galatasaray da asabi ola- mahsustu. 
\•ahim neticelerini artık giuemiyorlar .. celendL rak oyuna devam etti. Oyun bu Anların- Ccyll?.n birinci, Mahmure ikinci, Bas-
Bel~ka ve Hollanda bir haftadan beri "ttÇüNCü MAÇ: da tatsız cereyan etti. km üçüncü geldi.. Mesafe 2000 metre 
tam bir huzursuzluk içindedir. Bu hu- Kırıkkale Birlikspor _ Güneş ekipleri Bu sıralarda Beşiktaşlılar Hakkının idi.. Ceylnn Karacabey harasmda yetiş-
zursuzluğu hazırlıyan devletin z1ınam- arasında yapılan bu maçı Kırıkkale ka- <Ytizcl bir vurusu ile ilk sayılarını yaptı- miştir. 
darları, kış mevsimi büsbütün bastırma- zandı. lar ve devre çetin bir mücadele halinde Dördüncü koşu, 3 yaşında yerli yamn 
dan btl bir darbe indirmeği hesaplan- B. takımları karşılaşmasın&. Maçka- Beşiktaşlıların baskısı altındadır. B~- kan İngiliz at ve kıc;raklanna mahsustu. 
:na daha uygun bWmu,'1ardır. spor, Gençler birliğini 3-0 mağlôp etti. tas lehine bitti. Mirvana birinci, İnci ikinci, .Y~ 

---"'Ôr Istanbul 12 (Hususi) - Bugün $eref İkinci devrenin yirmi beşinci dakika- ücücil geldi. Mesafe 1600 metre ıdı. 

Mosk Ova t .. k ıı• fı• ve :Fencı- tadlaı-ında Jik maç1aı-ına de- şmdan sonra Galatasaraylılar hakimiye- Bc$inci koşu, 4 ve daha yukan yaş-
'"" vam edildi. ti ele alnmk Beşiktaş kalesini zorlama- ttiki at ve kısraklara mahsustu. Bu ko-

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE -
le olmadığını söylemektedirler. Bunla
rın arasında Sovyetlerin Hengo limanı
m bir üs olarak ıkullanmak istedik.len 
de vardır. 

Stokho1m 12 (Ö.R) - Helsinki siyasi 
mahfilleri nıkbin göt:ünmektedirler.Sta
lln. Finlancliynnın n1ütekabil teklilleri
ni müzakere esası olarak kabul etme
miştir. Finlandiya murahhasları yeni ta
limat istemişlerdir. Ruslar da yeni bir 
muhtıra huırlamaktadır. Müzakerele
rin badema lwnuşına :suretiyle değil, 
tahriri aC\·am edeceği haber verıünek
teair. 

---tr·---
Hasta me1Purlara 
Verllecelı mezuniyet 

Hasta memurlara verilecek mezuni
yetlerin !hangi tarihten itibaren ha lı
yacağıniia tereddüt :hasıl olduğundan 
Maliye v kfılcti bu hususta alUkadarln
ra bir iznhname göndermiştir. Buna na
zaran, hastalığın mahiyeti mezuniyet 
emrini beklemeğe mütehammil olmadı
ğı takdirde vazifelerinden behemehal 
ayrılmak mecburiyetinde kaldıkları ta
rihten mezuniyetleri başlar. Tedmti ve 
istirahat veyıı tebdilhavaya Jhtiyaç hal
lerinde olduğu gibi rapor alıncaya ka
dar hastqlikları vazifelerinden ayrılma
larını kap ettirmiycn ve rapor istihsal 
ettikten soma mezuniyet emirlerine in
tizaren vazife görenlere veı·ilecek me
zuniyetlerin de izınlerinin kendilerine 
tebliği tarihinden itibaren hesap edilme
si icap eder. 

Ancak eks-:!ri ahvalde bazı memurla
rın mahalli hükümet tabiplerinden al
dıkları raporlara müsteniden kendileri
ne izin verilmeden oqce işlerinden ay
nlmalarma cevaz yoktur. 

Şeref stadında Galatasaray - Beşiktaş ğa başladılar, fakat Mehmet Alinin gü- sularda Oktay birinci, Ceylan ikinci, 
maçı çok heyecanlı oldu. Yedi bin seyir- zel kurtarışları yiizünden bir türlü gol Yüksel üçüncü gelmişlerdir. 

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

Almanya Hollandayı 
oyalamak mı istiyor? 
Lahey 12 (Ö.R) - Alman sefiri, hükümetinin Hollanda ve Belçi

ka kraliçe ve kralı tarafından yapılan teklifi ehemmiyetle tetkik et .. 
mekte olduğunu bildirmiştir. 

Fransız gazeteleri bu teşebbüsten bahsederken hayret i.zhar etmek
tedirler. Çünkü daha kırk saat evvel bütün Alman matbuatı Hollan
da ve Belçika hükümdarlarmın tekliflerini istihza ile karşılamışlardı.. 
Alman sefirinin bu hareketi belki Hollandaya karşı yapılacak bir te
cavüzü maske etmek içindir ve uyanıklığı aldatmaktır. 

Alınanlar rengarenk hava fişclık-
leri ~ ulla oma ya mecbur oluyorlar 

Londra ) 2 (A.A) - lngiliz tayyarelerinin Almanya üzerinde yap
tıklan keşif uçuşları düşmanın mor, maYi, turunci işaret fişenkleri 
kullandığını meydana çıkarmıştır. Bunun sebebi gece tayyareleri gör
mek için bulutlara en eyi nüfuz eden ışığın hangi renk ışık olduğunu 
bulmak olsa gerektir. 

Yugoslavyada 
Benzin sarfiyatı 
tahdit edildi 
Belgrad, 12 (A.A) - Nazırlar meclisi 

'arafından ne:şredilen bir kararname ile 
benzin sarfiyatı ve motörlii vesaitin sey
risc!eri tabdit eClilıniştir. 

iTALYAN ORDUSU 
Roma, 12 (Ö.R) - Mussolini muvu

zaf zabit kadroswıu beş bin arttırmıştır. 
Ayrıca 18 bin mütahassıs orduda çalı· 
şacaktır. ---·•·---

lngiltere Kralı 
Lahey sulh mesajına 

cezap verdi 
- BAŞTARM'I 1 İNCİ SAHİFEDE -
larından bahscbniş, tahliye edilen ya
bancılarla cocukları evlerine kabul eden 
kadınları teşekkürden sonra şöyle de
vam temiştir : 

- Bütün bunlar birer fedakirlıktır •. 
Bu fedakarlığın ağırlığını hissedenlere 
.şunu söylemek isterim : 

YVGOSLAVY ADA 
Mütarelıe yddönümü 

- Evdeki va2.ifenizi yapmakla vatana 
İNGİLİZ • JAPON hizmet etm~ oluyorsunuz ... İstikrar ·\'e 
M'H-ZAKERELERI. kuvvet. i~inde da~ili cephenin muhaf~-

U zasına ~tırak cdıyorı.unuz. O cephenm 
töt'enleri yapıldı Londra, 12 (Ö.R) - İngilli - Japon de kendine göre büyük tehlikeleri vardır 

Bel d 12 (A.A) _ M .. tar k · müzakercle!"i tekrar başlamak üzeredir. Bu harbi yuvalarımız uğrunda yapıyo-
gra • u c erun T ky _,_t..· I giliz' r· · h · · ·· te- H em1 k . k dınlan lh yıldönümü dün memleketin her tarafın- 0 :'Uill\..~ .. 0 

•• ~e 11:ı ~ıcıy~ m~ . n:1;Z-. . . ~ ıt:ı ~ :tin .~ . . su . ve 
d :tesit edilmiştir. Eclgradda da Patrik ~ı ile goruşınuştur. Ingilterenın ilen husnunıyetin hukum surecegı ye~ı ve 

Pa ·ı lod ks kilisesinde kralın ··- sürdüğü bir şart vardır. Bu da alınacak daha iyi bir dünya yaratmanın ımkfuı 
nvrı o, or 0 mu k 1 d kuz de l t nl · h · • · .. ·· b ızlıkla bek mcssili ve hükümet e...~ huzurun- arar a:ı o . . v e a aş~ ımza ~, asına gırccegı gunu sa ırs -

lngiliz kralı ile Fransız 
Cümhurreisi arasında 

Mütareke yıldönürrıü münascbetile 
teati edilen tel~raflar 

Londra 12 (ö.R~ - Mütarekenin yıldönümü münasebeti:Yle Fran
sız Cümhurreisi B. Lebrünle kral altıncı Corc arasında dostane tel
graflar teati edilmiştir. Fransa Cümhurreisi telgrafında, büyük bir fe
dakarlıkla yurtlarını muhafaza için lngiliz milletiyle birleşen Fransız 
milletinin samimi selam ve muhabbetlerini lngiltereye iblağdan zevk 
duyduğunu, lngiliz ve Fransız miiletini omuz omuza çarpıştıran ide
aün aynı olduğunu, Fransız milletinin Avrupa için adalete daynnan 
bir su!h temenni ettiğini bilclirmektedir. 

lngiliz kralı verdiği cevapta, B. Lebrünün muhabbet mesajım fev
kalade sevinçle aldığını, Fransız ve lngiliz .ilah arkadaşlarmın asil bir 
çalışma nümunesi gösterdiklerini, iki milletin itimada ıliyık bir elbir
liğiyle, en sarsılmaz bir azinı içinde müsterckcn fedakarlıklar yaptı
ğını bildirmekte ve şun1an ilave etmektedir: 

- cAvrupamn cebir Ye şiddetten siyam~t edileceğine ıre sulhun 
sağlam ve hürriyet ve adalet esaslan üzerinde yeniden tem c.dileceği-

x;~s tu ry ada yahudiler 
saat içinde 

aldılar 
Memleketi on iki 

terketme emrini 
Paria 12 (Ö.R) - Viyanadan bildirildiğine göre 62 ppndan a .... 

ğı yahudi ve 45 yaşı.odan aşağı yahudi kadınlar on iki aaat :mrfında 
Avusturyayı terk etme emrini ıllmıŞlardır. Bunlar yahudi merkezi ola
cak Lublln fChiine gideceklerdir. Beraberlerinde ÜÇ yüz marktan faz
la para alamıyaca~lardır. 

Almanya zehirli gaz 
imali ile ıiıeşgul. .. 

Londra t 2 (Ö.R) - Sundey Kronikl gazetesi yazıyor: Aimanya
da, Stodgartta büyük bir fabrikn yalnız boğucu gaz imali ile me~gul 
olacaktır. Bu fabrikada dört bin işçi gece gündüz çalışmaktadır. Hu
susi muhafızlar da fabrikayı korumaktadır. 

Fabrikada hazırlanan gazlar, zehirli gazlann en müthi§i olan Krom 
gazıdır. Bu fabrikanın imalab henüz tam randımanı vermediğinden 
dolayıdır ki Almanlann topyekun harbe henüz girişmedikleri söylen
mektedir. 

lngilterenin harp gayesi 
hakkında bir nutuk 

Londra 12 (ö.R) - Hariciye müsteşarı Greyg bir .nutuk söyle
miştir. Bu nutkunda lngilterenin harp hedeflerini üç noktada hülaaa 
etmiştir. 

t - lngilterenin kendi hesabına arazi iddiası yoktur. 
2 - lngilterenin sulhu dikte etmek niyeti yoktur. 
Ba sulh bütün Avrupa devletleri arasında, Alman miHeti de dahil 

olmak Üzere, yapılacaktır. Ve lngiltere malik olduğu tabii eerYetleriD.· 
den kim~eyi mahrum bırakmak istememelcteair. 

3 - lngiltere, yapılacak •ulh esası bütün Avrupanın ekonomik re
fahını temin etmek gayesini gütmektedir. Eğer A.lmanyada, bu dere
ce müfid bir idareye boyun eğen bir Alman milleti olmasa idi Hitler 
olmıyacaktı.. ............................ ._ .............. -.• 

BAYRAMDA 
• BÜTÜ:S iz:utRLtLERlN CA YRA1!\1-

YEN/ SJNEklALAŞM~ ~Rİ OLDU<iUNOAN.l\IÜ
DÜRIYETİl\'fİZ AŞACIDAKI 

EŞSiZ MUAZZAi\-1 PROGRAl\11 TAKDİM EDİYOR 
IIBPSi İZMİRDE İLK DEFA 

TÜRKÇE SÖZLÜ BİR HARiKA 

Tüccar Horn 
FRANSIZCA SÖZUÜ ... 

OYNIYANLAB: CBARLES VAN.EL - ERİC VO. STROREİM 

Tren Çapulcuları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~rama ilave olara : SON DAKİKA 
Ebedi Şefimizin aziz habralan!18 h"inne~n ~ra ve İsbnbwda yapılan 

muazzam merasim .. Sesli ve TÜRK f'E SÖZLO .. -
SEA.'lSLAR : HER GÜN : 9 - 11 - 12.30 - 6 \'e GECE 9.30 DA. .. 

.. ............................... mlıl ...... Wt:aı:r::t:"•Bt 
Birinci fıkrada yazılı mecburiyet ha

li müstesna olmalt üzere badema :hasta
lık fainiyle vaz.Ifeden ayrılmak için me
zunivet emrinin tebliğini beklemek la

dn yapılan dini ayine riyaset etmiştir... edenlerın tasvıbıne arzetmektir. lıyorlar. 
Bir çok Fransız askerinin med.fun bu- ,-----·----•••--------------•, , __ ..,. ______________________ .. , 
lunduğu Bclgraddaki Fransız mezarlı- T DÜN AKŞAl\I 

zımdır. ~--------lı-~~~-~-!_n_·:.im_~_a_~_~,: ayyare~mM [ ~·] ~hdrparkSinemasını 
Bayram münasebetiyle muhterem m'jdarimlerine hatırası daima dillerde ve 
gi>niille.rde yasıyacak olan ve 35 ki!?ili ı, saz heyeti, 40 ki;: ilik koro, 20 kişilik KASIRGA GİBİ DÜNYAYI SARAN ORDULAR 

- FIRTINA GiBi ÖLKELER DOLAŞAN ALAYLAR 

- ZAFER GİBİ İKLİMLER AŞAN ŞEREFLER 

BU GÜN 

Türkçe Keşif Alayı, nda 

Lale ve Laletan Sinemalarına 
KOŞUNUZ ' 

Mehter takıınının işü.raki7:<: vücuda getirilen 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 

Gülnaz Sultan 
FtLMi.Nt TAKDİM EDER ... 

AYRICA 

Ma ek Bahriyeli ve Ekler jurnal 
Bugün seanslar: 11- 1 :ı - 5 - 7 ve 9 DA 

Tc rif edenler, salonun ihtişamı .. Filimlerinin gide].liği ~da. hayran 
kaldılar ..• Siz de ~ldiğiniz de ayni bkdiri ~zhar edecek, K~LTÜRP~~ 
sinemasının sinema değil, adeta Sara) o!dugunu kabul \'e tasdık edeceksiniz 

TİNO ROSSİ Billu,. sesli TİNO ROSSİ 
Güzel sarkılariyle .. Şa)anı hayret rolleriyle 

P A~RiS IŞIKLARI 
Filmmde sizi mest ve hayran bırakarak, Atkı lanıun toplıyacaktır .. 

AYRICA : Kil~ük yaşınızda nincler;nizdcn dinledi~>iniz büyük aşk hikftyesl 
ARZU İLE KANBER 

Türk(e smlü filminde bir gencin kaltnunnnlığı görii1&tktir .. 
iLA Vh'TEN : METRO JURNAL - RENKLi Mtıd ... 
SEANSLAR : SAAT 12 DEN İTİBAREN ....• 
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Almanlar manevra mı yapıvorlar mış 
Garp cephesinin darlığı yüzündendir ki Alman kuvvetleri Belçika 

ve Hollanda hudutları boyunca tahşid ediliyormuş ... 

En son tahminlere göre ise 
Hollandaya karşı bir baskın daki

kadan dakikaya beklenmektedir 

Finlandiya ve Hollanda hudutlarına nakledilen Alman kuvvetleri 
Londra, 12 (Ö.R) - Kopenlıagdan rebe cereyan etmemiştir. essirdir. Yabancı muhabirlere göndere-

gelen haberlere göre Alınanlar Hollanda Londra, 12 (Ö.R) - Hollandaya fuıi cekleri haberlerin sansöre tabi tutulma
ve Belçika hudutlanndaki askeri tahşi- bir Alman taarruzu her dakika beklen- sına mecburiyet hasıl olacağı ihtar edil
datlarmı bir manevraya atfetmekte ve mekle beraber, mevcut buhran şimdi bi- miştir .. Dün ilci mıntakanın su altında 
ayni zamanda Garp cephesinde yer dar raz daha sükilnetle muhakeme edilmek- bırakılması kararından sonra bugün ay
olduğundan tahşidatı bilmecburiye ge- tedir. Ubeyde bugün endişenin eksil- rıca daha başka mıntakaların suya gö
nişletmeğe mecbur oldukları söylenmek- diği ve Lfilıey halkının geniş bir nefes müldüğü ilan edilmiştir. Şimdilik sular 
tedir. aldığı nazara çarpmakta idi.. Hollandanm belli başlı müstahkem mev-

Mesul mahfiller, muhtelif sebep ve ve- kilerini kaplamış bulunuyor. Dün Hit-
Paris, 12 (A.A) - Havas ajansı as- silelerle bedbin rivayetler çıkarıldığın- !erin taarruz için cumartesi gününü in

kerl vaziyet baklanda şu malilmatı ve- dan dolayı teessürlerini gizlemiyorlar .. tihap etmek itiyadında olduğu hatırlatı
riyor : Bir çok tahminlere göre Alman Ecnebi gazetecilere, hiç bir makul sebe- lıyordu. Bundan baska dünkü gün mü
lotaatının bitaraf memleketler hudutla- be müstenit olmadan heyecan verici ha- tarekenin yıldönümü idi. Bu Münib 
nnda yaptıkları tahşidata ve Sigfrid herler vermemelerini, bu vaziyetin de- bombası dolayısiyle İngiltereye karşı 
hattı üzerindeki mevzilerde külliyetli vamı halinde çekilecek telgrafların san- mevcut olan kin de tehlikeyi artlırıyor-
takviye harekıltına rağmen dün cephe- söre tabi tutulacağı ihtar edilmiştir. du .. Fakat saatler geçmiş, hiç bir tehli-
nin heyeti umumiyesinde tam bir sükil- ke belirmemiş ve halk rahat bir nefes 
net hüküm •ürmüştür. Yalnız Farrein Amsterdam, 12 (A.A) - Borsa düne alınıştır. Gerginlik azalmış olmakla be
bir kaç kilometre garbinde ve ayni neh- nazaran daha müsait bir vaziyette bıılu- raber Hollandanın vaziyetinin çok na
rin bir kaç kilometre şarkında iki Al- nuyor. Ubeyde de endişenin daha azal- zik olduğu tamamen idrak ediliyor. Şu
man keşif kolunun bir çıkış hareketi dığı aşikardır. Resmi mahafil ecnebi rası da muhakkak ki Hollandalılar mem
yaptığı haber veriliyor. Bir kaç mitral- memleketlerde Hollanda hakkında dola- leketlerinin bitaraflığını muhafaza et
yöz ateşi olmuşsa da hakiki bir muha- şan bedbin rivayetlerinden dolayı müte- rr.eğe son derece azimlidirler. 

Bir Alman Tahtelbahiri 
Ticaret gemilerini batırmak isterken 

lngilizler tarafından batırıldı 

.. 

Faris 12 (ö.R) - Bir Norveç şilebi 
mürettebatının verdiği habere göre iki 
lngiliz harp gemisi tarafından bir Alman 
tahtelbahiri batırılmıştır. Şilep müret
tebatı şu tafsilatı da ilave etmektedir: 

İngiliz filosu hareket halinde 
Ingiliz harp gemileri bir ticaret filo

suna refakat etmekte idiler. Bu sırada 
tüccar gemilerine tecaviiz maksadiyle 
bir Alman tahtelbahirinin görünmesi 
üzerine derhal lngiliz harp gemileri de
nize mayn dökmek suretiyle tahtelbahi-

rin hücum imkanlarını kaldırmışlardır. 
Alman tahtelbahiri bu maynlara çarp
mış olacak ki, bir an denizin üzerine çık
mış ve rahnelenmiş olduğu aşikar bir 
yan vaziyeti aldıktan sonra batmıştır. 

Dr. Göbels'in yeni nutku 
Alman propaganda nazırı suikastten 

lngiltereyi mes'ul tutuyor 
Roma, 12 (Ö.R) - Berlinden bildiı·i- ikasdın mesulü İngilteredir .. İngiltere-

ljyor : nin ilk harp hedefi fütleri yoketmekti. 
Dr. Göbels bugün radyoda bir nutuk Bu suikastle bu hedefine çabuk ve ucuz-

söylemiştir.. ca varmak istemiştir. Fakat muvaffak Fransa 1 Münih suikastindcn sonra Göbelsdemiştirki:fütlere.karşısu-olamamıştır. Bütün Almanyabirkale 

:.:r~,3,:~::::~ •• ,~ v ahudi, kralcı ve kato- Harp salgını 
r~:~~!::i!dS:~E;~~ liklerden tevkifatyapıldı Balka n emleketlerı·ne 

gibi İngilterenin karşısında duruyor ve 
İngilterenln ablokası çok sürmiyecektir. 
Vaziyet tamamiyle tersine dönecek ve 
pek yakında abloka altında bulunacak 
olan Almanya değil, İngiltere olacaktı:r. 

B. Eden 
Ve Dominyonlar heyeti 
Garp cephesinde ... 

malıye nazırı Reynonun Londraya seya- n .a 
hati dolayısiyle parl§mento toplantısı ay 

Londra, 12 (Ö.R) - Dominyonlar 
nazın bay Eden, Dominyonlar murah
hasları ile Garp cephesinde İngiliz ka
rargahını ziyaret etmişlerdir. 

sonuna bırakılmıştır Faris, 12 (Ö.R) - Havas ajansı Ams- Alman matbuatı Gestaponun bu sui- k e 

.fransaya "teıen te~~::,ans~~~ı~~~n sonra yahudi, ~:t~ire~o~~=.:~:'ı:.a~nls':.::1eis~!i sirayet etmiyece tır 
Bu ziyaret esnasında İngiliz kara kuv

vetleri başkumandanı general Gort kaı-
şılamış ve cephe vaziyeti hakkında iza
hat vermiştir. B. Eden ve murahhaslar 
bu ziyaretten sonra general Gort tara

J ili 1ı 1 j kralcı ve katolikler arasında bir çok içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir .. 
ng :Z as er er tevkifatlar yapıldığı Viyana, Hamburg, Nazi zimamdarları, efkarı umumiyedeki 

Paris, 12 (A.A) - Bu sabah bir ta- ve Münibten bildirilmektedir.. şüpheleri izale için büyük zahmet çek
bur İngiliz askeri Parise gelmiş ve Li- Nazi matbuatı, suikastte İngiliz gizli mektedir. Suikasdda Führere aleyhtar 
yon garında Faris halkı tarafından al- servisinin eli bulunduğıınu yazmakta ise 1 olanların da elleri bulunduğu hakkında 
kışlanmıştır. de sarih iddialarda bulunamamaktadır. e.{karı umumiyede kanaat vardır. 

--tr
HOLLANDADA 
Telefon muhaberatı 
Paris, 12 (Ö.R) - Bütün Hollandada 

telefon muhaberatı dün kesilmişti .. Bu
~ün tekrar başlarru~tır. 

Brest limanında bir 
gemi infilik etti 
Faris 12 (Ö.R) - Brest limanında bir 

bell7.in gemisi bir infilak neticesi bat
mıştır. Mürettebat ve gemide bıılunan 
deniz amelesi kurtarılarnamışlardır. 

-JJ>--
Amerika Japon 
sefaretinin bir tebliği 
Vaşington, 12 (A.A) - Japon sefare

ti tarafından neşredilen bir tebliğde Çin
de bulunan Amerikalı mülk sahiplerine 
altı defa harp tazminatı verildiği bildi
rilmektedir. 

Yl/GO.SLAVYADA 
SEÇİ-,. ... 
Belgrad. 12 (A.A) - Zagrepte çıkan 

bütün gazeteler tesrii intihabatın gele
<'Pk ~en"' ~on kiinun başında veya .şubat
t;\ '·apılaccıı?ını yazmaktadırlar. 

- +-
4ilistinde 

Siyasi mevfıuflar 
tahliye ediliyorlar 
Londra, 12 (Ö.R) - Filistinde vazi-

yet gittikçe normal bir hal almaktadır ... 

Almanyanın Holanda 
istilasındaki gayeleri 

Paris 12 (ö.R) - Paris gazeteleri Almanyanın Holandadaki tah
şidat münasebetile yazılar yazmaktadırlar. 

Figaro gazetesi, cAlmanyanın Holandaya taarruzu dünyada akisler 
uyandıracaktır. M ünih suikasdı ve Göringin sözleri Almanyadaki da
hili gerginliği gösteriyor> demektedir. 

B. Leon Blum Populer gazetesinde şunları yazmıştır: 
« Hitler vaziyet icabı kırk sekiz saattenberi yapacağını yapmış ol

ması lazımdı. Hitler bekliyor, beklemesi de tereddüdündendir. Yarın ne 
olacağını kimse bilemez, kader bir tereddi.it geçiriyor gibidir. Holan
danın istilası, lngiltereye karşı deniz ve hava yolu bulmak ve Fransa
ya karşı da yüklenmek gibi muhtelif şekillerde tezahür eder. Holanda 
ve Belçikadan dolaşmak suretile yapılacak manevra, lsviçreden ya
pılacak manevra ile müterafik olacaktır. 

Berlinin almakta olduğu tedbirlerin sebebi de bu olmalıdır. Holan
danın istilası umumi bir taarruzu da mümkün kılacaktır. 

Madam Tabui de, Hitlerin askeri projeleri tasdik edeceği muha~
kak değildir. Amerika ve Llihey elçilerinin raporu,onu teemmüle sev
ketmektedir Maamafih Führerin ileri emrini vermesi de muhte
meldir .. 

Holanda başvekili bugün radyoda 
Holanda milletine hitap edecek 

Tevkil edilen arapların mühim bir kısmı Llihey 12 ( ö.R) - Yarın başvekil halka hitaben radyoda bir nutuk 
serbest bırakılmıştır. Siyasi mevkufla- . d d k . 
rın hemen hepsi tahliye edileceklerdir .. ! ıra e ece tır. 
Ancak haklarında ciirüm sabit olmuş Dagev Hetess gazetesi Almanyadan ademi tecavüz hakkında yeni 
' ~ıar bu karardan müstesnadırlar. 1 bir teminat almanın imkanı olmfldıi\ını fNrlvMWikfaflİl"ı soyıcın•~m. 
kol, n İn_,·ı. '11ii<ıait mev· 1 nden ıçtınap ıçın mumkun o an er ı 

Belgrad, 12 (Ö.R) - Romanya - Ma
caristandan sonra Türkiye ve Bulgaris
tanın da hudutlarından bir takım kuv-
vetlerini çekmesi ve bir kısım ihtiyat
ları da terhis etmesi Yugosla11yada de
rin bir memnuniyet uyandırnuştır .. Yu
goslavyanın dostluk bağlariyle bağlı bu
lunduğu gerek Türkiye, gerek Bulgaris-

ltalya kralının 
yıldönümü 

Tunus, 12 (A.A) - İtalya kralı ve 
Habeşistan imparatoru Viktor Emanue
lin 71 inci yıldönümü münasebetile İtal
ya konsolosluğuna Fransa ve Tunus na
mına temennilerde bulunulmuştur. Kili
sede resmi memurlar Fransız ve İtalyan 
muharipleri huzuru ile dini ayin yapıl
mış ve kilise içine Fransız, İtalyan ve 
Tunus bayrakları asılmıştır. Kral ve Fa
~ist marşını müteakip Marseyyez ve Tu
nus marşı çalınmıştır. 

-)\'·-

Mayin sed eri 

tanın bu hareketi Balkanlarda sulh ha- fından şereflerine verilmiş olan bir zi
reketinin bir funili olacaktır. İlk defa, ya!ette hazır bıılunmuşlardır. 
İtalya - Y unanlstan, bilahare Romanya 
Macaristan ve bu defa da Türkiye - Bul
garistan arasında karşılıklı surette alı
nan bu tedbirler, harbin Balkanlara si
rayetine mfuı.i olacağı gibi bir sulh un
suru da olabilecektir. 

Almanya 
Sulh teklifini hali 
tetkik ediyormuş ... 
Brüksel, 12 (Ö.R) - Brükseldeki Al-

man elçisi Belçika ve Hollandanın sulh 
tekliflerinin tetkik edilmekte olduğunu 
hariciye nazırı B. Spaaka bildirmiştir. 

Münih suikastı 

Boz.ulan telefonlar 
düzeltildi... 
Amsterdam, 12 (Ö.R) - Dün bozul

muş olan telefon muhaberatı bugün tek
rar tanzim olunacaktır. Amsterdam li
manı akşamları kapanacaktır .. Başvekil 
bugün saat 12 de bir nutuk söyliyerek 
endişeleri izaleye çalışacaktır. 

Dünkü telefon muhaberelerinin inki
taına sebep, gayri meşru bir hareket şa
yialarına atfedilmektedir. 

-*
Londra radyosunda 
TUrfıçe neşriyat 

Londra radyosu ecnebi lisanlar üzerlne 
yaptığı havadis neşriyatına, Türkçe de 

Münib, 12 (A.A) - Matbuat Kurger- ilave etmeğe karar vermiştir. Bu suretle 
bran birahanesi suikasdiyle meşgul ol- Londra radyosunun yabancı dil üzere 
mağa devam etmekte ve bu suikasdın yaptığı neşriyatın sayısı on dördü bula
manevi mesuliyetini daha şimdiden ta- caktır. 
mamiyle beynelmilel yahudilik hareke- Gelecek haftadan itibaren başlıyacak 
tine yükletmek münıkün olduğunu yaz- olan Türkçe neşriyat lier gün saatimizle 
maktadır. Polis tarafından yapılan araş- 7,55 le başlı.v~ak Qn be;; dakika süre
tırmaların neticeleri şimdiye ]<adar ma- cektir. Bu neşriyat 19,6 ve 31, 32 metre 

Vaşington, 12 (A.A) - Harbiye neza- 11'.lm değildi. Gestapo teşkil!tı mühim kısa dalga üzerinden :ı;apılacaktır. 
reli Pasifik denizinde ve Atlantik sahi- bir izin üzerinde bulunduğunu ve ya- Bu havadisi veren Ingilizce Niyuz 
!inde mayn sedleri vücuda getirildiğine kında bazı ifşaatta bulunabileceğini Kronik! gazetesi Türkiyenin de Anka
dalı; olan haberle~ tekzip etn).ektedir. .ümit ettiğini bildirmektedir. ra radyosunda 31 metre üzerinde Jngi-

--ry.--- Bertin, 12 (A.A) - Hitler dün sabah lizce neşriyata başlamak tasavvurunda 
Almanya sokaklarmda suikast mahallini ziyaret etmiş ve tah- olduğunu bildirmektedir. 

k kikatın seyri hakkında hususi tahkik --+--
satılan amalar.. komisyonu şefinden bazı malilmat al-
B 1 h • i YUGOSLAV • MACAR 
ıın ar arp ııanes ınıştır. TİCARİ MtiMASEBATI 

verenlere veriliyor YUGOSLA v . MACAR 
Almanyanın bütün sokaklarında kil- Belgrad, 12 (Ö.R) - Yugoslavya ti-

çük kamalar satılmaktadır. Harp devam Hava münakalitı caret nazırı Macar gazetelerinin Bel-
ettiği müddetçe bu küçük yadig5.rlar, Belgrad, 12 (Ö.R) - Politika gazete- graddaki muhabirlerine beyanatında, 
hücum kıtaları mensupları tarafından sinin Budapeştc muhabirine göre, Yu- Yugoslav - Macar iktısadi münasebet
harp ianesine yardım edeceklere veri- goslavya - Macaristan hava münakala- !erdeki is birliğinin lüzumlu olduğunu 
lecektir. Bu gibi hediyelerin iane muka- tına dair imzalanan mukavele Macaris- söylemiş 've yapılacak anlaşmalarla iki 
bilinde da~ıtılmasma geçen seneden tanda hüsnü suretle telııkki olunmuştur. meınleket arasında karşılıklı iktısadi 
Çaşlanmışt .. Bu maksatla 25.000,000 ka- Bu mukavele Macar mahaiilinde çok iyi menfaatler temin edilmis olac. nı ilıi-
fli....l'UA.l s;).~~twJ·ı.s;.tJ.ı~ -·---..!I':i..<o->tı"""•.. • -- -


