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harp tehditlerile takviye etmekten ibarettir 
......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Milli Şefimiz 
Bugün B. M. Meclisinde 
Çok mühim olan senelik · nutuklarını 
· söyliyecekl.erdir. Şe.fin nutku 
kıymetli direktifleri ihtiva edecektir 

Ankara, 31 (Hususi) - Büyük Millet Meclisi y~ saat 15 te yeni devre 
ipimaına başhyaca.ktır. 
Bm:naıneye göre Reişicümhur ve ~ltlli Şel İsmet İnönü senelik nutuklanm 

Irat buyuracaklardır. 
Bunu Meclis reisi ile rlyaset divanı intihabı takip edecektir. 
Ankara, 31 (Hususi) - Milli Şefin yarın Millet Meclisinde jradcdeceklcri 

senelik nutka bü~ bir ehemmiyet.atfedilmektedir. 
- SONU 3 tİNCV SAHİFEDE -

~-----~~~~-'-~---"-~-------

Sovyetler 
---*---

Almanya yanında 
oıaraıı harbe iştira'lı 
edeceıııer mi! ... 

-*-ŞEVKET BU .. GtN 

Hitler «Mein Kampf» mda Sovyetler
ıe ittifaktan şöyle bahsediyordu: 

« Nazarlarında mukaddes hiç bir 
pakt mevcut olmıyan kimselerle itti· 
fak edilemez. 

« Yalnız ahmak bir burjuva Al
manyanın Bolşevik tehlikesinden ma-

Teklifleri reddedilirse 
Sov.yet Rusya har:be müdahale teh

didini mi ileri süre~ekn1iş? .. 
Bil' İngiliz gazete.süne gö~e mu~msemaıın tam 

oJarafı inlııtaı ihtamaEü mewuttu13 •• 

lngiliz Amele partisi re:sı 
harp gayelerini ilan 

. . 
parı1srnın 

edecek 
Paris 31 {ö.R) - FransJZ gazeteleri 

Sovyet komiserler heyeti reisi B. Moloto
fun harp sahasında tamir kabul etmez bir 
hareket vukuundan eVV'el yapac.ıiı sul!ı 
tekliflerinin reddi heJinde Rusyanın mü
dahalesi tehdi.dini .ileri süreceğini tahmin 
ediyorlar. 

yor: Sovyet Rusyanm bitar.:ıfüğı cok ga
rip ve tarugiranedir. Ei:.er Molotofon 
salb tıeklifleri H'tJ ::in b'•1'€hr"1İ tekrar
dan iboret kel!lcaksa ne Londra, ne 1 

Parisde dinhye:ek kulak bulamıycı.· 
caktır. 

«Tan» gazetesi daima ayni manevra 
karş13mda bulunulduğunu ve b•Jnun da 
sulh davetlerini harp tehdiı.Ien1e takviye 
etmekten ibaret olduğunu miişah~de 
ediyor, 

•Pelit Parisien« şu mütaliayı serdedi· 

Roma 31 (ö.R) - Askeri vaziyeti 
tetkik eden cNiyu Statsmen> lngiliz ga• 
zetesi harbın uzun müddet muharebe 
'!ahnelerinde <'l~ui7u kad<lr ekonomik sa
hada hareket :z kalacağı fikrini bey~ 
ediyor ve sunları ilave ediyor: P~vgam-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - Garp cephesi1ıde Fraıut;: askerleri mevzilerinde 

Tıcaret Vekili 
Günün en mühim hidisesi ----tr·---

Istifa etti 
Beş ltalyan 

başkanı 

nazırı ve Genel kurmay B .. Nazmi<:rT~p.çuoğfu 
isİif lıla~ınl verdiler... Tıcaret Vekılı oldu 

F aşıst partisinin· genel sekreteri de 
istrlasını vermış bulunuyor .. 

iJ~·r.~rarıeıı verenler müfr·t Alman dostsı ;d·ıer
iZabea- lLondl'aGa i:Vil l.ıwftı!emtd?lou 

Pa i , 31 (Ö.R) - Bugi.inün en mü- nazır \ 'e müsteşarlarının Almanlara 
hiın hHdisesi Romadan gelen haberlere 1;arı;ı sempatileri ile maruf olduklarını 
göre İtalyan kabine,,,ine dahil nazırlar kaydetmektediı. 
ve müste~arlard~n yed.isi ile Genel kur- Bu manidar istifalar etrafında heni.iz 
may b~kanınm istifasıdu·. kafi derecede geniş malfımat mevcut ol-

Sckiz seneden beri Faşist partisinin ınamakla beraber istifaların bugünkü 
stkreterliğini yapmakta olan Stracenin şartlar içinde vukubulmus olması çok 
de istifa ehniş bulunması hadisenin büyük bir ehemmiyet taşımaktadır. B. Naztni ıopçuoğlu 

sun olduğunu düşünebilir. · Fa§i$t Partisi komitesi içtima halinde 
ehemmiyetini bir kat daha arttırmıştır.. İSTİFA EDEN NAZffiLAR Ankara, 31 (Hususi) _ Biı· müddet· 

Röyteı· ajansı istifalarını veren Faşist Propaganda ve Kültür nazırı Alfiyeri, ten beri rahatsız bulunan Ticar~t ,-ekil. 

·n t ahtetbahirl.e • 
ı· 

Nafıa ntızı.rı Latini, ziraat ve orman na- ve Antalya mebusu Cezmi Erçin hastn· 
zı.:ı . ~oss.ö~ münakalat ~n _Benni! lığının devamı ve tcdavı jhtiy~pa melr 
dovl7. ve.~ubadele nazırı Farınacı, hava ni \'ekalet vazifesinilen ıs ıfa efıniş ve 
nazırı._müsteşarı g~neral Vallo, başveka- yerine Aydın mebusu Nazmi Topçuog
let musteşarı Medı Kodel Vachcllo. Ge· Iunun tayini yüksek tasdika iktiran et-

·- SONU 2 İNCİ SAllİFEDE - miştir. 

« Bol,evizmin ilk hedefi Almanya
dır. Milletimizi onun zehirli kucağın
dan. nasıl kurtamuah ki bizzat onun 
1'oUan arasma abfmışbr. BO~in 
İnsanlığa karşı menfur bir cinayet ol
duğunu Alman İşçlsine nasıl anlatmah 
IO o hizzat bu cehennemt musı'bet tet· 
lcilatile hirlesmistir. Böyle bir doktri
ne sempati besUyen İ('lçileri ne halda 
itb1ıam "edelim ki devletin ~efleri 
«Führer» bu doktrinin mümessi1leri
ni kendilt>lile müttefik olarak seçmi~
lerdir. Dünyanın Bolsevikleşmesi aley
hindeki mücadele Rusya ile apaçık 
münacıebetleri icap ettirmektedir. 

Balı~çı gemilerini merha- Bulgaristanılı da Balkaiı 
« tblisle birleşel'ek şeytan kovula

maz. (Mein KampF-Sabife 748-750) 

metsizce batırmaktadırlar antantına 
Londra - Nidan balıkçı gemisini batı

ran Alınan tahtelbuhirinin kumandanı 
Siındi Hitler ve Von Ribbentrop ana- geminin kaptanını kurtardıktan sonra, 

nevi Alman • Sovyet dostluğundan hah- biz sizi değil, ÇemberJayni arıyoruz de
sediyorlar. Bu tczad kimseyi aldatamaz. miştir. 
Sovyet zimamdarlan Berlinden gelen Saint • Nidanın 15 kişiden ibaret olan 
mebzul iltiFatlann hangi tesir ve tazyik mürettebatı bir tahlisiye sandalına bin
altmda yapıldığını elbette bilirler. Yine mişti .. Tahtelbahir kumandanı şu sözleri 
biJirler ki Almanyada Sovyetlerle müna- ilave etmiştir : 
ıe~etlerl M~in .Kampf't.~ m~dafaa edil~°! _ Bizim, İngiliz balıkçı gemilerinin 
fikirler zavıyesınden mutalaa ebnekte as· mürettçbatiyle hiç bir kavgamız yoktur. 
ra~ edenle,. .hala büvük ekseriyeti teşkil \Fakat Almanya, Çemberlaynin başladığı 
edıvor1ar. Sıvasette g:weye vnsıl olunca- harbe sonuna kadar devam edecektir. 
ya kadar her şeyi mubah görenlerin dok- Kumandan bundan sonra gemi müret· 
trin1erini feda ediskri, ne sözle!'indeki lL•batmın sandalda y!yecekleri olup ol
aamim.iyet~izliği f!i-tleye~ilir. n~ de mal<- ınadığını sormuş ve onlara bir kutu bis
aadlannı ıhata eden supbelen... Bunun küvi vermistir. Gemi mürettebatının 
i~i~dir ki Sovyet - ~lman dost~uk .~erde· sandalda yaktığı ateşi gören Lynks ba
sının arkasında eskı husumetlenn, ıtimad· ı,kçı gemisi sandala yaklaşarı.tlt tayfa
ıızlıklarm bütün genişliğile kaynaşmakta }arı kurtarmıştır. O esnada tahtelbahir. 
oldu~unu iddia etmek hatala sayılamaz. bir daha göründüğü için Lynks telsizle 

Alb seneden beri Bolşevizme karşı imdat işaretleri vermiş ve buİıt_ı gören 
d~manlık duyguları ile beslenmiş olan tahtelbahir gemiyi bombardıman etmiş· 
bir milletin bir kaç ayda bütün kanaat- tir .. Lynksin mürettebatından iki kiŞi 
lerinden tecenüd etmesini beklemek me- yaralanmıştır. Alman bahriyelileri Link.
hah talep etmek olur. Moslcova bu haki- sin bordasma patlayıcı maddeler koya-

- SONU 2 İNCİ SAHiFEDE - rnk gemiyi batımııslarclır. 
EV -

• • • • 
g1rlllesı ıçın 

--+--
Bükreşte Antanta 
dahil devletler 
arasında müzakereler 
o uyor._ 
İstanbul, 31 (Hususi) - Romanyanın 

Tahran elçisi bu sabah vazifesi başına 
gitmek üzere şehrimize gelmiştir .. Elçi 
gazetecilere beyanatında : 

eBclkan antantına Bulgaristanın da 
girmesi için Bükreşte görüşmeler yapılı
yor ve bu gayeyi temin edecek bi.r an-
1 · ~a elde edilme~e çalışılıyor .. M za
kerelcr şimdilik Ballrnn antantına dahil 
memleketler ara.."l!ldadır. Henüz Bulgar
larla doğrudan doğru:ı a temaslara ba<;
ı~nmıs değildir» demiştir. 

.Amerikanın son kararı 
ve Rus tefsirleri.-
Roma 31 {Ö.R) - «Mancister Gpardi

yan> Ingiliı. gazetesinin fikrince bitaraf
lık kanununun ıslahı leyhinde Amerika 
§.yan meclisi tarafından verilen karar?! 
ait Rus tefsirleri Rus • Alınan sıılh taa"'
ruzunun akameti hususundaki Rus eneli-



HIP'E ıe 

SAHiFE 2 

Atatürkün_ 
=Son günleri 

ffıdarndan nafılen : YAZAN: Rahmi Yağız~ 
16-

tedi.. Sarayda Atatürkün geçirdiği ilk 
gecenin neşesi hakimdi. 

- Uyandılar, sıhhatlcrindc değişiklik 
ve salaha doğru bariz emareler farkedi
liyor! 
Cevabı verildi .. 
Atatürke Başvekilin saraya geldiği 

arzedilince huzuruna çağırttı. Muhtelif 
meseleler üzerinde bir saate yakın gö
rüştü .. 

Bir haftadan beri Ege mıntakasındaki 
kıtaları teftişte bulunan Genel Kur
may Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak er
tesi sabah Istanbula gelmek üzere geceyi 
Eskişehirde geçirmişti. Başvekil 27 Tem
muz Çarşamba sabahı bu büyük ve ter
temiz askeri istasyonda karşılamak için 
Atatürkün ısdar ettiği iradeyi de aldık
tan sonra saraydan her saniye artan bir 
iç hazzı ile ayrıldı. 
Aynı gün, Ebedi Şef dost Fransanın 

Cümhurreisine Fransa Milli bayramı 
dolayısiyle bir tebrik telgrafı çektirmeği 
de ihmal etmemişti. 

Bu hadiseler gösteriyor ki; Ebedi Şef, 
sıhhatinde ufacık bir salah, en küçük bir 
iyilik hissettiği dakikada doktorların 
ileri sürdüğü tıbbl lüzwnlara rağmen 
çalışmaktan geri kalmıyor, hasta dahi ol
sa idari ve siyasi meseleler, devlet iş.
lerile iştigal ediyordu. 

27 Temmuz Çarşamba sabahı Mareşal 
Fevzi Çakmak Eskişehirden Istanbula, 
Haydarpaşaya geldi. Başvekil, Istanbul
da bulunan Vekiller, Vali, Emniyet Mü
dürü, Istanbul Kumandanı ve bir ihti
ram kıtası tarafından garda istikbal edil
di. 

Büyük asker, Blışvekille, birlikte Hay
darpaşadan Acar motörüne bindi. Doğ
ru Dolmabahçeye geldi. Atatürkün hu
zuruna çıktı. 

Saraya avdetten sonra her geçen gün 
Atatürkün sıhhi vaziyetinde hissedilecek 
bir değişiklik meydana getiriyordu. Bi
naenaleyh Ebedi Şe.f Büyük Erkanı har
biye Reisini daha iyi bir sıhhat vaziyeti 
içinde iltifatlara garkederek karşıladı. 

Büyük askerle Başvekilin Atatürkün 
huzurunda kalmaları iki saatten fazla 
sürdü. Ebedi Şef Mareşalın teftişler ne
ticesine dair verdiği izahatı alaka ile 
dinliyor, yenilmez Türk ordusunun Ege 
kıyılarında kahramanca nöbet bekledi
ğini, her türlü techizatın tam ve nok
sansız bulunduğunu, talim ve terbiyesi
nin imrenilecek bir mükemmellikte ol
duğunu bir defa daha Büyük askerin 
~ğzından işitmekle memnun ve müfte
hir görünüyordu. 

•• Bl'l'MEDI •• 

Günün mühim hadisesi 
Beş ltalyan 

başkanı 
nazırı ve genel kurmay 
istifalarını verdiler 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA
.ıel kurmay başkanı general Pariani ve 
parti genel sekreteri Stracedir. 

Kabinede yalnız üç nazır mevkilerini 
muhafaza etmişlerdir. 

Bunlar da adliye nazırı Grandi, hari
ciye nazırı Ciano ve maliye nazırı Vol
pidir .. 
YENİ NAZIRLAR 
İstifa edenlerin yerlerine tayin edi

lenler şunlardır : 
Korporasyonlar nezaretine Ricci, ma

arif nezaretine Pavoriti, mübadele ve 
döviz nezaretine Ricarcli, ziraat ve ar
ınan nezaretine Astieri, münakaleye 
Vcntura, nafıaya Serena, Genel Kur
may başkanlığına Afrika ordusu başku
mandanı general Grazyani, Afrika or
dusu başkumandanlığına general Paro
çi, harbiye müsteşarlığına general Sudi, 
hava müsteşarlığına general Pikkolo, 
başvekt\let müstesarlığına general Rus-
so ... 

Müstafi general Paryani ayni zaman
da harbiye nezareti müsteşarlığını da 
yapmakta idi .. 

Parti genel sekreteri Strace vazifesin
den affedilmesini rica etmiş ve bu tale
bi kabul edilerek kendisi Milis genel 
kurmay başkanlığına tayin olunmuştur. 
DÜÇENİN TEŞEKKÜRÜ 
Düçe, istila eden nazırlara ayrı ayrı 

birer mektup göndererek vazifede bu
lundukları mUddetçe İtalyanlık ve Fa-

şizm dava.sına yaptıklan hizmetten do
layı teşekkürlerini bildirmiştir. 

Müstafi nıu.ırların her birerleri bazı 
ticari ve sınai teşekküllerin başlanna 
geçirilmişlerdir. 
PARTİNİN BAŞ SEKRETERİ 
f · rti grnel sekreterliğine Ettore ~..fut

ti Volscnade 1ayin edilmiştir .. Mu.uni
leyh Fasist partisinin on üç konsülü 
arasında baş konsül vazifesini ~örmekte 
idi.. Habe:>, İspanya ve Arnavutluk h~ 
!erine tayvareci olarak istin~k etınistir .. 

LONORA MEMNUN 
Londra, 31 (Ö.R) - Gazcteleı· İtal

yan kabinesindeki tebeddülatı ve bil
hassa propagal'lda nazırı Alliyerinin isti
fa eden nazırlar arasında bulunmasını 
iyi karşılanmışlardır. Malumdur ki Al
fiyeri İtalyan matbuatında İngiltereye 
karşı olan neşriyatı idare eden adamdır. 

Brüksel, 31 (Ö.R) - Belga ajansına 
göre İtalyanın Balkanlarda takip ettiği 
sulh siyaseti büyük ve küçük devletler
den müteşekkil bitaraf bir blok teşkil 
ederek sulh anında bu blokun söz sahi
bi olabilmesini temindir. 

Roma. 31 (Ö.R) - Faşist rejiminin 
17 inci yıldönümü münasebetiyle İtal
yan hakimleri Venedik sarayında Düçe
yi ziyaret ettiler .. Mussolini, İtalyan ka
nunlarının beynelmilel şöhretinden bah
setmiş, Faşizmin (Tefrik kuva) tanıma
dığını, İtalyan adliyesinin eğilmez bir 
müdafii olduğunu söylemiştir. 

Annemin 
Sevdigi Adam 

Yazan: Üç Yıldız 
- 23 -

A vrupaya gitti zennedccelderdi. Şimdi 
ben Müjgana annem yalan söyliyor nasıl 
derdim. 

Onıın teessürünü izale için hemen: 
- ilahi Müjgancığım .. Dedim, bunu 

bana ne diye daha evvelden söylemedin. 
Simdi anladım .. Seni bırakıp ta gidecek 
mi sandın .. A yavrum .. Bunun imkanı 
var mı .. Evet, doğru . ben müracaat et
tim .. Ettim amma .. Yalnız kendim için 
'değil.. Senin için de rnürc.ıcaat ettim. E
ğer tnliimiz olur da gönderirlerse ikimiz 

birden gideceğiz. Y okııa ben Allah gös
termesin.. Ben sensiz bir yere gider ve 
senden hiç ayrılır mıyım. 

Bu sözlerim Müjganııı üzerinde istedi
ğim tesiri yaptı. 

Hemen ellerimden tutarak ve sıka-
rak: 

- Sahi mi söy)iynrsun Muzaffer .. 
Dedi. 
- Başın için sahi Müjgan ... 
Yemin etmekte hic; bir beis yoktu ... 

Çünkü yalanı yalanlıyor ve olmıyan bir 

YEJfJ A.llR 
~ 

ı Son Te$1'1n Çarsamba 1919 , 

·~Ş ___ E_H~iR ___ Hll!!llllliııllıA~·· B_E_R~L~E_R ...... i 
·········································~ . . 
1 ~ikili . . 

---•---
Hareketzedeleri 

iane listesi 
• Lira K. • 

Abdulkadir ve kardeşi Sami 
:sözmen 
: C. H. P. Şehitler ocağı 

10 
24 58 

618 : Halitbcy okulu öğrencileri 
:Yıldırım Kemal okulu öğren-
: cileri... 14 34 
: Uzunada ilk okulu öğrencileri 21 
: B. Şerafettin 1 
: Yenipazar İğridere okulu öğ-
: retmenlcri.. 2 35 
E Karaburun Çatalkaya okulu 
: öğrencileri.. 1 
: Ödemis okulu öğretmenleri 66 18 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Büyüklerimizin 
cevapları 

Belediye reisimizin cüınhuriyet bay
ramı yıldönümü miimısebetiyle büyük
lerimize çektiği tebrik telgraflarına aµ
ğıdaki cevaplar gelmiştir : 

Dr. BEHÇET UZ 
İzmir Belediye reisi 
•Teşekkür ve muhabbetle tebrik ede-

rim .. • 
İSMET İNÖNÜ 

** aBilınukabelc cümhuriyet bayramını-
zı kutlular, saygılarımı sunarım .. • 
Türk~ye Büyük Millet Meclisi Reisi 

M. A. RENDA --
Kızılay 

Nakil vasıtamız azdır 
Tramvaylar ·senede on milyon, oto
büs er 30milyon yolcu nal<letmektedir 
Yapılan bir tetkikte, Izmirin bazı 

semtlerinde vesaiti nakliye noksanı hal
kın ihtiyacına cevap veremiyecek kadar 
az görülmüştür. 

- Güzelyalı - Konak Tramvay hattı 
üzerinde senevi vasatı olarak 10.657.433 
yolcu seyahat etmektedir. Bazı aylarda 
yolcu sayısı vasati olarak bir milyonu 
geçmekte, bazı aylarda be sekiz yüz bi
ne inmektedir. 

Bu hat güzergahında oturan halk ke
safetine nazaran bu nakil vasıtaları az
dır. Muntazam otobüs seferleri işlediği 
senelerde otobüsler bu hat üzerinde a"1-
rıca altı milyon yolcu nakil etmekte 
idiler ki.. bu da nakil vasıtası ihtiyacını 
gösterıİıektedir. 

Kordon ve Tepecik hatlarında oto
büsle senede vasati olarak otuz milyon 
yolcu nakledilmektedir. Araba, kaptı 
kaçtı, kamyon ve otomobil nakliyatı bu 
hesabın haricinde kalır. 

Şthir Meclisi 

Eşrefpaşa, Ik.içeşmelik, Dolaplıkuyu 
ve bu istikamette senevi yolcu nakliya
tı, ihtiyacın yüzde beşine tekabül ede
cek nispettedir. Bu hatlarda muntazam 
otobüs seferleri :i§letildiği takdirde yol
cu nakliyatı senevt yirmi milyonu bula
caktır. 

Izmirde ticari hareketlerin artmış bu
lunmasına rağmen nakil vasıtası ihti
yacı henüz yarı yarıya bile temin edil
miş değildir. Belediyenin otobüs servis
leri bütün hatlarda tam olarak çalışmı
ya başlayınca bu ihtiyacın karşılanacağı 
ümit edilmektedir. 

Belediyenin Ilkteşrin ayında tesis ey
lediği Güzelyalı otobüs hattı, müspet bir 
netice vermemiştir. Yollar kısmen bozuk 
olduğundan bazı otobüsler arıza geçir
miş, bunun üzerine çalışan makinelerin 
sayısı yarıdan bile aş.ağı eksiltilmiş, 
bundan başka belediye otobüslerinin ça
lışma saatleri eksiltilmiştir. 

Sulama işleri 
Bugün Teşrin toplan- Tesisat tmamlanınca 

- iki misli 
tılarına başlı yor mahsul alacağız 

Şehir meclisi bugün saat on altıda reis Ege ovalannın fennt tesislerle sulan-
Dr. Behçet Uzun ·riyasetinde ikinci teş- ması için muhtelif mühendis ve iş ekip
rin devresi toplantılarına başlıyacaktır.. leri faaliyetlerine devam etmektedir .. 
Bugünkü celsede 939 yılı belediye faa- Kesik.köy kanalında kazma işleri ilerle
liyet ve çalışmaları hakkında riyaset ra- miştir. Tesisat kısmen 940 yılı içinde, bir 
poru okunacak ve riyaset divaniyle dai- kısmı da 941 yılında ikmal edilecek ve 
mi ve ihtısas encümenleri seçimi yapıla- Menemen ve Manisa ovaları ancak 941 
caktır. yılında fennt surette sulanacaktır. 

Belediye riyasetinin faaliyet raporu, Bu ovaların sulama işleri ikmal edi-
şehir namına üzerinde durulacak mev- lince Ala.şehir ovasında faaliyete geçile
zularla süslenmiştir. Riyaset makamı, cektir. Yapılan bir hesaba göre Mene-

300 yoksul talebeyi bir senede başarılan şehir ve belediye men, Bergama ve Manisa ovalarının su-
giydirecek... işlerinin hülasalan hakkında umumt he- lanmasiyle pamuk ve üzüm istihsalatı 
Kı7..ılay cemiyeti İzmir merkezi, bay- yeti haberdar ederken bazı rakkamlar daha ilk yıl içinde iki misline çıkacaktır. 

ram münasebetiyle İzmirdeki 300 yok- da vermektedir. -*-
sul talebeyi geydirccektir .. Mekteplerde 50 sahife içinde anlatılan belediye fa- BELEDİYE 
bir yoklama yapılarak 300 yoksul 1ale- aJiyetleri arasında sıhhat işleri, belediye 
be tesbit edilecek ve adlan Kültür di- zabıtası, fen heyeti, hukuk işleri, muha- Reisinin 'J'etldfıleri 
rektörlüğü eliyle Kızılaya bildirilecek- sebe müdürlüğü, otobüs ve diğer şehir Belediye reisi dün yukarı mahallatta
tır .. Kendilerine elbise, ayakkabı vesair servisleri, en son olarak ta fuar faaliye- ki yol ve kanalizasyon işlerini teftiş et-
eşyalar verilecektir. ti hakkında geniş ölçüde izahat mev- mi~tir. Karataşta İngiliz bahçesi mevki--*- cuttur.. u.--- iııdeki üzeri açık kanalizasyonun örtül-

ÇOCVK ESİRGE E Altı kişi dövüştü_ mcsi muvafık ::u;~ür. 
urumunun Bucada Selvi sokağında Mehmet Bay- DUN GECE İZMİRDE 

çalışmalar•-· rnktar, ~ayram ·ve MÇaku·· mine,o_!>ir arsa ZELZELE OLDU 
·ç uk E · kur İ · meselesındcn Hasan ır, mcr ve 

k .ocb. . _sıtrgc~e dmu z;:kır b:ıkıcr- Asiyeyi döverek hafifçe yaralamışlar ve Dün gece saat 23 te bir saniye kadar 
~.ıd ır1ın3c5ı eşr~ ayın a, çoc m tutulmuşlardır. süren hafif bir zelzel~ hissedilmiştir. 

evın e çocugu meccanen muayene ----------------------~--------
\•e tedavi ettirmiş, çocuk yurdunda 15 
çocuğu yemesi ve geydirilmesi temin 
edilmiştir. 

Dikili zelzele felaetzedelcrine 485 lira 
kıymetinde giyecek C§Ya gönderilmiş ve 
tevzi edilmiştir. --NAKLEN 'l'AYİN I 

Kemalpaşa kazası malmüdürü B. Ce
mil Bengi Tavas kazası malmüdürlüğü
ne naklen tayin edilıni§tir. -*-Zeytin budama meusirni 

Zeytin ağaçları budak mevsiminin, 
her yerin hususiyetine göre mahallen 
tesbit edilmesi lüzumu ziraat vekaletin
den bildirilnı~tir. --

Fakir çocuklara 
yardım 

İzmirin vatansever tüccarlarından B. 
Feyzi Arpacı dün Kahramanlar okulu
nu ziyaret ederek okulun fakir çocuk
larına sarfedilmek üzere 50 lira hediye 
etmiştir. 

Fakir çocuklara karşı gö:;terilen bu 
alaka derin memnuniyet ve takdir uyan
dırmıştır. 

-*-BAYSAİP 
İzmir Gazi orta okulu askerliğe ha

zırlık dersi öğretmenliğine yüzbaşı bay 
Saip tayin edilmiştir. 

-*-Bir tramvay kazası 
Bahribaba parla önünd.a 12 sayılı 

tramvay, 9 y~ında Şerif adında bir ço
cuğa çarparak ayağından yaı-alanmasına 
sebebiyet vermistir. Tahkikat yapılmak
tadır. 

fey için yemin ediyordum. 
Hakikatte ise Müjgandan asla aynl

malc:lıihmı hatırıma bile getirmiyordum. 
- Haydi .. Şimdi geç kalma .. Bak bi

letçiler düdük çalı}•orlar.. Kapı kapana
cak.. Ben ııeni yann sabah sekiz buçuk 
vapurunda burada.. iskelede beklerim .. 
Haydi .. Annene çok ~ok sel1m ..• 

Müjgan hl"m böyle sövliyor, hem beni 
ılıyor.. Mecburen Üsküdar vapuruna 
bindim. Vapur, limar.daki demirli vapur
lar rasında kavboluııcaya kadar Müjgan 
iskele kenımnda kaldı ... 

Vapur Osküdara gelinceye kadar hep 
küpesteye dayanmıs, yüzüme çarpan 
sert deniz rüzgarı ile bir a7. kendime 
gelmeğe çahşmıstım. 

Yahu., Nf'dir benim bu başıma gelen, 
diyordum .. Rahat rahat evimizde oturur 
yasarken simdi böyle serseri gibi dolaş
mak.. Bu da bir taksirat m1 •• 

üsküdara boşalan halk seli arasına 
kendimi kanstırdım. Maksadım buradan 

Nevyork sergisinde 

Türk çeşmesi 
Türk - Amerikan dostluğu tezahü

rüne yeni bir vesile oldu 
Nevyork, 31 (ö.R) Türkiyenin 

Nevyork sergisinde teşhir ettiği ve Nev
york belediyesine hediye eylediği çeş
menin takdim töreni Cümhuriyetin 16ın
cı yıldönümü münasebetiyle yapılmış
tır. 

Bu vesile ile hararetli nutuklar söy
lenmiştir. Bir kadın Amerika muharriri, 
Türklerin Garp tekniğini banimseclikten 
sonra kendi asil kültürlerini canlandır
mağa başladıklarını, Yunanistandan ge
len ve ecnebi entirikalarına kurban sa
yılabilen Rum ve Ermeni muhacirlerin 
Türklerden daima sitayişkArane bahset
tiklerini söyledikten sonra Nevyork ser
gisinin yegane artistik binasının Türk 
pavyonu olduğunu ve bu pavyonun ol
duğu gibi muhafazasını sözlerine ilave 

etmiştir. 
Bundan sonra Tilrkiye Büyük Elçisi 

bir nutuk irad ederek çeşme başlannın 
çok defalar halle maceralarına sahne ol
duğunu anlatmış, hediye edilen çeşme
nin Türk - Amerikan milletleri arasın
daki sevginin bir senbolü olmasını dile
ıniştir. 

Nevyork belediye Reisi de nutkunda 
yedi buçuk milyon Nevyorklu adına te
şekkür etmiş, terakkiyi seven iki mille
tin bugün biribirine her vakitten daha 
ziyade yakınlık duyduklarını, Türk çeş
mesinin yeni parkın en güzel bir nüvesi 
olacağını bildirmiş ve sÖ71erini Türkçe 
olarak şu cümle ile bitirmiştir: 

«Bu çeşme başında Türk Milletine Se
lam ve Sevgiler .. -. 

Lehistandan 131 Delege yüksek Sov yet 
lctimaına istirake Moskovaya davet edildi . ~ 

Moskova 31 ( ö.R) - Lehistanda işgal edilen araziden 131 delege 
Moskovaya gelmiştir. Bu akşam saat 19 da açılacak olan yüksek Sov
yet içtimaında hazır bulunacaklardır. Bu içtimada Lehistandan alınan 
arazinin Sovyet Rusyaya ilhakı tasdik edilecektir. Ruznamcde diğer 
bir mesele mevcut olup olmadığı bilinmiyor. Keza B. Molotofun söz 
alıp almıyacağı da malum değildir. 

tekrar 1stanbula inmekti. Sonra birden 
hatırıma geldi. 

Beni yarın sabah sekiz buçukta Müj
g!n Köprüde bekliyecekti. Ona sözde 
Çamlıcadan geliyormuşum gibi görün
mek için benim sekiz buçukta ve onun 
gözil önünde vapurdan çıkmaklığım la
zımdı. Düşündüm .. Nasıl olsa bir kerre 
üsküdara gelmiştim.. Epidir de Çamlı
cadaki akrabalara gitmemiştim. Hazır 
bunu bir fırsat bildim. Bu geceyi Çam
lıcada geçirmeği ve ertesi sabah vapura 
binmeği tasarladım. 

Şimdi Üsküdar iskelesinden tA Çam
lıcaya kadar tramvay var .. Fakat o za
man yoktu .. Vakıa Bağlarbaşına kadar 
uzanan bir tramvay yolu vardı ama. Bu 
yol üzerinde tecrübe için bile bir tek 
tramvay arabası işlememişti. Tıpkı Iz
mirin Gazi bulvarından Basmahaneye 
kadar olan tramvay yolu gibi. 

Bağlarbaşı, Kısıklı, Altunizade, Çam
lıca müşterilerini ya tek atlı kibrit ku
tusu gibi arabalaı· veya külüstür oto-

büsler taşırlardı. Ben otobuslerden biri
ne atladım ve Çamlıcada inerek küçük 
Çamlıca istikametinde olan akrabamızın 
kösküne yolu tuttum. 

Hava adamakıllı kararmıştı .. 
Gideceğim yer, burada bulunan bütün 

seyrek evler gibi bahçe içinde idi. Eve 
yakınlaştığım sırada kulağıma bir ses 
geldi. 

Ben, bu sesi duyunca gayri ihtiyari 
olduğum yerde durdum. 

Bu ses, annemin sesi idi ... 
Demek annem Çamlıcaya gelmişti .. 
O halde Süleyman ne olmuştu? .. 
Kendi kendime: 
- Annem benim uydurduğwn yalanı 

öğrenince cmadamki oğlum böyle isti
yor, ben de onun istediği gibi yapayım> 
demiş olabilirdi. 

Annemin Çamlıcada olması benim 
onunla barışmam için çok iyi bir fırsattı. 
Fırsatdı ama gel gelelim evvelce de söy
lediğim gibi işin onör tarafı vardı. 

•• BJ'J'MEDJ •• 

Sovyetler 
---'</:r·---

Almanya yanında 
oıarafı harbe iftiralı 
edecefıler mi? ... 

-~-
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

kati bilmez değildir. Almanya ile işbirliğ 
politikasında hesaplı, ihtiyatkar davran
mayı elbette tercih edecektir. 

B. Molotofun yüksek Sovyetler ,fıra. 
ımda beynelmilel va2İyet hakkında be
yanatta bulunurken Almanyanın hafta
lardan beri devam eden telkinlerine uya. 
rak sulh lehinde teııebbüste bulunmasına 
şaşılamaz. Dünya matbuatı böyle bir te
sebbüsü daha vukuur.dan evvel bedbin
likle karşılam~tır. lnS?iliz ve Fransız ga
zetelerinin lisanı ise daha kat'idir. Onlar 
kendi programrnı tehakkuk ettirmek 
mevzuu bahsoldu~ müddetçe Almanya
va cesaret veren Sovyet Rusyamn simdi 
bir mütevassıt rolü ~örmesine bugünkü 
sartların hiçte müsait olmadı~ kanidir
ler. Bundan anlQtlıvor ki Molotofun mu
basematı durdunnak maksadile yapaca~ı 
teşebbüs müttefiklerin vazivetlerini de
ğiştirmeie sebep olmıyacaktır. 

Burada bir sual hatıra gelebilir: 
Sovyet teşebbüsünün müttefikler tara

fından nazarı dikkate alınmaması Rus
yayı Almanya ile askeri mahiyette teı
riki mesaiye sevkedebilir mi? 

28 Eylw tarihli Alman - Sovyet dek
larasyonunda sulh lehindeki t~ebbüs 
ihtimalinden 'u suretle h•hsedilivordu: 

« Alman hükümeti ve Sovyetler birli
Qi bükümeti bir taraftan Almanya ve di
ğer taraftan ln,nltete ve Fransa arasında 
mevcut hali barba nihayet vermenin bü
tün milletlerin hakiki menfaatine uy~ 
olduğu fikrini müttefikan izhar ederler. 
Bu suretle iki hükümet. lüzumu takdirin
de cliier dost devletlerle anlqma halin
de bu hedefi mümkün o!duiu kadar ca
bık elde ebnek icin mii4terek gayretler 
yapacaklardır. iki bükümetin gaVTetleri
nin muvaffaktyetsiz kalman takdirinde 
lruriltere ve Fransanm harbm devamın
dan mesul olduk1ıtn keyfiveti sübut bu· 
lacııktır. H!ll'bm devamı takdirinde lü
zumlu tedbirl~ri i•tih:ız h~h·inde Alman
ya ve Sovvetler birlivi hükümetleri ara
sında müşterek konsültasyonlar yapıla
caktır.» 

Bu deklarasyonda mevzuubahis olan 
dost devletlerden bfo biri barurn temini 
zımnında tava~sutta bulunmayı kabul et
memiderdir. Bövl~e dünva mnumi ef
kan harbın mesuliyeti b!lbsında dekla
rasvonu İmza eden devletler gibi düşün
medi<nni meydana kovmustur. 

Görülüvor ki vazivetin en nazik ufha· 
sına ırinn!s bulunuyon•z. Maamafıh biz 
suna kaniiz ki Sovyet R•ısya, kendisi ta
rafmdan vandan Pavretler müsbet neti· 
ce vennedi2i takdirde dahi. Almanva 
vanında garp devletleri alevhinde bir 
barba virmeyİ düşünmivecektir. Zira 
böyle bir teşriki mew harbı senelerce 
uzatmektan. Sovvet Rusyanın b~ 
kuvvetli mevkiini zaafa dü~ürmekten 
baııka bir netice veremez. Bir Cennen 
11•lhunun tehakkultuna yardım etmek, 
dünvayı müzmin bir emniyetsizlik havası 
irinde Y8'8lmak Sovvetlerin menfaatle
rine uygun dü-ıımez. B!mun icindir ki biz 
Almanva ve Sovvet Rusya arasrnda as
ke•i iııbirliai ıövle dursun hatta ekono-
mik bir isbmi~nin bile büvük neticeler 
vereceğine İnanmıyoruz. 

Almanya Sovyet Rusvanın genif kay
naklarından bol hol istif ede edeceiini, 
İqe ınevaddUUt ham aanayİİnİn muh- • 
taç olduV'u ham madd~leri, bilhassa ma-
yi mahnıkah tedarik hususunda artd< 
müıkülata uiramıyacağmı ümit ediyordu. 
Fakat hakiki vaziyet Almanyanm tah
minlerine uyeun çıkmam~tır. Sovvetlerin 
petrol sanayii komiseri Kaganoviçle dq 
ticaret komiseri Mikoyan Almanyanm 
petrol ihtiyacını karfılamağa imkan bal
mamıtlardır. Rabinovİ(' ve Melamed gi-
bi teknisyen!erin rapor)an Sovyet Rus
yanın 3 aylık petrol istihsalat fazlası 350 
bin tonu geçmİyeceiini, halbuki ordunun 
seferberlik hasebile mutııd sarfiyattan 
750 bin ton fazla petrola ihtiyacı olduğu 
nu göstennİştİr. 

Şundan anlaşıli)·or ik Kızıl ordu aefer
ber halde oldukça Afman1a mayi mahru
kat ihtiyacını tedarik husuamıda Sovyet 
Rusyadan biiyük yarcLma mazhar ola
nuyacaktır. Yani ekonomik ifbirliii bile 
kuır kalacaktır ... 

SEVKE'J' BİLGiN ,_,_,,..,,,,,,,,,,,. 

Alman 
Tahtelbahirleri 

- BAŞTARAFI 1 tNct SAJIİFEDB -
Bundan sonra Hull limanına bağlı 

Lady Hogarth ismindeki balıkçı geıni.9' 
facia mahalline gelmiştir. Geminin gel .. 
diğinl gören tahtelbahir onu ağlebi ilıtl
mal bir torpito zannederek derhal baı. 
mı.ş ve gözden kaybolmuştur. 

Lady Gogarth diğer iki balıkçı gemi
sinin mürettebatını bordasına alarak fs
koçyada karaya çıkarmıştır. 

TEŞEKKVR 
Izmir mezbahasının belediyeye inti

kalinden sonra bu müessesenin başına 
getirilen müdür B. Mehmedin ciddi alA
ka ve himmeti ~ayesinde eskiden beri 
ke;:;ilen hayvanların derilerinde görü
len ve derinin kalitesi üzerinde yaptıfı 
menfi tesirlerle kıymetini düsüren b
pire ve bıçak yarası gibi özürler tama
men .zail olmuştur. Şu suretle serveti 
milliyenin azamt derecede siyanet ve 
muhafazası emrinde gösterdiği hassa
siyet karşısında B. Mehmede meslek 
namına teşekkürü bir vecibe biliriz. 

Şehrimiz bazı dabağat 
fabrikalarından 

~~~~~~-~~~~~~~~~ 
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Rusya bitaraf k~ ak 
B. Molotof 'un nutku Ber in e yapı

lan tahminleri suya düşürdü 
Londra 31 (ö.R) - Sc>Tyet Halk Komiserleri Reisi B. Molotofun 

bu -1qam1ci nutku BerJinin tahmin ettiği sansasyonel if§aaUan hiç bi
rini ihtiva etmemiflir. B. Molotof Sovyet harici aiyıuelinin ana hatla
rau lefıih etmekle iktifa etmİ§ ve §Öylece hülisa etmi}tir: 

siyasetinin diğer dev:1etler tarafından da takip~~ .R.wyarun 
buna muvaffak olacağını söyledikten ısonra, Rmpnm hUha nihayet 
wennek arzusunda olduğunu ve 'bunu temine muvaffak o!acağnn ümit 
ettiğini biJdinniıtir. 

1 - Bitarafhia devam, 2 - Beynelmilel işlerde ellerimizin serbest 
blmuı, 3 - Ru.syanın hedefi haıbı genİ§letmek değil, durdurmaktır. 
Ve burula munffak olmağı imd etmektedir. 

8. Molotof müttefiklerin harp gayeleri.ne tema& ederek Hit1erin ik
tidar mevkiinden uzaklaıtın'lmasının arpla temini -cair. bir mesele ol. 
ma&ğun, tebarüz ettirmi§tir. 

SoyYet Halk Komiaerleri Rew B. Molotof A1man • Rus dostlugu 
üzeıinde israr etftÜ! ve Leh devleti hakkında tahkir amiz bir 1iıan 
kullanmlJbr. 

B. Molotof nutkunda, Rusyanm Litaraf olduğuna ve bu J,itaraflık 

B. Mo1otof Almanya gı""bi Rusyarun da \f.ersay muahedesine muariz 
olduğunu tebarüz: ettirmiş ~e Le istanm bir daha dirilmesinin mev
z.uu bahis olamıyucağuu .aöylem:i§iir. ?~o'lotof Mos'kovaaaki Türk -
Rus ve Baltık memleketlui ile müzakerelerinden de babselmİ.§tİr. 

········c~······u~··· .. p:······grıih"iı······ıe1>1igi····· .. ·······u~i;~;~it~ ... 
Dün toplanan umumi heyette Meclis 
reisleri, riyaset divanı tesbit edildi 
An'kara, Si (A.A) - C. H. P. Grup ri- Yine ıl'iya t <iiv. mca parti grıibu gören (Killnhyn), Bekir Kaleni !Antep), 

ynsctinden tebli edilmiştir: reisllkl -ine namzet gösterilen Seyhan Kemnl Ünal (lspartn), Cavit Ural {Nif.'-
Parti grubu umumt h Y ti bugün saat mebusu Hilmi Ur:an ~Trabzon mcbıısu de). Dr. S di Konuk (Bursa), .z·va Etili 

L5 te grup relsl ve B~ekil Dr. Refik Taka. umumi h etçe ittifakla seç.ildi- (Çanakka1.c) knznnm1~lardır. 
Saydamın Tcis\ifinde toplandı. Ier. Parti grubu idare heyeti Üyelikleri 

Başvekil, nltıncı B. ,M. Mecli.siııin ya- Bundnn sonl'a B. M. Meclisinin idare için yapılan secimin ıtasnif.ind.e eski Üye-
nn açılnca~ olan birinci içtima yılı i~.in nznlıklariylc rıyaseı dirnnı ktıtipiiklcrl 17rdelı Abdülhak Fırat (Erzıncan), Ra
Me~lis relsiiğine ~ '?~. Abc1u1- için pÜa:ı serbest lntihap1a ha tmüfi sih &plan (Antnlyn). Damnr Arıkoğlu 

k Rendanın, reıs ekilliklc.rıne Ay- • lnd cl\...ı: "d l:!. ·rı . B . {Seyhan), Emin lnankur (Içel), ~iikrii 
mcbılsu Dr. Mazhar Germen ve Bur- neticcs e .~ ıu 1 are amı .~ ayzit çat {Erzurum). lsmet Pe1·cr (Ço-

mebusu 'Refet Cruııtez ve Sivas meb- :mt?bosu ~ri.f Bayrak ve _ırardın mebusu rum), .Asım Güzün (Çorub), General 
usu Şcmscddhı Gilnaltayın Parti divanı Irf:m Fent Al~ ve ~~nnw.ı '!11 :\rusu ~r. 'Ihsan {G1rcsun,), Kfunil Dl1lsnn flz
+.nrafımfa namzet g- terildiklcr.ni bil- S~nm Uzer büyuk hır e'k nycfle ~1- mir), ebcriyctlc s~ilmlş1erdir. 
diri:it dılcr. Ruznımıcrle ba~a bir şey <0'lmodığın-

Umumt heyet bu naım.etlerı ıtüfnkla Divan .katipleri için ı apı1an s cimde dnn smıt \8 3 da içlimaa nTh • "'·enl-
G.bul etti. de ylııc cv:velki dıvroı kAUp1cri Vedit Uz- ~ir. 

Hopa da bir faca o u 

Dün merasimle yeni 
ders yılına baıladı 

-~-
Geçen .sene 3000 talebe 
mezun oldu- Bu sene 
talebe mevcuda 
3tedi bindir-

U e t ı.:ii De it Bi el 
Jstanbul, 31 <Hususı1 - Üniven;itc 

.s ni ders yılı .bu '6tıbah ınerasimle ba la
Cll- Rek ör Cemil Bılsel bu münasebetle 
söyledf,ğı bir ınutukta üniversitenin ir 
senelik laaliyetini anlattı. Rektör.ün ~er-

GörülmemİŞ bir fırtına yüzünden iki Ingiliz mühendisi ~==:~ı:ı!~n;e:!v;::ı;: 
• • .. • bin iazlaszyle yedı • ıç~lır- Yıinc 
ıle bır Turk tercemanı denızde bogv u dular ıbu Wıha•a .... ~ ede blltiln ~-

. ve:-site fol ü1tcleri aooo me%UD ıvermış-

. tanbul. Sl (HuBum'I) - Hopaılaı ge-ıhendisi ile gcııç bir Türle tercemanımlLimanda bwunan Pmi vnparu tş yapa- tir. Üniversitenin 'tedris kadıosundıı H 
tuıbcrlere göre 24 saatten beri deniz· fıni olarak deniz a~ kurtnrılmalarına ınadığındnn denize nçılmı.ştır.. Denizde profesör, .~12 ~~nt ~e 212 asistan var
şiddeili bir fırtına hiiküm sürmekte- i.mktuı hisıl olmadan üçil de dalgalar yıllar.dan her.i görülmemiş az.ı.,tın bir fır- dır .. Bugun, unıver tenin deı·s yılı 

dir .. Etibanlon yaptırmakta olduğu is- nr"5lnda hoğu]muşt • Bu feci hadise- tı 'bütün idde~ devam tmekte- başlanın e !beraber ıneşriyat sergi.si 
ede çalı akta olan iki İıl;giliz mil- den dolayı llopn halkı ço'k müteessirdir. dir.. de oçılmıştıı·, 

---tr-

F enlandiya ın so kararı ?:r~is~ 
• 

resırı. 

açıldı 

Dün Moskova ya bildirildi 
Ankara, 31 (Tclefon1o) - Birincı dev

let resim ve heykel sergisi bugün sat 
!17 de Wlri:f vekili l:lasmı Afi Yücelin 
bir mıthı ile ınQdmıŞ;ır. 

Açılış a:nerasiminıde ~il Doktor 
. . &!ik ~dam ıilc ıddlleı:" mebuslar, 

Boma, 31 {Ölt) - . .aj~ f'm1mıdiya ımahfilleriDdıe çok iy.i llaırş- • mahfillerinin ıfikııiııce .ıR4ı5- ~c hulwıan büyük ve orta .cl~-
Sovyet Rusyamn MnnC!iyadan · l Flinlmril~eya ~ ıteklliler ıka- !erle elçllikler erktını, matbuat mümes-

fiddeiyatı sevkülc~n ~ hl- R - ki. 31 (Ö.R) - · • bil- bul edilecek ınnhiy değildir. Buııun- sllleri müdirruı v.c güz.ide bir davaG.i 
h bir kaç bllyUk kaı:ınnn S~ Rus- kümcti. Fin diya h SCD c:e- 1a lbern Ba un .Flirilnndiı-n ile har- kitlesi hazır bulunmu~ur. 
yay:ı terkine, A!and nda1an üı:eıinde \'abın1 hflmil bu ~ raya ·e- ~ •e ıısia ıni~~ti im.atlığı in Sergide on ressamın 101 ta'blosu., gli-
'Sovyet nüfuzunun tatbikin , ~eri üs- ket mmiştir. Bu 'CCV8J> bütün Finlandi- iliYor.. ı:el s:ınntlırr1a mü5takü ressmnlarm 270 
ler lcs.ısine, şimall ve cenubi Karelinhı ~·n partileri tarafından ıhısv.ip edilmiştir. Paris, 31 (Ö.R) - Mosko\•aya giden parça tablosu, 6 'h~kcltTa n 10 par-ça 
milbndclesinc aittir. Finlmıdi) dei~yo~ ıgeçen dcfaki gi· eseri ıt şh'r edılrnektedir. 

Finlıındi,ya nnzırlar meclisi bu şart- Brüksel, 31 (Ö.R) - Havas ajansının bidir. Rusyanın bir u1Jaşma knbul edi \ -*-
larda ısrar halinde mUza.kercnin imk'fm- bil~ göre Rus 'tcldifleıine Fin· ctrniyeccgi imal memleketleri ınahfille- H d 
sn olacağı nctlcesinc vnrmışbr. laoözya hilkilıncti :naı:nma, bu .akşam rinde soru ktadır. Bunların fikrince atay a meb' US 

SovycUc:r Batni körfezine haklın - Moskovaya hareket edecek delegasyon Finlandiya gibi Rusya da harp istenü· 
mak niyetlnclc~ler. tmmım!an verilecek cevap !hakkında ye- '!},'or .. Sovyet!erin ıB:ill..<mlnrdaki hare- seç; mi• 

Patis. 31 (Ö.R) - ~'an Tabousiu m bir haber alm~. Bu ıalcşamki ketlerinin in'kişafı beklenmektedir. " 
Övrde l'azdığına göre Sovyet müddciya- kannı:ıı şudur : Bu'lgnrlstmıdaki yeni Sovyeı .osefiri 1bu .sı (Telefonla. _ ıBatayda 
b Fiııland.U·anııı yansını Sovyeılere ter- 'Finhındzya tcldiileri !bu ükfunetin ıcn saba'h S~·.aya ge~. Beraberinde imilmiizdeki ıpm:ar ıgmm .:me:1nıs mçimi 
ketmeğe muadildir:. son tav.iilerl ihtiva~- dÇiliğe mt!Illm il~~""' 'V&rdtr. Elsi- yııınlacaktır. ~ "J'lalTlZet ;ıistesi 'C'Uftla 
Ko~ 31 (Oll) - Sosyal De- Ayni ajans :B. Molotofun lbu akşam lik e:kii:rmnn !Ju suretle artması '&Y· günü ilil.n edilecoktir 

ınokmıen gazetesi, linlandiyanuı ben yüksele SoTyet ~e :BM alıp 81- yellerin ~ ~ b- ' 
nokta'laıda So'f'.}'et metalibatuu isaf etti- m1J'8Cnğmm ~1 oldu~ l:ıı'1d"ıri- k1şaf etfirme'k nb'etllıi 'tf'oster.iyor .. Btl· --'rlr-
ğhıi. lak.at taYizat :Fç.masuun .~m- ~r .. lt~~ ajansı ise ~iciye lromise- ~mn o~ 'Sefiri Antancfüm da L o d.os f l rtı nası 
kin.sız oldaE,'Uiltı, hundan 50tıra muza- rlnin bır nutuk öy'lemesurm umumiyd- halen So.fyada clımı.sı Sav.yet ~ ve 
keratın ak :y mu1raf!akıycti Sta- le 'bcldendiğini lm~. Bu nutUk Bn1gmiStını mnsınaa '1tl~M1erin in· İstanbulda ancak 

tibi bulundqğunu Y~O:· . . bugün Lebistandan ~-edilen m-azinin kişntı içln ~1ışıld.\ğmn 1brr işa:rctfir .. yi dün bitti-
.~ 3~. (Ö.lt) - Helsinkiden bil~- Sovyet Rusynya iTha~ın :yüksek Sov- mcnb:tdım iıaber 'ft'lma1ğınn iQre iki ist.anbul, ..3! (Hm:uıfı _ Lodos fırtı. 

rildıgınc sore B. Stalin ıtar.afmdan Fın- yet tarnfırulan tasdiki esnasmdn söyle- memleket arasında bir ticaret e .(!eniz ak .b lhnh ~· F.ır.tınnd.a 
bndiynnın istiklalini tahdit ~tmck :ı:uye- necektir. .!!-.ava ey;rlıef er muahed M ic::irı ımi.iuıke- ~ ~ . . u sa ı.. . D 
1indc o1math~ dalı verilen 1emina\. Brübcl* 31 (ÖB) - Berlindek; ~ aktır. ~yo;ıde Jkı yelkenlinin batbğı '1>Uditl-

Almanlar Garp cephesinde taarruz 
kararı vermekte tereddüt ediyorlar 

-1:r
Dördüncü .umumi 
miiietfiı Geaer.al 
A.'INl.uUaL.. 
İstan'bul, !1 {S ) - .Dordünc" 

;cmumt üfuttiş Abdullah eır 
gün §Bhr.imize .€ v.e wli !Lütfü &, 
.darı .zİl•.ar.otle lwnuşmuştur. 

~r 

Bir kavuk 
devritdi 

TÜCKÇE SÖZLÜ 
~.uıı::ıı..ı:s.a : 4 - ~5 - • O 

\'C .cıınıa.ri.c&i üııJ.cri 
BASLAR , 

ltalya ve Yunanistan 
Yakında bir dostluk ve ademi 
tecavüz paktı mı imzalayacaklar? 
Londra .3l (A.A) - Times gazetesinin Roterdam muhabirine .nA· 

zm:an talya :ile Y u.naniatan arasında ek !Yakında bir dostluk :ve ıaaerni 
ccavuz muahedesinin mzalanaeağı hnkkında Berlinde ayialar devam 

ctme'ktedir. 1Bu "ı&t-a göre u h lk te ehbüıü ta}ya -yap-
mı§b.r. 

Londra 31 (ö..R) -ltalya - Yunanistan arasında bir ;ıd.emi teca· 
wiiz paktının i1llül ıeclilec~ Jıaberi burada ıiy.i kar§J1anmıetır. 

lreni muahede 1928 de aktedi:Imiı ol n ltal:ra - Yunanistan aô.emi 
tecavüz mu~ede&: • n ir .teyidi mahiyetinde o acaktır. 

'Siyasi mahfillerin !kanaatine ğore Fa~ lta1ya bir su1h unsuru la
nık .cL:iba .geniş hir :Sa'Ikan b1okunun teşe'l&üliinc sam mesai edecektir. 

bna .3l (-ö.R~ - ltalyan .sdiri ı1ajeste :Kra1 forj tarafından tek
ırar lkabu1 cdilmi§ ·e ıbaıvekifin de .hazır bulunduğu hu gÖIÜ§IDeDC 

lta1yan - Yunanistan münasebetleri mevzuu 1bahiı olmu tur. 
Lonara 31 (ö.R~ -BUTada-öğrenildiğine göre ltalya ile Vıunanis· 

lan arasında yakın l>ir :tarihte bir ademi tecavüz muaheCles1 imza edile· 
cektir. Londm mab'filleri bu an1aşmayı tamamile tasvip etmektedir. 
Y.e Balk.anlar.da sulhun jstikrarma hizmet edeceğini kaydetme'kted.ir. 
lngiliz ükümetinin ôu miizaK.crelerdcn haberd tutulduğu zano.edil
me~. 

Pıtman projesinin mümessiller 
n1eclis1nde de kabulü bekleniyor 
;.aris 3t (ö.R)--Amerikamümessıller meclisinde bitaraflik anu 

nıı ilk usu1 mema1esinden geçmiştirM Oün meclisin ıısu1 komisyom.ı 
riyan - Mebusan muhtel.it 1tomisy.onundalci mümessiller mec1isi aza
uın müzaker.e esası olarak ayan tarafından kabul eailen P.itman pro· 

jcsini k bul limatırun ıv.erilmeahıi ta :siye tmiştir. 
8u ıtavsi} ümessiilcr meclisinin tesdikine aTZedilmiş ve ıf 16 :ya 
~ 237 TCylc ika.bul edilmiştir. Bu netic~ mümerc esası o1ara1c ka
bu1 edilen Pitman "kanununun yukarıda kaydedilen .ayni ekseriyetle 
çok yakında mümessnler meclisi tarafından .da '.kabul edileceğini gös
temıektedir. 

ar cephesinden ge· 
çen yolcu trenleri 

Roma 31 ( ö.R~ - Roma - Bai - Frankfurt arasında §im~düfeı 
.ınürraka\atı iade ıcdilmiştir. Demiryolunun bir ::kısmı Sigmd ve Majinc 
hatları ar.asından geçtiği cihetle yolcular bir taraftan F.ranaız iatihki.m
larJJU ~e diğer tar.llftan Alman l:azo:ınnlannı tren ccerken eeyı:eıdebi
qiyonlar. 

Mussolininin nutku bir 
sulh nutku mu? 

..P. r"s 31 {Ö.R} - cJour> gazetesi de Moskov.anın .sulhçu .manev
rasına pek ümid bağlamamakta ve bilakis B. ussol• inin iP-0metyo 
ınahı:yesini :açarken '"ylediği .nutkun, harici cs~lelere temas etme
mekle beraber, hakiki bir sulh nutku o'1dtiğunu vaziyetin 'ftlllanMZ 

·u\Tetlerine ar. kaZanılan zaferi tes'.ia ettiğini, ,m1yamo :uıu'basema
tın ij>tidasından beri takip ettiği 1hattı lıareke.ti muhafaza edoc~ğini 
yazmaktadır. 

City of fiint wapu,undao 
ha1a haber alınamadı 

ıP.ar:ia 3.1 (ö.R} - orman.aktan lınan müsadere müretteb.tila 
birlikte cenuba doğru ıhar.eket .eden Crty of FUnt Amerikan :vapurun
dan haber almamamı tır. Vaşington hültümeti Londra ve Ber1in se
fu1eti vasıt:asile endişelerini bildirmiııı ve Amerikan mürettebatının hJt
yatını leb'likeye dü ürmeme\ jçin .iki hükümetin tedbirler almalannı 
.m'I~ etmiştir. Bu mıdi~eler iki .ihtimale .dayanmaktadır: 1 - Alman 
mürettebatıntn :ı·~uru teslim etmemek için berhnvn etmeği ercih et
me1eri. .:2 - Vapum ırcfakat eden A~man harp gemilerile -biT muhaTe
lbe halinde lngi1iz1erin 1kaznen vapuru 'batırmağa sebep olmalan. 

City of Flint -vapurunun A1manlar tarafından çıkarılmış olan tel
siz memurunun ifadesine göre \'.apıırda ye.rle.ı en Alman mürettebat 
herabe.rlcrinde Jcülliyetli .iııfilak maddeleri Olduğunu ve 'Vapuru ~lim 
ı.etınCk e.vkünde ahrlaraa berhava -etmegi t-erclh ecleccklerini bilair
<mi~lcrdi. -Görülüyor «i bı "htimal, 1"8iliz 'harp gemileri tara'fmBan 
tınlmak tehlikesinden daha ku~€lidir. 

T ahle bahirler bir ing11iz 
batırd .. lar vapuru daha 

ıLondra 31 (ö.R - eni bir lngiliz vapuru daha bir tahtelbahir ta· 
Ta'fmBan hebenıizce lbatml~br. Bu -«Kenmon» isminde tl666 tonluk 
1>ir vapurdur Mürettebattan 41=ıcişl11rurtartlmı§tır. Diğ r ,ijçü kayıptır. 
Kilr:tulanlardan ıbirlsinin ifadesine :söre, biç bir haber ver'ilmefü~n bir
denbire:müthisıbir .infilak olmu~ ~ vupur yan-yatarak bir çey;rek "çiıı& 
ıbat:mı,ı:ır. -Kaybolan üç · inin 'nfilak neticesinde telef olduğu talunin 
edilmektedir. 

Milli Şefimiz 
Bugün B. M. Meclisinde 

en Jik ıutuklıııı 111 

Şe-Hıı nutku 
ihtil1a edec ktir 

Çok ınülıim olan 
sôy)i yeceklPrdiı·. 

k yınetli iı·ektifleri 
- n \STARAH l İNCİ SAHİFEDE -

"rk • Frn ı · İn., ilh: .karc;ılıklı l nr
Tiırkb enin harici 

n. dahili si} a· 
i r t hU\ ır r k 
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Balkan memleketlerinde Tek lifleri reddedilirse 

Fransa ve lngiltere ile yaptığımız 
muahedenin akisleri kuvvetlidir, •• 

Sovyet Rusya harbe müdahale teh
didini mi ileri sürecekmiş? .. 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

her olmadan tahmin edilebilir k.i muha· 

Belgrad - •Politika• İstanbul muha- atı Moskovada Türkiye ile Sovyetler sında bir ittüak mevcut olduğunu bili- sematın tam ~!arak inkıtaı iht~ali hala 
biri M. Markoviçin telefonla verdiği zir· arasında icra edilen müzakerelerin aka- yorduk. Fakat, Saracoğlunun hiç bir m~vcut.tur. ~ki hası~ ar~sında telıf beyne 
eki malfunau ne.şretrnektedir : metinden çok memnwıiyetsizlik göster- netice elde etmeden Moskovadan ayrıl- must~~ı~ hır suretı ~all~_n za~re~ k.esbe-
İngiltere ve Fransa ile akdettiği mu- mişlerdir. Türkiye ile İngiltere ve Fran· dığı bir sırada ve belki de bilhassa bun- decegını anlamak mu~kul degıldır. . 

ahede ile Türkiye mukadderatını Fran- sa arasında akdolunan muahededen son- dan ötUril imzalanan bu pakt, şark prob- cMançester Guardıen> ve «Nıyuz 
f!a ve İngiltereye raptctmiştir .. Türk si· ra bu memnwıiyetsizliğin azalmayıp, bi· lemi hakkında yeni bir aydınlık vermek- K~~nikb gAa~eteleri lngiliz. h~ümetini 
~·ast mahfilleri ve bütün Türk milleti, lak.is çoğalacağı tabüdir. Moskova mü- tedir. İnkar edilemez ki, bu, her şeyden musbet ve alıcenap sulh teklıflerınde bu
Tilrkiyenin sözüne sadık bir devlet ol- zakerelerinln inkitaından sonra Sovyet- evvel garp demokrasileri diplomasisinin lunmağa davet eden rahipler cemiyeti
duğunu daima tebarüz ettirmek istedik- ler ile Türkiye, bu gibi bir vaziyetin bir muvaffakıyetidir. Garp devletleri nin bir beyannamesini neşrediyorlar. 
!erinden bu muahede bütün Türkiyede mümkün kılabileceği azamt dostluk kis· Türkiye ile olan bu paktı imzn1amakla «Niyuz Kronik!> okuyucular arasında 
çok derin bir tesir yapmıştır .. Tilrkiye, vesi altında vaki olmuştur. Sovyetler ile bunda, Alman - Rus anlaşmalarının lngilterenin şimdiden harp gayeleri ilan 
Karadenizde, Balkanlnrda ve Şarki Ak- Türkiye arasında şimdiye kadar mevcut kendi revanşlannı görmek istemişler· etmesi icap edip etmediği hakkında yap· 
denizde sulhu idame ettirmek arzusun- olagelen münasebetler oldukları gibi kaJ dir ... Her şey milletlerin reel menfaatle- tığı bir referandumun neticelerinj ilan 
dadır .. Türkiyenin Balkan memleketle· lacaklardır. Hatta, bu hususta Moskova rine uygun bir surette düşünülmekte; etmiştir. Okuyucuların yüzde 42 ai harp 
riyle ve garp demokrasileriyle olan mü- tarafından neşredilen tebliğ, Ankaranın tebdili vaz olunmaktadır. Türkiye bükü- '"{aye)erinin derhal neşir ve ilanı lehinde 
nasebctleri ve Sovyetler ittihadı ile pakt tebliğinden daha mülayim bir ifade ile meti bugiln kendi menfaatlerinin en iyi bulunmuştur. 
akdine matuf olan gayreti bu emeli .isJ yazılmıştır ve resın1 Sovyetler mahfil~ bir surette bu paktla müdafaa edileceği Yü:zde 12 si buna muhalif bulunmuş, 
Uhdaf etmekte idi. Türk siyasi mahfil· lerinin müzakerelerin daimi olarak inki· kanaatindedir .. Filhakika bu görüşme- yüzde 29 u ise harp gayelerinin şimdi
leri, Sovyetlerin dahi Avrupanın bu tna uğradıklarını kabul etmek isteme- lcrden sonra Türkiyenin Sovyet Rusya den ınalum bulunduğu mütalaasını der· 
parçasında sulhun idamesini arzu ettik- meleri dikkate şayandır. ile iyi münasebetler idame etmesi tek- miyan etmişlerdir. Yüzde 15 i cevaptan 
!erinden Türkiyenin bu havalideki sta- Tilrkiye ile garp demokrasileri arasın- rar konuşulmuştur. Fakat, Saracoğlu- istinkaf etmiştir. 
tilkoyu idameye matuf arzusunu takvi· daki pakt, Moskova müzakerelerinin in· r.un bu kadar uzun süren müzakerele- AMELE PARTiSi REiSiNiN NUTKU 
ye edecek olan Moskova müzakereleri- kitaını müteakip derhnl aktedilmiş va rinden hiç bir netice çıkmamasına rag- Roma 31 (ö.R) - «Deyli Herald» 
nin müsbet netice vermelerine intizar hntta Saracoğlunun avdetine intiz.ar men Türk - İngiliz - Fransız paktının gazete!İne göre amele partisi reisi B. Atli 
ediyorlardı. l\foahed7.ye .mer~ut olan iki edilmemiştir. Bu paktın akdine kadar böyle 5ni bir surette imzalanmasından 8 ikinci teşrinde, amele partisinin fikrin· 
numaralı proto~~l Turkıye~ SovyetJe. Türkiye gerek Sovyetlerle ve gerek sonra Moskova bu iyi münasebetler ida- ce, harp gavderir.Jn ne olduiunu tasrih 
re ~arşı besledıgı muhabbetin ~.e k~dar garp devletleriyle mevcut dostluğunu ınesi sözlerini kafi bir delil sayacak edecektir. Bu beyanat, ameJe partisine 
derm ve sarsılmaz olduğunu gosterır. • müsavi bir ehemmiyetle dikkat nazarına mı? göre devamlı b:r <ıulh iein icabeden umu· 

Bu gaze!enin. Bükreş muhabiri Liv.iu almakta idi. Nitekim Mo$kovada, Garp Türkiye hükümeti Ankara anlaşmasi· nıi ~rensipleri ihtiva edKektir. 
Masta aşagı~ ~alumatı vermek«:dır: devletleriyle mevcut taahJıUtleriyle te- le evvela Boğazlarda Rus bekçiliğini Londra 31 (ö.R) - Molotofun nut
·Ankarada Turkiye, Fransa ve İngılte· zat teşkil edecek her hangi bir taahhüdü yapmaktan kurtulmuş ve tam müstakil kunu mevzuu bahseden lngiliz gazeteleri 

lngiliz ve Fransız noktai nazarlarını mey· 
dana koymaktadırlar. Oeyli Telgraf di· 
yor ki, lngiliz milleti. bugünkü rejim ve 
şefler yerlerinde kaldıkça Alman miJleti 
ile ıulh yapamaz. 

Almanyanın felaketi bugünk.ü tefleri· 
nin mukadderatına hakim olmasından-
d~ ~ 

cOeyli Niyuu, hiç bir medeni millet, 
hürriyet ve istiklal mefhumuna bağlı in· 
sanlar Hitler rejimi ile anlaşamazlar, di· 
yor. 

Paris 31 (ö.R) - Fransız gazetele· 
rinin, Molotofun nutku etrafındaki neş• 
riyatı şu cümle içinde hülasa edilebilir: 
cHitleri müşkülatt:ın kurtarmak arzusu 
müttefikler nezdinde makes bulamıya
caktır. > 

Roma, 31 (ö.R) - Molotolan 
nutku etrafında ltalyan matbuatı 
iki faraziyeyi ileri mrmektedirler. 
Sovyet Hariciye Komi.eri ya Al
man mlh tecavüüne İftirak ede· 
rek yeni tekliflerde balunacak 
yahut da Hitlerin nutkunu noktai 
hareket olarak kabul ederek Ru•
ya ve Almanya arcuında çok ııkı 
bir ittifaktan bahıedecek ve mu
hasemata devamda UTar edildiği 
takdirde Ruıyanın da bitmallığı
nı terk etmesi ihtimallerini ihıaı 
edecektir. 

re aras~~~.a akdolunan knrşılıklı ~ar~ imzalamak istememesi bundan ileri gel· bir devlet sıfatiy]e Boğazlardaki mutlak 
pa~tı butun Rom:ıny~da ço~ derın bır miştir. Türkiye, bitaraf kalmak husuJ hakimiyetini temin etmiş bulunuyor .. 
tesır y~pmı~~· Sıyası mahfıller bu mu- sundaki arzusunu bu suretle en iyi Saniyen bu paktın ikinci gayesi gerek 
ahedenın büt~n cen~bu şarki Avrupa· bir tarzda tebarüz ettirmiştir .. Fakat bi- Balkanların ve gerek Akdeniz devletle
&ın?a kuvvetli .. bir ~üvazene. unsuru ol· taraflık, bir çok ahvalde bir devletin rinden bfül vasıta tecavüze maruz bulu
dugun~ tcbaro:: ettı~ektedırler. . Mu- kendi dilhahma değil, başkalarının dil· nanlann her hangi bir taarruzdan ma

ltalyan kabinesindeki 
Almanlar nasıl tefsir 

değişikli~i 
ediyorlar? 

ahedenın metm daha onceden v hazırlan- babına bağlı olduğundan •Türkiyenin sun bulundurulmasıdır. 
mış bulunuyordu. Bay Saracoglu Fran- aldığı vaziyeti mümkün kılan İtalyanın Bu paktın imzasından mütevellit re- Paris, 31 (Ö.R) - İtalyadaki bükü· dört beş senede bir millt hayata yeni 
tl<"l ve İngilterenin ri.uılarını istihsal et- gayretleridir• diyen •Gazetta del Popo- aksiyonlar muhteliftir. Londra ve Par.is met değişikliği hakkında Fransız mah· bir hamle vermek için eski devlet adam
miş olduğu halde Sovyetler ile bir an· lo• adlı İtalyan gazete.~inin bu mütalaa- tezahürat içindedir. Roma susuyor .. fillerinin fikrince bütün memleketin si- lan yerine yeni bir ekip geçirmek husu
laşma akdi için Moskovada 23 gün uğ- sını dikkat nazarında bulundurmak ge· Berlin ve Moskovada ise paktın imzası yast idaresinde bir tebeddül bekleme· sundaki ananesinden ibarettir ve yenJ 
raştı .. Bay Saracoğlu Moskovada müs- rektir. kadar süratli ve Ani akisler vücuda ge- melidir .. İtalyada işlerin idaresi münha- nazırlar bilhassa memleketi her ihtima
bet ne~ce~er. ~ide ~tm~di~ haldafe :Tün~a· SOFY A - Slovoda Yordan Meçkorof lcceği tabiidir. Bununla beraber Anka- sıran Düçeye aittir ve nazırlar onun ic- le karşı koymak üzere baz.ırlamağa ça-
r~ mu e esı ımza an ı. aam r- yazıyor : A vrupanın, girişilen harp do- l'ada imzalanan bu pakt •Politikada ra vasıtalanndan ibarettir. Dilçenin ve lışacaklardır. 
kiye - Sovyetler dostluğu haleldar 01· l"yısı·yıe 0··1um·· derecesı·nde bu·· ··k b. k 1 ' 2" lAld d h ak d 26 te · · Alın ahf ll rl de İtalyan kabine-... vu ır müm ün o mıyan hic bir ıo;ey yoktur• v ey u e ve a a y ın a şrını- an m e e 
m~ d~ğil?ir. ~1:1.n~ d~lili o~mak fe~e gilnah içinde bulunduğu bu ~ıraJarda, orensibini bir kene daha te;it eylemiş· evvelde tasrih ettiği siyasetin tatbiki sindeki değişikliği sadece bir nöbet de· 
mu e enın ur yenın ovyet er e htldiselerin seyrini tesbit etmek müm· tir .. Politikada köse daima pek cok ge- için yeni adamları etrafına almağa lü- ğiştirmeden ibaret görmekte ve mUnha
m~~fJdğua ~~h:~~ı i~k;.nsızB~~· kün müdür? .. Milletler arasında müthiş niştir .. Menfaatlerin sathına geli~ce; bu zum gördüğü tahmin edilebilir. Bu da sıran imparatorluğun bir dahili işi ol
m a 0 u .ı erı ~u~u ıne tc ıı_:. . u • mücadelelerin, ideal ve ırk rekabetleri- hayrete .şayan bir tebedoül arzecler .. ancak İtalyan mcnfastlerini nazarı itiba· duğunu ve beynelmilel vaziyet üzerinde 
reş, munhedenın askerı ve manevı clıem- · di • · ktı 1 id kili .. t da 1 h · • hi b' t · ·d h. b" t · · ı gıy ·ı ı sür k i ti . k b .... k ld v k . nın, nı ın ur arın, are şe crını er- Bun n yirmi sene evvel Sovyct _Türk ra a an ve arıcı ç ır esıre ve ı eo- ıc ır esın o mıyaca m ı er me -
m Y~ nın ço uyu· 0 ugu ·anaatın· cih gayretlel'inin ve iktısadi menfaat ittifakı Türkiyeyi parça1anmaktan ve lojiye kapılmıya.~ bir intizar siyasetidir. tedir. Berlinde temin edildiğine göre Al
cledi~-.. Av~panın cenubunda \'e cenubu çarpışmalarının cereyan ettiği ve terrio- mahvolmaktan kurtarmıştı ve bac:ta Brüksel, 31 (0.R) - Faşist gazetele- manyanın Roma sefirinin vazifesi başı
şarkısındekı memleketler ve. bu memlc· torial emellerin beslendiği bir zamanda harpcu Loyd Corc olmak iizere bu, İn· rinin mütnlaasınc.a İtalyan kabinesinde na dönmesiyle bu tebeddül arasında hiç 
~etlerde meskfuı bulunan mılletlcr harp yaşamıyor muyuz?.. Bu itibarla dün gilterenin bilvük bir istekle yürüttüğü yapılan değişiklikler B. Mussolininin her bir münasebet aranmamalıdır. 

Tebliğler 
---·-tr---

FRAHSIZ rEBLİGİ ı 
Paris, 31 (A.A) - Fransa ordula.rmın 

bu sabahki tebliği : 
Cephenin heı· tarafında gece sükfuıet 

içinde geçmiştir. 
Paris, 31 (Ö.R) - Bu sabahki Fr.m

sız tebliği : Bütün cephe üzerine gece 
sakin geçmiştir. 

Par.is, 31 (Ö.R) - 31 ilkteşrin akşa· 
mı neşrolunan ll6 sayılı Fransız tebli
ği : Mozel ve Sar arasında mahsüs bir 
faaliyet .. Baskınlar, pusular, karakol ha
reketleri.. 30 birinci teşrinde yapılan bir 
çok uçuşlar esnasında iki motörlli bir 
Alınan keşif tayyaresi bugün hatlarımız 
arasında düşürülmüştür.. İki düşman 
müşahede tayyaresi Sar cephesinde Al
man hatlarına idaresiz olarak düşm~ 
tür .. Bütün Fransız tayyareleri salimen 
üslerine avdet etmişlerdir. 

ALMAN rEBLİGİ : 
Berlin, 31 (A.A) - Resınt tebliğ : 

Garp cephesinde hafi! topçu faaliyeti 
olmuştur. Mozel ile Palatinat ormanı 
arasında keşif kolları faaliyeti olmuş.
tur .. Dört düşman tayyaresi diişilriil
müştür .. 

---:----
Bitaraflık 

Kanunu mtimessille• 
meclisindeclir-
Brüksel, 31 (Ö.R) - Amerika Ayan 

meclisi tarafından kabul edilen yeni bi
taraflık kanunu mümessiller meclishıe 
arzedilmiştir. Bu meclis usul komisyo
nunun müzakeratta takip edilecek USU• 

lü tasrih etmesini istemeğe karar ver· 
miştir. Usul komisyonu derhal içtimaa 
başlamı.ştır ve gece yarısından evvel ka
rarlarını bildirecektir. 

Belgradda 
Bir Alman 
heyeti bekleniyor 
Brüksel 31 (ö.R) - Bir Yugoslav 

ekonomik heyeti Bükreşe hareket etmiş· 
tir. Belgrada bir Alman ekonomik dele
gasyonunun gelmesi beklenmektedir. 

MEÇHUL TAYYARE 
Belçika üzerinde uçtu 
Brüksel 3 1 ( Ö. R) - Bugün öğleden 

sonra milliyeti meçhul bir tayyare çok 
yüksekten fimali Belçika üzerinde uç· 
muş ve Belçika avcı tayyarelerile tayya
re dafii topları harekete geçmişlerdiı. 

İngiltere Tirana 
konsolos yolbyor 

ıcapl~rından masun kalmaktadırlar ve Anknrada imzalanan Türk - Fransız-İn.. bir siyasetti. Bugün ise İngiltere yaban
kendi mukadderatları hakkında gayet giliz paktını bu saydıklarımızın hangisi- çı eme11ere karşı Türkiyeyi enerjik bir 
ser~çe karar v~rm:k ve istikltıllerini ne ithal edebiliriz? Bu devletler ara· surette takviye etmektedir .. 
takvıye eylemek ımkanını elde etmek-
tedirler. 

TUrkiye, Fransa ve İngiltere arasın· 
da akdolunan muahedenin siyasi, st:v
küJceyşi ve askeri ehemmiyeti Avrupa 
cenubu şarkisinin ve yakın şarkın em
niyetine müessir bir surette amil olmak
ta ve Türkiyenin son bir kaç gün zar
fında oynadığı 'tarihi rolü bir kat daha 
tebarüz ettirmektedir. Türkiye deruhte 
etmiş bulunduğu mesuliyeti müdriktir 
ve bugünkü şerait ve nhval arasında ne 

lngilterede kıtlık yok 

Roma, 31 (Ö.R) - İngiliz hilkUmeti 
Tirana bir Başkonsolos tayini jçin Ital
yan hilkümetin1n ağremanını talep et-

A v ustura l ya 180 tayare-;:~i -------
ka~ıtların 

zığına bakılırsa, 

harbın sonunda 

ya· 
hu 

Alman propagandasının iddiaları 
tamamen tek2ip ediliyor 

kadar kuvvetli ve te~irli olduğunu isbat Londra 31 (ö.R) - Alman propa· 
eylemiştir. ııandasının müttefiklerin ekonomik vn· 

·~olitika• Paris .. ~~ze~~l~ri~in. Türki- ziyeti hakkındaki icedlan gittikçe inanıl· 
yerun şe~aat ve d~r~stluğunu hır. ağız- maz bir şekil almıştır Nasyonal Sosya-
dan takdir ettiklenm; •Nevyork Tımes• Iist propagandası rr üttef"k k ·k 

· · Ank h d · · H • ı e onomı gazetesımn ara mua e esını • arJ>" hercümercı· kar,.ısında Al k ·k t be · d kr .1 . . ld v man e onomı 
~kln . n. g~ ~mo ası erının e e et- makinesinin mükemmelen işlediğini id· 

tı. erı bn;ıncı ?ı~l?matik !."uva~akıyeh dia etmektedir. Fakat hadiseler göste
d~ye tavsıf ettiğim .. tebaruz ettırmekte- ıiyor ki bu işleyiş her halde zafere doğ· 

ceklerdir. 
lngiliz ordusu levazım reisi lngiliz or· 

dusunun muazzam iaşe ve malzeme ha· 
zinelennden bahsetmiştir. Bu beyanata 
göre Fransada bulunan her lngiliz aske· 
rinin bir aylık yiyecek ve mühimmah 
üçte bir tondur. Alman ordusunun iaşesi 
ise çok zor olup bu seviyeyi bulmaktan 
çok uzaktır. dır .. Bu gazeteye gore Almanya Anka- d v·ıd· ı ·ı Al ı h 

h d 
. d l ' . ru egı ır. ngı tere man ann te ay· 

ra mua e esın en memnun o mamış ıse ··1 ·kl · ı_ 1 k k d k d Bitaraf müşahitlerin de tasdik ettikle-d B li l . T .. k. k yu ettı · erı :ıot ı tan o a ar uza ta ır 

ciyi ln2iltereye gönderdi 
Londra, 31 (ö.R) - üç kıtadan gelen 

haberler Ingiliz imparatorluğu memle
ketleri arasındaki tesanüdün yeni teza .. 
hürlerini ihtiva etmektedir: 
Avusturalya Başvekili Ingilterede hiz

met etmek üzere bir keşif filotilasının 
teşkilini haber vermiştir. Bu filotilAnın 
mürettebatını teşkil etmek üzere iyi ta
lim görmüş 180 tayyareci Ingiltereye 
gönderilmiştir. 

Avusturalya harp endüstrisi inkişaf 
edecektir. Hükümet en modern tayyare 
motörlerini yapacak bir fabrikanın tesi
sini kabul etmiştir. 

Cenubi Afrikada bir ecnebi lejyonu 
teşkil edilecektir. General Smuts beya-

natında ecnebilerin sahil muhafazasına 
ve milis kuvvetlerini takviyeye memur 
olacak olan bu kuvvete yazılabilecek
lerini bildirmiştir. 
Şimali Rodezya gönilllü kaydının mah

zuziyeti mucip şekilde devam ettiğini ve 
tehacüm sebebiyle intizar listeleri tesi
sine zaruret hasıl olduğunu bildirmek
tedir. 

Imparatorluk konferansının bu hafta 
yapacağı içtima hazırlıkları bitmiştir. 
Kanadada Ottava da bu hafta Imparator
luk için pilotlar yetiştirilmesi maksadile 
müzakereler başlıyac.aktır. Böylece In
giliz ordusu için tükenmez bir milyon 
ihtiyat kuvveti hazırlanacaktır. 

et ~l ~· g;zcte ~~ u~~l arşı ki harbın ilunından beri ikinci ay geçtiği ri gibi lnglliz ordusu müsavi miktarda 
JnUBC lindır JSaki~l b~nmt l afa har.. . halde bu memlekette hiç bir iaşe tahdi· Alman kuvvetlerile her vakit boy ölçü- Uzak şarkta 

er en c.e en ır e gr ta arıcı· d d·ı · · 1 ·1 d b. k bil. b J vlu d G kT • Sar ğl ş··krü .. atı vazc ı memıştır. ngı tere e ır ço ııe ır ve un arı mag p e er. arp 
~e tv~.~ ıınıbz. d aclot ud u nun Bveyli~- maddeler için kendi zirai istihsalatı ihti- cephesinde lngiliz m~ hatlarını ziyaret • Ecnebi muhabirlere 

Almanlar 
u ıgcr ır eve a amımızın er - k.f t •V• d b k eden Fransız zabitleri bunların aayri ka· v~ z1yct . . t• ·hı· 1· d b h ı kt yacına ı ave ettıgın en aş a muazzam ., havadı·s verını·yorlar ru zıyare ı ı ıma ın en a sey eme e- b vd ki v b·ı· ld v .. l . l d. 1 . dir ug ay eto arı mevcuttur. e bunlann ı ı zapt o ugunu soy emış er ır. ngı-

B .. C b. . . .k. . sah.f .. A tezyidi için Avusturalya ile bir anlaşma )iz kumandanlığı ilk hatlann müdafaa· Brüksel, 31 (Ö.R) - Domd ajansı ta- Londra, 31 (Ö.R) - Alman radyosu 
u un ırıncı. ve 1 ~cı . ı esım. n- yapılmı~tır. aından 0 kadar emindir ki Noel ve yılbaaı rafından nakledilen bir Japon telgrafına bir çok defalar İngilterede bitaraf gaze· 

kara muahedesıne muteallık tafsı15ta . " M uk ı d d d d li bik edil tahsis ed N st' b .. k .. b Avusturalya ve Yenı Zelanda heyet· yortularında binlerce askerlere ailelerini göre anç o - Mogo hu u un a ye- tccilere karşı şi det · sansör tat · · -

kal . d enA •k ovo 19 h udgu~ :u aşma- )eri yakında tayyare ile Ottavaya gele- ziyaret için mezuniyetler verecektir. niden mütareke akdi 110 kilometrelik diğini iddia ederek bunu Almanların ay-
csın e n ara mua e esını mevzuu· cephe üzerinde mahsüs bir gevşeklik ni muhabirlere karşı liberal vaziyetiyle 

bahis etmektedir. Bu gazeteye göre: An- husule getirmiştir. Fakat Japon gazete- mukayese etmiştir. Halbuki son zaman-
kara muahedesinin Skit tarzı, Moskova· Holanda hududunda Alrrıan cisi vatandnşlarıru kat'i hududun tesbiti !arda Almanların ecnebi muhabirlerine 
da Sovyetler - Almanya muahedesinin 1·çin pek büyük bir nikbinligv e kapılma- k · ti k d v · · tir. T · 
akit tarzına benzemektedir.. Moskova· arşı vazıye ço egışmış .. • aymıs• 
da Sovyetler He İngiltere ve Fransa tahşı·dat! heyecan uyandırdı nıağa davet etmektedir. Dış Mogolistan- gazetesinin Brükselden istihbarına göre 

- da mühim Sovyet kuvvetleri bulunmak- Alman mahfilleri şimdi ecnebt gazeteci-
arasında bir muahede akdine intizar tadır. Keza bir kısım motörize kuvvetler lere çok muhterizane hareket etmekte 
edilirken Sovyetler • Almanya muahe- ile bir çok kamyonlar muhtelif noktalar- ve pek nadir olarak verilen haberleri 
desi akdedilm.iş ve Sovyetler .ile Tür~- Paris, 31 (Ö.R) - Gelece~ aske:i h~- dığını iddia ediyorlar. dan dış Mogolistan hududuna doğru ha· şiddetli bir sansöre tabi tutmaktadır .. 
1e aTür~~nk?a ~ılr mİ u~I ede akdFı beklenır- reketle~ı. hakld!,cında Alrnf an_ rulyeltlerıikdtif:U- Alman gazetelerinin İsviçrenin bita- reket etmişlerdir. Evvelce günde iki defa yapılan matbuat 

en r ıye ı e ngı tere ve ransa ara- ma me~ .. u ur ve arazıye ere a raflığına Alrnanyanın riayet kararında Brük 1 31 ÖR) J h . . konferanslan talik edilmiştir. Muhabir-
sında karşılıklı yardım paktı imzalan- edilmektedir. v h . . se • ( · - apon arıcıye 
mıştır. Sovyetler ile Türkiye a as da Hollanda katolik gazetesi Hollanda old~~ a~daki tem.ın~tına rağmen nezareti servis şefleri bu sabah içtima ler son günlerde o kadar az haber ala-
bugüne kadar mevcut olmuş br 1 ın hududunda Alman ."ı.."idatmın bu mem· •Tribun do Lozan» gnzetesı şunları ya· ederek Çinde yeni bir merkezi hükümet bilmişlerdir ki bu tebeddülün sebebi ne 

u unan ~ zıyor · t · · 1 · · ·· ak t · .,.;.,. olduğunu soruyorlar münasebetler ve Sovyetlerin garp de- lekette sebep olduğu heyecanı kaydet- • w • • • esısı m.es~ ~sını ~uz e~e. e mı~~· ·: • · 
rr.okrasilerine karşı vaziyeti oldukça de- mcktedir. Alman mahfilleri keyfiyetin •Buna ragmen federal ordu basıretlı Zannedildığıne gore harıcıye ne7.aretın- Jn g·ı ı tere 
ğişmişlerdir. Türk _ Sovyet münasebet- Lehistandaki Alman kuvvetlerinin isti- nöbetçiliğini terkedecek değildir.. Pek de bun~ benzer konferanslar devam 
lcrinin 18 seneden beri hiç bir bulanık- rahat karargahlarına naklinden ibaret fazla bir emniyetle komşularımızdan bi- , edecektır. 
lığa maruz kalmadığı ve hattA samimt olduğunu beyan etmektedirler.. Fakat rine veya diğerine bizim arazimizden 
oldukları söylenebilir. Türkiye tarafın- Alman gazeteleri Hollanda, Belçika ve yapılacak bir çevirme hareketinin bizi 
dan kabili kabul görülmiyen yeni ve İsviçre hudutlarında hiç tahşidat olma- gafil avlıyac.ağı hissin vermemeliyiz. 
nıütcmmin Rus teklifleri hakkında iki 
rivayet mevcuttu. Birinci rivayete göre 
Sovyetler, Almanya ve Baltık devletle
riyle yapbğı anlaşmaların teşkil ettik
leri muvaffakıyetleri bir taktik olarak 
kullanmak suretiyle bay Saracoğlunu 
tesir altında bırakmak ve Sovyctlerin 
noktai nazarına karşı müsaadckfu- dav-

. ranmasını temin etmek istemiştir .. Diğer 
ihtimale göre, Fon Ribbentrop son Mos
kovn ziyareti esnasında Almanyanın 
Baltık mıntakasında Sovyetlere yaptığı 
tnvizata dikkat nazarını cclbederek Sov
yetlerden, Türkiye üzerinde tazyik icra· 
sı sureti~·le Almanya icin bazı tavizler 
elde edilebileceğini ileri siirmüştür .. 
Moskova müuıkE'relerinin aknmetinden 
sonra bu ihtimallere muhakkak nazari-

lngilterede maden istihsalatı art
makta, lngiliz eshamı yükselmekte 

Londra 31 ( ö.R) - Taymis gazetesinin mali münekkidi lngiliz es
hamının son zamanlarda ehemmiyetli mikyasda yükseldiğini kayde
diyor. lngiltere bankasının iskonto haddi, harpten evvel en düşük nis
bet olan yüzde 2 ye iade edilmiştir. Bu dikkate şayan yükseliş harbın 
ilk zamanlarında uğratılan zayiatı telafi etmiştir, Ve lngiliz milletinin 
sarsılmaz itimad meziyetinin bir neticesidir. 

Bundan başka lngilterede maden istihsalatı artmaktadır. Daha 17 
kömür madeni işletmeye açılmıştır. istihsal böylece günde 300 bin 
ton artmıştır. lngilterenin kömür istihsalatı yakınd:ı senede 270 rnil

on tonluk inanılmaz bir yekiina balii olacaktır. 

-*- Drac konsolosunu 
Hülıiimet tababeti Tirana t~yin ediyor 

İzmir hükümet doktorluğuna Uzun Londra, 31 (Ö.R) - Avam kamara-
k .. ·· h"k.. t •-b·b· D z· Emr sında verdiği tahriri bir cevapta başve-opru u ume wı ı ı r. ıya e İ hükil ti · 
tayin edilerek vazifesine başlamıştır. kil B. Çemberlayn .ngiliz ıne nın 

Draç konsolosunu Tiran başkonsoloslu· 
aıe••a1ınamz:ra•11rtjwmı1 •mmM111m:Pııwıı:1a:•mma• ğuna tayin niyetinde olduğunu ve bu 

Asrın Çocuğu 

HAFTALIK ÇOCUK GAZETF.Sİ 

Yakında çıkıyor 

Asrın Çocuğu 
EN ÇOK SEVİLE.~ ÇOCUK GA· 
ZETESİ OLACAKTIR 

hususıa İtalyan hükümetini alelusul is
timuıç ettiğini bildirmiştir. 

Bir gemi bir inlilik 
yüzünden battı 
Londra, 31 (A.A) - Helsinki limanı

na bağlı Yuno vapuru dün şimal deni
zinde bir infılak neticesinde batmıştır .. 
24 kişiden ibaret olan vapur müretteba
tından bir çoğu ve 5 kadın denize düş
müştür .. 20 dakika kadar suyun üstünde 
kaldıktan sonra Mimosa isimli Norveç 
vapuru tarafından kurtarılmıştır .. Yuno 

~-7.iof~Ml.fli!:w:ıll".~21XBM••111a•ı•ı•ı•u kazazedelerinden 197 kişi dün akşam İn· 
ailtere sahillerine çıkarılmıştır. 

manya tekrar 
küçülecek 

Al· 

Holanda gazetelerinde okunduğuna 
göre Almanyada elden ele dolaşan bir 
takım kiğıtlar görülmüş, fakat zabıta
nın uğraşmasına rağmen intişannın önü
ne geçilmemiştir. Söylendiğine göre da
ha on ikinci asırda bir manzume halin
de yazılmış bir kehanet vardır. lşte ştm. 
eli Almanyada elden ele dolaşan kağıt
lara bu yazılmış. Bunda şöyle deniyor: 

Büyük bir harp olacak, Kayser mem
leketten gidecek. Sulh olacaksa da bü
tün memlekette rahatsızlık devam ede
cek. Mütevazi abakadan bir adam en 
yükseğe çıkacak. Muvaffakıyetten mu
vaffakıyete gidecek. Almanya büyük Al
manya olacak. Memlekette az Yahudi 
kalacak. Büyük Almanyanın reisi artı 
kkuvvet ve iktidar itibarile en yüksek 
mertebeye geldiği zaman öyle bir takım 
şeyler yapacak ki bundan yeni bir harp 
çıkacak. Bunun sonunda da Almanya 
yıkılacak. Almaeya tekrar kUçülecek. 
Katolik bir hükümdar gelecek. Onun 
idaresi altında daha kuvvetlenecek, ili· 
bar bulacak. 

işte bunu Brandenburg şehrinde Kol
lin manastırında bulmuşlar. Diğer bir 
kehanet daha varmış: Münster havadan 
taarruza uğnyarak tahrip edilecek ba
va öyle zehirlenecek ki halk pençere
lerini açamıyacaktır. Gibi 

Holanda gazeteleri bunları yazıyorlar, 
her hangi bir mUtalfıa yürütmeğe JU. 
zum görmüyorlar. 

·········································: 

Pek yakında 
• • • . 
• • • 

İstanbulda yeni bir siyasi gaute : 
intişara başbyacak: 

• istiklal 
Başmuharriri Nizamcttin Nazif 

Suad Derviş, Yahya Kemal, Hakkı 
Ocakoğlu, Mümtaz Faik, Mahmut 
Yesari, ressam Münif Kalem, Bür
han Belge, Nurullah Ataç, ressam 
Mazhar Nazun, Kazım Nami, lsmail 
Hakkı Baltacıoğlu, ressam Ratip 
Tahir, Feridun Osman, Ertuğrul 
Şevket, Esad Mahmud Karakurd, 
Kandemir, M. Şevki, Münir Süley
man Çapan, Şakir Hazım Ergök
men, Halfilt Cemal Tanjunun ve da-

• ha bir çok tanınmış müellif, muhar
rir, gazeteci ve münevverin tahrir 
ailesine dahil bulunması ·İSTİK
LALıı İN ne büyük bir dikkat ile 
hazırlanmakta olduğunu kAfi dere
cede izah eder. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



1 son TeSl'lll C8l'SalnDa 1939 
es 

Ankara ,... Radyosu [ B O R SA j 
DALGA UZUHl.UCU 

BUGVH -·-1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

1.. A. P. 31.70 m.. 9465 Kes./ 20 Ww. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

ÜZ-01\1 
5328 Üzüm Tarım 
100 İnhisar 
83 s. Erkin 
54 j. Kohen 
22 Cevdet Alanyalı 
21 P. Mikalef 
19 F. Solari 

12.30 Program ve memleket saat ayan 11 Hilmi Uyar 
12.a5 Aj?JlS ve meteoroloji haberleri... 7 Naci Alnak 
12.50 TÜRK müziği (Pl.) 13.30-14.00 5645 Yekun 
Müzik (Küçük orkestra - şef : Necip 257440 Dünkü yekun 
~) 263085 Umumi yekun 
1 - Becce - Serenad No. 7 
2 - J. Strauss - Bahar sesleri 
3 - Heinz Munkel - Kara orman pol.kası 
4 - Ziehrer - Aşık (Romans) 
18.00 Program 18.05 Memleket saat 
saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberle-

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

İNCİR 
ri. 18.25 Türk müziği (Fasıl heyeti) 19. 96 Şerif Remzi 
25 Konuşma (Dış politika hadiseleri ... ) 87 M. j. Taranto 
19.40 Türk müziği.. Çalanlar : Vecihe, 16 Bohor Franko 
Tokgöz .. Okuyan : Melek Tokgöz.. 199 Yekı'.in 
l - Kilrdili hicazkh peşrevi.. 2 - Cev- 143128 Dünkü yeklin 
det Çağla - Kilrdili hicazkh şarkı : (O 143327 Umumi yekfuı 

7 14 50 
7 25 7 50 
7 50 15 50 
9 875 11 

11 25 11 25 
11 25 11 25 
12 75 12 75 

9 75 9 75 
8 50 9 25 

8 
9 

10 
12 
14 50 

8 70 12 50 
3 25 3 25 

13 14 

yh bir gece geldi) ... 3 - Bedriye - Kilr- ZEYTİNYAÖI 
dili hicazklr şarkı (Mıdnptamı) .. 4 - . d li 25 
Boğos - Kilrdili hicazkh şarkı (Güller 35000 kilo Va e 
açmış) ... 5 - Sadettin Kaynak - Baya- ZAHİRE 
tiaraban şarkı (Dağları hep kar aldı)... 580 kilo T. B. İçi 
6 - Cevdet Çağla - Keman taksimi 71 balya Pamuk 
OKUYAN : Mefharet Sağnak 49 Ton P. Çekirdeği 

25 

68 
35 50 39 25 

2 

1 - Ali Rifat bey - Suzinak şarkı (Kar ---
ebnedi zaliın .. ) 2 - Latif Ağa - Hicaz- MiJtlZZZ{;r.Y3~Rr~ -~ 
~ar şarkı (Yokturzamangel) .. 3-Ce~- Mektep kitapları~ 
rıye - Muhayyer şarkı (Bahara bak go- ~ 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 

SPERCO VAPUR 
ACEH'J'ASI 
---··tr---

.IARIP'EŞ 
'I 

W. F. Renry Van der Zee 
Ve şürekası 

- · 
ADRİATİKA SOSYETA ANONİMA AMERtCAN EXPORT UNF.S tNC, 

Dl NA VİGAZYONE N E V - Y O R K İÇİN: 
DİANA vapuru 30/10/939 tarihiiıde E~İA vapuru 30 ilkteşrine doğru 

gelerek Adriyatik limmılarına hareket beklenıyor. 
edecektir. EXPORT~R vapuru Sonteşrin ba§-

Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt~huııaı bay Ömer CALDEA .. il 301101939 tarihi' langıcına dogru bekleniyor. 
l'\L·· f'" .. ,d. . motor n- AR!\IEMENT DEPPE ANVERS 

ut u Beıagu u. ~ de gelerek Cenova ve Marsilya limanla- M'VERS 1 İ • ' 
Bristol oteli elli odah her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyoları' rına hareket edecektir. ESPAGNE ç N · t . b lan 
kal if · d Dah"t• h · • .. dd" l f lan ld ~ "b" vapuru son eşrın aş -ve or erı var ır. ı ı ve ancı mutea ıt te e on o ugu gı ı~ ALBANO vapuru 2/11/ 939 tarihinde gıcında bekleniyor. 

Nasansörü ve hususi lokantası vardır. beklenmekte olup ~aradeniz limanları- D. T. R. T. KUMPANYASI 
Bütün asri konforu haiz olan hu otelin Haliç ve Marmara denizine na ha_reket edecektır. TUNA Lİl\lANLARI İÇİN 

ve Iatanbul cihetin~ de nezareti fevkalidt:ye maliktir. ~ ECITfO :0°.~örü 3/ 11/939 .tar~de DUNA motörU 15 sonteşrinde bekle-
Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etıni-~ ~?1~~ a~;ık gun 53~.l:;e Pır~ B1;; niyor .. 

yecek derecede uc!.l:w:dur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı e~~~ek~;e ı ve ıy eye are e KA~SA motöril sonteşrin sonlarında 
b Ö L .. f" B .. .. "d • ded' B" d f · h kik ti'\ · beklenıyor .. ay mer ut u engunun ı aresın u. ır e a zıyarel a a BOLSENA vapuru 6/ 11/ 939 tarihin- SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 

.._meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh isticannda~ de beklenmekte olup Adriyatik limanla- .. B U C A R E S T 
~bulur.an otellerde bulu§urlar. S: rına hareket edecektir. KOSTENCE. GALAS VE TUNA 
~.r.v..-~z~..4A"'/..7./.x.ıwr:ı ~ ! ! V-JW: ""/?rz:t'LZ/JZI CİLİCİA motörü 7/11/ 939 tarihinde LİMANLARI İCİN 

beklenmekte olup Cenova ve Marsilya OİTUZ vapuru 2 sonteşrine doğru iz mir Yün Mensucatı 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

:;;pı S A T 1 Ş Y E R 1 ,,.~~ ....... q . ı.ij.ry?f 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

limanlanna hareket edecektir. bekleniyor. 
ECİ'ITO motörü 17/U/ 939 tarihinde SOCİETE COMMERCiALE BULGARE 

gelerek ayni gün saat 17 de Pire, Brin- ~E NAVİGATiON A VAPEUR 
dizi V enedik ve Triyc:steye hareket ede- HAIF A - İSKENDERİYE VE PORT 
ceklir. SAİT tçiN 

İTALİA VARNA vapuru hemen hemen bek
lenmektedir. 

İTALİA S. A. ot NAVİGAZİONE Vapurlann isim ve tarihleri hakkında 
NEPTUNİA motöril 19 teşrinisani 939 hiç bir taahhüt alınmaz. 

tarihinde Triyesteden cenubi Amerika Vapurlann hareket tarihleriyle nav-
limanlarına hareket edecektir. lunlardakJ deği~ikliklerden acenta me-

N O T : suliyet kabul etır.e:r:. 

Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve Daha fazla tafsilAt için ATATÜRK 
hareket tarihlerinin kat't olmadığını ve caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
bunlann hiç bir ihbara lüzum olmaksı- Zee ve ŞsL Vapur acentalıj:ına milraca· 
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan et ed.Jlmesl rica olunur. 
do~y.ı ac:,~n~ye bir mesuli!.et ~r~tt~p • TELEFON : !007 /ZOOI 

nül gibi) ... 4 - Halk tilr~ (Ay doğ- ı 1939 - 1940 tedris senesi için ma-~ 
du batmadı ım) ... 20.20 Temsil 20.50 Ko- arif vekaletince bastınlan bilUınum ' 
nuşma (Haftalık posta kutusu) ... 21.10 ilk orta, liselerin ders kitaptan.. S 
Müzik (Riyasoticümhur bandosu - Şef : ' E G E ~ -
İhsan Künçcr) ... 1 - Beethoven : Marş X 
Türk ... 2 - E. Gillet : Loin du Bal vals ~ 
3 - F. Liszt : Tasso, Lamento e Triunfo, ~ 

etmiyecegıru muhterem yükleyıcilerın 
------ kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. ______ UMD ___ AL _____ _ 

l' ukarı Kızılca heyeti ihtiyari- cıı~~n~:Z~~~rLti~~~~~h~~~: -~-
Symphonische Dichutung No. 24 - H. Kİ!' AP EVİNDE ~ 
Klose : Hele.na (Klarinet için Melodi)... Toptan ve perakende satılmaktadır .. ~ 

acentesine müracaat edilmesi.. UMUMİ DENİZ ACENTALIÖI LTD. 

ye sinden: TELEFON : 2004 - 2005 BELLENtc LİNES LTD. 

.................. ••• ......... .............. GRİGORİOS c. Il vapuru 23 birinci 5 - Cari Goldmark : Aus der Oper: Die Mekteplere mt bütün kırtasiye le-~ 
Königin von Saba.. 22.00 Memleket sa- vazımatını da ·EGE KİTAP EVİN-R 
at ayan, ajans haberleri, ziraat, Esham deı bulabilirsiniz.. ~ 
tahvilit, kambiyo, nukut borsası (Fiat) Ayni kütüphanede çeşitli kartpos- ~ 
22.20 Serbest saat .. 22.30 Müzik (Ravel: tallar, resimler, uırif bayram tebrik~ 
Piyano için sal el konsertosu - pl.) 22.50 kartları satılmaktadır. Atatürkün ~ 
22.50 Milzik (Cazbant - pl.) 23.25 - 23.30 meşhur tarihi nutkunu ihtiva eden~ 
Yarınki program ve kapanış.. kıymettar eser de (50) kuruşa sa-~ 

blmaktadır.. ~ 
! seowxnsww:>& HİSAR ÖNÜNDE EGE KİTAP EVİ\ 

f'A"..it".a'~.l/'Z.t Q 1 l 11 ~~ • 
AsalJlye Mütallassuı 

DOKTOR 
Cahit Tuner 

Her gün saat 3 ten sonra Şa:mlı 
sokak (-Oçüncil Beyler) No. 19 da 
ha.,ta kabul \•e tedavi eder. Elektrik 
tedavileri tatbik eder .. 

TELEFON : 3559 
........ IEi!~iBt2lC.*.iUZ7~~!2~GiOD~~--=--

tZMJR BELEDiYESiNDEN: 

Hükilmet önünde otobüs durak yeri 
yaptırılması baş mühendislikteki ke~if 
plAn ve şartnamesi veçhile açık eksilt-

tZMtR 3 Ctr ICRA MEMURLUCUN
DAN: 

Bir borcun temini istüası için 500 lira 
kıymeti muh.ımmeneli 8 silindirli 935 
model binek otomobil 9/ 11/939 Perşem
be günü saat 11 de Basmahanede Mus
tafa Demirbükcrin garajında muham
men kıymetin % 75 şini bulduğu takdir
de satılacaktır. Aksi takdirde 11/ 11/ 939 
Cumartesi günü aynı yer ve saatte her 
ne bedel verilirse verilsin satılııcağm
dan alıcıların mczkClr saatlerde hazır 
bulunmaları daha fazla malumat almak 
istiyenlerin 939/ 1002 dosya ile mcmu
riyetimize müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 4008 (2211) 

1 - Yukarı Kızılca köyü camii ve kubbes:nin tamiri kapalı zarf 
usulile 20 gün müddetle münakasaya çıkarılmış oluj.> taliplerin keşif
name ve şeraiti anlamak üzere tarihi ilandan itibaren her gün mezkur 
köy muhtarlığına müracaatları. 

2 - Bedeİi keşif 375 liradır. 
3 - Tahriri sorgulara posta pulu gönderilmek şartile cevap veriJdi

ği gibi keşifname ve şartnameleri görmek istiyenler Başturakta 873 
No. Iu sokakta 108 numaralı dükkanda Uncu Bay Kadri Akyiğide 
müracaat ederler. 

4 - Taliplerin bedeli keşfin yüzde 7 ,S u olan 28 lira 12 kuruş de
pozito parasını mal sandığına yatırdıklarına dair makbuz veyahut milli 
bankaların teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

20, 24. 28, 1 3871 (2147) 

Böbreklerden idrar torbasına kadar 
yollardaki hastalıkların mikroplarını ket 
künden temizlemek için HELMOBLO 
kullanınız .. 

Helmoblö 
meye konulmuştur. S!';f'/',T,:Lz.'".9.7~///YO'/'//T/.//.J'~X..•~ 

Muhammen bedeli 148 lira 22 kuruş ~ Alsa ncak 8 ~ 
olup ihalesi 10-11-939 cuma günü saat S: ~ 

l :ır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, es
ki ve yeni bclsoğukluğunu, mesane ilti
habını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak 
ve bozarken yanmak hallerini giderir. 
Bol idrar temin eder. idrarda kumların 
ve mesanede taşların teşekkülüne mani 
ol•Jr. 

16 dadır. · İstasyonu KarşıSlnda yeni n~ılan ~ 
İştirak edecekler 12 liralık teminatı .. E G E 

iş bankac;ına yatırarak makbuzile encü-
mene gelirler. HUSUSİ fü\STANESİ 

27-1-5-9 3973 (2185) s A H t B İ 

DOKTOR OPERATÖR 

Adil Bir 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı te
mizliyerek mavileştirir .. 

Sıhhat vekaletinin 14-7-932 tarih ve 
2-27 numaralı ruhsatını haizdir. 

01.İVİER VE 
ŞÜREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 

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

rin arasında beklenilmekte olup Yugor 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası lavya limanları ve Triyeste için yük 
alacaktır. 

TELEFON: 2443 LOVCE.ı.~ vapuru 12 birinci teşrinde 
limanımıza gelerek ayni gün Köstence 
ve Varna için yolcu ve yük alacaktır. 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. LOVCEN vapuru 19 birinci teşrinde 

limanımıza gelerek 20 ikinci teşrin saat 
.................................... ...... 12 de Pire - Arnavutluk limanları - Ko-

tor - Dubrovnik - Split - Triyeste ve 
Messageries Maritimes Şuşak için hareket edecektir .. Yolcu ve 

yük kabul edecektir. 
KUMPANYASI JADRANSKA PI..OVİDBA D. D. 
• r.......+ SUSAK 

THE~~~I~E GAuıIER va~u~ . PREDSEDNİK KOPAJTİC vapuru 
Her turlu ızahat ve rn3Uimat ıçm Bı- 30131 birinci teşrin arasında beklenil-

rinci Kordonda 156 numarada LAU· m~kte olup Yugoslavya limanları ve Tri
RENT REBOUL ve ŞERbd vapur acen- yeste için yük alacaktır. 
tasma müracaat edilmesi rica olunar. GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

TELEFON : Z 3 7 5 PİRE 

ooıcroa 

Ismail Hakkı 
Akarçay 

Dahili ve tenasüli flas-
taldılar naiitallassuı 

Cümhuriyet ~addesi (Z inci Kordon 
Alman konsoloshanesi arkasında) 
206 numaralı muayenehanesinde her 
gün saat 13 ten itibaren hastalarını 
kabul eder .•. 

•NEA HELLAS· 
Lüks transatlantik vapuru ile Pire 

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

Pireden hareket tarihi 
18 -11- 1939 

Gerek vapurların muvasalA.t tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında acenta bit teahhUt altına giremez.. 
Daha fazla tafsilAt alınaJc için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDALı 
umumi deniz Aet"ntalığı Ltd. mtlracaat 
edilmesi rica olunur. 

51 inci adanın 12,25 metre murabbaın
dakl yol fazlasının satı..c:ı başUtiplikteki 
şartnamesi veçhile açık artırmaya ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 306 lira 
25 kuruş olup ihalesi 3-11-939 cuma gü
nü saat lG dadır. Iştirak edecekler 23 li
ralık teminatı iş bankasına yatuarak 
makbu:rJle encümene gelirler. 

. s 
Izmirin en büyük ihtiyaçlarından bi-~ 
rine tekabiil etmek üz~re hazırlanan S 
ve her türlü fenni tckfunülat, kon-~ 
foru ve kalorifer, rontken ve elektrik~ 
tedavileriyle mücehhez olan EGE S 

HER ECZANEDE BULUNUR.. TELEFON : 3458 
~-~------------------------------------------ mraaa~·aı&ı111i1 ..... ~~.,.......,.2Z0~• 

Telefon : 4072 Müdilrtyet 
Telefon : 3171 Acenta 

19-24-28-1 (2142) 

1 - 94 cü adanın 117 metre murab
baındaki 46 sayılı arsasının satışı baş
kAtipliktekl şartnamesi veçhile açık ar
tırmaya konulmu;~ur. Muhammen bede
li 351 lira olup ihalesi 3/ 11/939 Cuma 
günü saat 16 dadır. iştirak edecekler 26 
lira 35 kuruşluk teminatı iş bankasına 
yatırarak rnakbuzile encümene gelirler. 

~ hususi hastanesi Alsancak istasyonu ~ 

1 
karşısında açılmıştır. ~ 
Her şubeye ait hastalar kabul ve '.'li 

mütahassıslan tarafından tedavi edi- ~ 
li~ ~ 
Müessesede her 7.aman doktor bu

lunur_ 

FiATLER: 
ilıi lif'adan IJaşlar .. 

TELEFOS: 2918 
17/1/..zz7.//.///..T/.h/71/7.BZJ ... 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 225 7 numaralı ufaklık para kanununun sekizinci maddesi mu

cibince mevkii tedavülden kaldırılan eski bronz beş ve iki buçuk ku
ruşluklarla nikel bir kuruşluklar 31 /K.Evvel/939 tarihinden sonra 
devlet borçlarına mukabil gerek malsandıkları ve gerekse hazine vez
nedarlığını ifa eden merkez ve ziraat bankalarınca dahi kabul edilmi
yecektir. 

Binaenalevh ellerinde bu nevi para bulunanların bunları mezkur 
tarihe kadar. devlet borçları mukabilinde malsandıklarile merkez ve 

2 - 1310 sayılı sokakta belediyeye ait 
30 numaralı hanın 18111/ 939 tarihinden 
itibaren bir sent! müddetle kiraya veril-

. b k.. .. ı·k k bil ~•t•tl':l>!ılw!!1!Jb:n1P.naı:ıııw:ıııııa•2~u.~,;,,-.;ı1".ı1J1111212:r.::cwca•..,, 
mesı aş •.• ıp ı te i şartnamesi veç · e 1 ziraat bankası şubesine yatırmaları ilan olunur. 

15, 25, 1, 10, 20, 1, 3, 7, 15, 23, 29 3680 (2106) 

açık arttırmaya konulmuştur. Muham- DIŞ r ABİSİ 
men bedeli 500 lira olup ihalesi 3/11/939 Devlet Hava Yolları iz mir Cuma günü saat 16 dadır. iştirak ede- Azra f)emirelli 
cekler 37 lira 50 kuruşluk teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuzile encüme- Her giin hnstalanıu İkinci Kordon 
ne gelirler. 18-24-28 3852 (2126) Cümhuriyet caddesi Merkez Banka acenteliğin~en: 

• ! ............... """" .. .... 

OPERArOR 

Dr~ Asil Mukbil 
Ata kam 

MEHLEKE'J' RASTA· 
NESİ OPERA'J'ORV 

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

SICILI TICARET MEMURLUCUN-
DAN: No: 2589 

(Haydar Dündar) ticaret ünvanile 
Izmirde Çerçi oğlu hanında 7/ 20 numa
ralı mağazada her türlü emtia alım ve 
satımı . ticareti le u_ğraşan Haydar Dün
darın ış bu ticaret ünvanı ticaret ka-
11unu hükümlerine göre sicilin 2589 
numarasına kayıd ve tescil edildiği ilan 

lunur. 4019 (2209) 
Sicili ticaret memuru ve 

F. Tenik imzası ve resmi 

sı arkasındaki 88 numaralı muayene
hanesinde kabul eder. 

1. 11. 939 tarihinden itibaren mevıinı dolayıaile tayyare yolcu se

Mesai saatleri: 10 dan 1% kadar .. 
3 ten albya kadar ... 

ferleri 1940 senesi ilk babanna kadar tatil edilecektir • 
1-2 (2208) 

TELEFON: 3287 
illmllımtı>M.V.~.;11'~.ı5C11 "'1il1 7 

Devlet Hava yolları umum IZMIR 2 CI ASLiYE MAHKEME
SINDEN: 
Izmirde Kadriye mahallesi Şavlaka so
kağında 7 numaralı evde oturan Hasan 
kızı Fatma tarafından kocası Dibekbac:ı 
Bardakçı sokağında 3 numaralı evde 
sakin Ömer oğlu Hüseyin aleyhine açı
lan boşanma davasının icra kılınan tah
kikat ve muhakemesi sonunda medeni 

mürPürlüğür den: 
1. 11. 939 tarihinden ib"baren mevsim dolayısile tayyare yolcu se

ferlerinin tatil edileceği ilin olunur. 
ı, 3 

kanunun 132, 138, 142ve150 ci madde- tmı--ırJ ________ _ 
leri hükiimlerine göre Fatma ile Hüse
yin yekdiğerindcn boşanmalarına ve ka
bahat Hüs<.>yinde olduğu cihetle hüküm 

Kiralık daire 
tarihinden itibaren bir sene müddetle "' 
evlenemeıncsine ve masarifi muhakeme ve m a gaza 
olan 1350 kuruşun dahi Hüseyine talı- Resmi ve hususi daire ve yazıhane 
miline temyizi kabil olmak üzere olmağa elverişli Gazi bulvannda Zi-
7/ 10 939 tarihinde davacının \•icabında raat Bankası yanında 18 sayılı De
ve müddeialeyhin gıyabında karar ve-
rildiği ve usulen tanzim kuman hüküm T~~n';::• .. : İkiocikordon Merkez 
gıyap ihbarnamc~inin de müddeialeyhin bankası arkasında 88 sayıh dairede 
ikametgahının meçhuliyetine mebni 
mahkeme divanhanesine talik kılındığı diş ~~kto~ baş~·· 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan .. _______ ... ____ _ 

4007 (2212) 

OPERArOR 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 

İkinci beyler sokak hnn karşısı 
No. 25 ... Hu gün öğleden sonra saat 
üçten itibaren hasta kabul eder. 

TELEFON No. : 3125 

" . . ...... .. 
• ,· 1 • ... .. ~- .. 
1 Emlak ve Eytam Bankası 

MERKEZi: ANKARA 
ŞUBELERİ : İstanbul, izmlr-

A ja o J arı: Bursa, Jzmit, Adana, 
Eskişheir, Zonguldak 

Yapdacak ve yapısuıa başlanmış meskenler için vatandaşlara mümkün 
olan kolaylıkla yardım eder .. 

Mevcut gayri menkuller karşılığında 

ikrazat yapar 
Faiz senede 90 8 i tur •• 

Aynca komisyon almaz.. 

Ebpertiz ücreti (1.808) liraya bdar .... 

istekler .için 1, fazlası için ı lira ve muamele intaç edildiii takdirde bir 
liradan qağı olmamak üzere aynca lira başına on paradır .. 
Gayri menkul ipoteği ve esham ve tahvilit rehoi karşılığında Banka 
muameJcltti yapar .. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır ... 

D. D. Y alları 8 ci işletme mü_, 
dürlüğünden: 
idaremiz Alsancak mağazasında mevcut tahminen 1 28 küçük ve 

228 adet büyük damacanalar 2490 sayılı kanun hükiimleri dahilinde 
açık artırma ile 18-1 1-939 cumartesi günü saat 1 O da Alsancakta iş
letme binasında komisyonumuzca satılacaktır. Muhammen bedel: 
(330,40) liradır. isteklilerin tayin olunan vakitte (24.78) liralık M. 
teminat makbuzile komisyona gelmeleri lizımdır. Şartnamesi ifletme 

- .. ' ~ ... ,. . ··- u ~..t. • ---· ~- • t . ~· • ' ' ·~ 
... _ - ' -
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ı son Tesrın carsamba 1939 

Cephelerde büyük faaliyet .var! 
Havanın açmasından istifade eden iki taraf tayyareleri keşif uçuşları 
yapmışlar ve Alman tayyareleri ilk defa Fransız hatlarında uçmuşlardır 

Topçu ateşi de daha faz • 
ş 

Almanlar jlk defa 
çıkararak 

olarak 
bir 

uzun 
Fransız 

menzilli 
köyüne 

ağır bataryalarını 
ateş etmişlerdir 

Ingiliz hava kuvvet e -~ı 

meydana 

Şimali Almanyada uçarak Alman tayyare 
keşifler yaptılar karargihları üzerinde 

• 
1 

Paris 31 (ö.R) - Ru sabnhk.i Fran- lam olarıık üslerine dönmü !erdir. tikUılimiz.i yeddi iktid::ırımızda olan heri iıncak yelpaze şeklinde tecemmü etmek 
ıız tebliği gecenin bütün cephede sakin Dü:l topçu ateşi evvelki günlere nİ$· vnsıta ile daima müdafaa edeceğiz.. Her imMi.nımı maliktirler.• 
geçtiğini bildirmekle beraber havas ajan- betle d h kesif olmuştur. Almsnlıır ilk ne kı.ıdar garp cephesinde çok ) akın bir Nihnyet Belga njansırun Berlin mu
ıu cephede bütün sil' hların büyük faali- defa olarak uzun menz.illi ağır batarya- vadede büyü!: bir taarruz bekleniyor ise ha biri, Alman mnhfillcrinin bitaraflara 
yetini knydetmel:.tedir. larını meydana çıkarmışlardır. Bunlar de, fikrimizce bu askeri hareketin Hol- !:.:rşı muslihane temnyüllcrinb teyide dc-

Dü:ı bütün cepheye ,şamil ol n bu fa- hududun 10 kilometre içinde bulunnn landnyı al"\kadar etmesini pek nz muh- \inm etmekle beraber bu hususta fazla 
aliyct bilhassa Loren cephesinde kendini bir Fransız köyü üzerirıe nteş etmişlerdir. temeldir. Esasen memleketimiz.den ge- izc>Jıat vermediklerini kaydediyor .. Al
hissettirmiştir. Diğer taraften lngiliz hava nezareti tara- çen büyük nehirlerin seviyesi o kndar man knnaati şudur :iti Garp cephesinde 

iki tarafın hava kuvvetleri havanın aç- fınd:ın bildirilCliğfoe r.öre cRövayal er yükselmiştir ki en küçük bir işaretle harp henüz başlamamışbr. Başlrunnsı 
masından istifade etmişlerdir. Ve ilk de- Fors> dün şimali Almanyadaki tayyare arauyi su altında bırakmak mümkün- için hnvaların iyileşmesi, Amerikan kon
fa olartık Alman tayyareleri Fransız ara- karargahlnn üzerinde bir çok k~şif ucuş- dür .. Diğer taraftan Hollanda ordusu {!resinin bitaraflık kanunu hakkında 
%İsinde uzak keşifler ynpmışlardır. l&rı yapmıştır. Tayyarelerden biri dön- sevkülceyş noktalarını işgal etmektedir. kat'i kararını vermesi ve belki de Molo-

Havas ajansı bu keşiflerin şimdiye ka- memiştir. Bu Hollanda yüksek şahsiyeti beyana- tofun nutku '?eklenmektedir. 
dar Fransanın ne kara, ne de hava hu- Brüksel 31 (ö.R) - Alman baş ku- tını şu sözlerle bitirmiştir: Pnris, 31 (Ö.R) - Garp cephesinde 
dutlanna tecavüz etmek istemediğini be- mandanlığı bildiriyor: Mozelin garbı ile •Her taraftan ib1.al edilen teminata 1?.al~yet .hakkında ~:~~ilen tebliğler 
yan edegelmiş olan Alman baş kuman- Palantina ormanı ımı.sında hafif topçu emniyet bcsliyen Hollanda sükıineüni s~kunetin d:v~ ettıgını, Snr ~e ~o~cl 
danlı~ının iddialarına tevafuk etmr.diği- ve keşif foaliyeti. mu} I faza etmektedir. Fakat daima da ı:ı.v~da buyuk tay~aı:e faalı?cti 1!.e 
n; kaydediyor. Cephenin diğer kısımlarında kayda şa- her i::ıtimale karşı uyanık durmaktayız .. birlikte Almanların mühim tahşıdatı mu-

.• . • . şahede edildiğini bildirmektedir. 
Fransız avcı tayyareleri ve tayyare da- yan bir hfıdise yoktur. Dört düşman tay- . Dıger .taraf tan ?ı: Holland~ gaz.etesı: Garp cephesindeki İngiliz bölgesini zl-

!ıi bataryaları mukabelede bulunmuşfor- yaresi düşilrülmüştür. nm BerJın ınuhabm şu habcrı verıyor . yaret eden Fransıı: zabitleri, buradaki 
sa da baş kumandanlık tahkikat neticesi- Brüksel, 31 (Ö.R) - ~ollanda hudu- İyi haber alan Alman mahfilleri, Al- mevkilerin zaptcdilmez bir şekilde ten-
ni almadan evvel plfınço neşrini muva- dunda Alman askeri tahşıdatı hakkında- man ordusunun çok yakında Holliı.nda, sik ve tahkim edildiklerini görmüşler
fık bulmamıştır. Bununla beraber havas ki rivayetler münasebetiyle fikri soru- Belçika ve İsviçrenin bitaraflığını ihlale dir .. 
hiç olmazsa bir Alman tayyaresinin Fran- lan Hollnnda hariciye nezareti yüksek haı.ırlandığı hakkındaki haberleri kat- Londra, 31 (A.A) - E ·•a Nezareti 
sız ar.ızisinin içinde düşürüldüijünü be- memurlarından biri şu beyanatta bulun- iyyen tekzip etmektedir. Bu mahfiller bildiriyor: 
yan ediyor. muştur : harp cc,!')hesinin iki tarafında ve bitaraf İngiliz hava kuvvetlerine mensup 

Fransız tayyare ku,vetleri daha nz Arazimiz.in tnmamiyeti hakkında şan- arazisi boyunc:ı Alınan kuvvetlerinin tayyareler Pazartesi günü Şimali Al-
faal olmamışlardır. Gerek Sigfrid hattın- sölye Hitler tarafından mükerreren ve- bulunmasının mantıki olarak şu suretle manyamn hava meydanları üzerinde ke
daki düşm n mevzileri üzerinde. gerekse rilcn teminata tam bir itimadımız var- iznh edilebileceğini beyan ediyorlar : şif uçuşları yapmışlardır. Havanın fena 
7 defa, Alman araz.h:inin oldukça içinde dır .. Bundan ötesi için ancak §UDU ila- •Alman - Fransız hududu nisbcten olmasına ve karşıl.a§tıkları müşkülata 
keşifler yapılmış ve bütün tayyareler sağ- ve edebilirim ki her ne olursa olsun is- kısadır. Bu sebeple Alınan kuvvetleri rnğmcn tayyareler klyrnetli rn<>llımat el
;,;;;;;:;;.;.;.~~~~~~~~~~~----.,......;..----~~~~~~~-------'!'!!!""",...~~------".'"---~~~--~~ ...... _.--..---------------· ...... 

Cümhuriyet bayramında Anlıara· 
da yapılan nıerasimin ANADOLU 
A.JAHSI Foto .servisi tarafından 
tesblt edilmiş resimleri-. 
Yukanda Parti idare heyetinin Ebedi Şef AtatürkUn muvakkat kabrine tAzhn zJyaretlerinl ve kabrin &nhıde eiilişlcrini, altta 19 DUl)'lS 

' •• t _; ........ mf;l.olePW •n•fiV• -n'llt 

Garp cephesinde hazırlıklar 
de etmcğe ve bir çok fotograflar çekme- Bir hnva harbi olmuştur. 
ğe muvaffak olmuşlardır. Gece yarısına Inglliz destruyerlerine isabet vaki ol
kadar yalnız bir tayyare üssüne dönme- mamıştır. Alman tayyarclerinden bir ka-
ıni.ştir. çı düc;-'irillmüştür. 

Londra, 31 (Ö.R) - cRoyal Air For- Par. , 31 (ö.R) - :Almnn tayyareleri 
ce> istiltşaf ve bombardunan tayyareleri cephenin 150 kilometre gerisine kadar 
Şimali Alınanyada, Alman hava istas- fanliyettc bulunmuşlardır. Gece çok sa
y<lnları üzerinde uçuşlar yaparak Alman kin geçmiştir. Almnnlar ilk defa olarak 
üslerinin fotogrnflarını alniışlardır. arka hatlarımızda ,keşif uçuşları yapmış-

Bu harekete iştırak eden Ingiliz tay- }ardır. Yorksir Posta göre Hltler Majino 
yarderinden yalnız birisi avdet etmemiş- hattına taarruza taraftar olduğu halde 
tir. Düşürülmüş olması melhuzdur. Generaller buna muhaliftirler. 

Roma, 31 (Ö.R) - Dün Kent Duktılı- Brüksel, 31 (A.A) - Milliyeti meçhul 
ğmda bir Alman bombardıman tayynre- bir tayyare diln öğleden sonra çok yük
si dolaşmıştır. seklerden Nrunur üzerinde uçmuştur. 

On Alman tayyaresi Şimal deniz.inde Tayyare defi 'topları tayyareye ateş aç
Ingiliz destruyerlerine tecavüz etmiştir. mışlardır. 

City of Flint meselesi 

eri a protestosu 
neyi ihtiva edecek? 

Londra 31 (Ö.R) - Cty of Flint Ameri
kan vapuru Alman bayrağı altında dün 
Norveçin Tronso limanına gelmiştir. Al
man Konsolosu vapuru ziyaretten sonra 
g:ızete muhabirlerine Alınan ve Ameri
kan mürettebatın · gemide o\duklarını 
söylemiştir. Oslo :Amerikan sefiri Cty of 
Filintin Tromso limanında yalnız su ih
tiyacını temin edinceye kadar kaldığını 
ve yine Alman bayrağı ile deniz.c açıl
dığını bildirmiştir. Bütün bu haberler 
Ncvyorkta büyük heyecan uyandırmış
tır. 

Lon1ra, 31 (Ö.R) - Nevyorktan bil
dirildiğ''1e göre Amerika hükümetinin 
Cty of Flint hadisesi münnsebetiylc Mo.:;
kova hüküınetine tevdi edeceği protcs
tonamede Amerikanın Sovyet rejimini 
tasdiki esnasında yapılan bir anlasma 
mucibince Sovyct Rusyanın hakkınd&ki 
tehditleri ileri sürülecek, vapurun Mor
mansa geldiği zaman Amerika Konsolo
sunun vapuru ziyaretine müsaade edil
memiş olmasını bu taahhütleri ~l eden 
bir hUC!ise olduğu ileri sürülecektir. 

Berlin, 31 (Ö.R) - D. N. B. Ajansı 
Amerikanın vnziyetinl mcvzubahs ede-

rek RuzvelUn iki siklet ve iki ölçü siya
setinde devam ettiğini bildiriyor. Alman 
Ajansı, Amerika cümhurrcisinin bir nut
kunda, 1917 senesinde Amerikanın bazı 
küçük kararlar yüzünden harbe sürlik
lenmiş bulundu!;ru hakkındaki beyanatı
nı liaUdatarak bu defa da bu kabil kil
çük kararların Amerikayı harbe s\irlik
lemcmesini temenni ederiz, diyor. 

Londra, 31 (ö.R) - Ingıliz. hükünıeti 
Atenya faciası hakkında Alman propa· 
ganda merkezlerinin uydurma neşriyatı. 
na bir mukabele olarak Amerika hükü· 
metine mUfassal bir rapor göndermiştir, 
Bu raporda Atenyanın hamulcsi arasın· 
da infilrut edici maddeler bulunmadığı, . 
geminin bir Ingiliz torpili veya mayininc 
temas ederek batmadığı tecavüzün bir 
Alman tahtclbnhiri tarafından yapıldığı 
bildirilmektedir. 

Roma 31 (Ö.R) -cKorrespondans po.. 
litik - Diplomatib gazetesi Ameriknnm 
Avrupa ihtilafına karşı vaziyetini tnhlil 
ederken cCty of Flinb meselesindeki 
hattı hareketi hakiki bitnrdlığa mugayir 
buluyor. 

Amerika, City of Flint hadisesini 
ehemmiyetle takip ediyor 

Brüksel 3 ı (Ö.R) - Vaşingtondan bildiriliyor: Dünkü matbuat 
konferansında B. Hul hariciye nezaretinin City of Flint meselesini 
dikkatle takibe devam ettiğini söylemiştir. 

Röyter ajansı bu münasebetle Stondey vapuru mürettebatından 
birinin ifadesini naklediyor. Almanlar tarafından batmlan bu vapurun 
mürettebatı City of Flint tarafından toplanmıştı. Tayfanın bildirdiği· 
ne göre «Doyçland> kruvazörünün kumandanı Amerika vapurunun 
kaptanına ya derhal batırılmak veya Alman limanına nakledilmek 
~!'i tl'!w-iJ.. ftm,...ini t,.lrJiE 1'!hnİfdİ1' 


