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Bışnuharrir ve umum! neşriyat mUdilrU: 

HAKKI OCAKOCLU 
Habsburglar 

-, 
meselesi 

A BO NE Ş ERAiTi Londra, 23 (A.A) - Avam Kamarasında 

oJrVAM MUDDETl Tllrkiye için ~ için 
s-ıaıı..... ...... .. J 400 1900 
Ata cıpdc ••••••••••••••• 750 1650 

.~ünü geçmif nüshalar (25) kuruıtur. 
1- T E L E F O N : 2697 

ir suale cevap veren B. Butler İngiliz hükü
metinin Habsburgların tahta iadesi projesi 
üzerinde Fransız hükümetile her hangi bir 
müzakerede bulunmadığını bildinnİ§tir._J 

llfuı mUnderecatından gazetemiz mcsuliyet kabul etmez. Cümhuriyetin ve Cfrnıhııriyet eserinin be~lsf, sabahlan çıkar aluasf gazetediT Yeni Asır Matbaasında basılmıştır. 

- -------------

Tercanda Bir Felaket IlWGII~Iz 

Kaza merkezi ile köylerde dokuz defa zelzele 
oldu, bir çok evler tamamen yıkıldı 

·Kralı Majeste Ceörge 
·Bir nutuk söyledi 

Enkaz altında kalanlar çıkarıldı 
" Ec~adımız gibi liberal n1üesscse

leri müdafaa edeceğiz ,, 
Londra, 23 (Ö.R) - İngiltere kralı . .....,__..., 

etm::!lll .. mıı;• .. ma .... m1ı:=ı ... .,,.. ....... mı1111::1 .... m:•c •aEMllll!'~''!'2llıml .. a>illll ... ımllimllmll!lll'+am::ıama .... ~ 

majeste altıncı Corcun, par15.mentonun 
mesai devresini temdit münasebetiyle 
söylediği nutkun başlıca kısımları şun

Yaralanan ve ölenlerin sayısı pek fazladır 4 Karakufak nahiyesinin Karadoğan 1 
M irza · oğlu , Hacı Bektaf, K eles ve E'rgene köylerinde bü vük hasarat 
________________________ ..... ____ ..... _________________________________________________________ ___ 

lardır : 
•Harp heyulası Avrupa üzerine gölge

sini sermiştir. Hükümetimin gayretleri
ne rağmen sulhun muhafazası milınkün 
obmanııştır. Almanya1 tarihhütlerlni çiğ
niyerek, zalimane bir şekilde Lehistaru 
istila etm.iŞtir. Bu yeni tahrik delili kar
şısmda şerefsizliğe dilşmeden ve ~nsan
lık davalarımızı tehlikeye dilşUrmedcn 
cğilemezdik .. Hürriyet ve liberal mUes
seseler bizim mukaddes mtrasımızdır ... 
Ecdadımız gibi onlan müdafaa azminde
yiz .. Bu harp mil1etlerlınin biltiln kud
retlcrınl bu mücadeleye tahsis hususun
daki müttehit azmini göstermiştir .. Do
minyonlnrın ihtilafa iştirak için kendi
liklerinden verdikleri karar ve müşte
rek gnl emize yaptıkları ve gittikçe daha 
ziyade yapacakları mühim yardım be
nim için en büyük bir teşvik olmuştur .. 
Sadık müttefiklerimiz Fransızlnr ve 
Lehlerin yardımiyle davamızın zafer ka

Bef köv tamamen, iki kö v kısmen harap olmuftur 
--------------..-..----.;;.;..~_ ..... ;......;....;.. vardır. 

Ankara, 23 (Hususi) - Erzincanda vuku bulan zelzele felaketi 
yurdun her köıesinde derin bir teeuür uyandırdığı gibi hariçte de tesir 
yapmaktan hali kalmamııtır. Londra radyosu, Erzincan viliyetinde en
kaz albnda can verenler hakkında tafsilat verdiği sırada, bu felaketin 
lngilterecle de teessürle karşılandığını kaydeylemi§tir. 

Zelzele felaketini müteakip Erzincan valisi, refakatinde sıhhıye me
murları ve Kızılay reisi bulunduğu halde derhal T et"can ile bu civardaki 
köylere gİtmİ§ ve alınan laırtanna tertibatına riyaset eylemiştir. 

Tercanın 135 haneden ibaı·et evlerinden mühim bir kıamı tamamen 
yıkılmış, kalan kısmı da oturulamıya~ak bir hale gelmi§tir. Köylüler, 
Zelzele felaketinin dehşetini tafsilatile enlatıyorlar. Burada 14 hafif 
yaralı vardır ve fasılalarla şimdiye kadar dokuz defo zelzele olmuştur. 

Karakulak nahiyesinin Karadoğan Fıst:, Mirza oğlu, Hacı Bektaş 

Ha1 ekatımıza 
* oğuJdzanlı ığı hldı·m 

lıılmalı ıazımdı ec• --·--HAKKIOCAKOÖLU 

Tütün plynsasının nçılnıası hirnz tenlı
hllr etti. Avrupada zuhur eden harbin, 
beynelmilel ticaret hayatı üzerinde yap· 
tığı fena te irlerin tabii bir neticesi olan 
im vaziyet, bazı kimseleri de endişeye 
ditşilrdil .. 

Endişeye düşenler bir bakımdan pek 
(e haksız değillerdi. Çünktı 1914 faciası 
lngiltero \'e Fransayı bizim tiiHinlerimi
ıro milştcri olmaktan u7nklaştırnuştı. 

Tiitün tiryakiliğinin ne demek oldu
funu hepimiz biliriz. Ahştıi:'111lız nc\'iler
'1en gayri sigaraları kullanmakta müş
lrlilat çekeriz .. 

Umumi hnrp sırnlarında şark tiitünle
rinl elde edeıniyen İngiliz ''c Fransız 
halkı mecburiyet altındn Virjinya tütiinü 
lmllanmağa başlamış, yıllarca dc\'am 
eden bu mecburiyet onlarda bir iti~·at te
sis eylemiştir. 

Harpten sonra da onlar bu itiyadı tcr
kedememişlcrdir. 1914 hnrbinde şark tii· 
tllnleri kullanan Almanlar ise bizim 
ınahsuUcrimizin en iyi müşterisi olnıuş
lıır ve klearing anla malan dolayısiyle 
bu miinasehct bU~·iik bir inkişaf arLcy
lemiŞtir. 

ve Kele§ köylerile 45 haneli Ergene köylerinde büyük hasarat vardır. 
Ergene köyü tamamen harap olmuştur. ÇavU§ köyünün beş hanesi 
yıkılmıştır. Burada nüfus zayiatı yoksa da 25 yarah mevcuttur. Bu ci
yardaki bir köyde 4 ölü ve 5 yaralı vardır. Bir bqka köyde ise 13 ölü 
ve 10 yaralı kaydedilmiştir. 
Başköy nahiyesinin bir köyünde 1 O ki§İ yıkılan binalar altında kal

mı~tır. 

Fe!aketin büyüklüğü nispetinde Kızılay cemiyeti yardımını genişle
tecektir, foaliyete geçmİ§tİr. Aç?lrta kalanlar muvakkaten yerleştiril
miştir. 

İstanbul, 23 (Telgrcif) - Tera.n havalisinde zelzele devnrn etrnel::
tedir. Gelen en son haberlere gÖ!·e be.'\ köy tema.men ma.hvolınu§, 2 köy 
kısmen harap olmu~tur. ölen!erin lrnt'i sayısı belii değild~r. Mıınas na
hiyes·nde 6 kiçi ölmüş ve 3 ki i ~ihr surette yaralanrn!~tır. 

zanacaf.ıından şüphemiz yoktur. 
Cenabı kadiri mutlaka bu mücadele

mizi kısaltmasını dua ederim. 

il· z a y areleri J man 

Bir 

ler · üzerinde uçtu • 
ı 

Fransız torpitosu, iki Alman 
deniza tısını imha etti 

Faris, 23 (Ö.R) - 22 ikinciteşrin ak- tarafı su yüzüne çıkın!§ ve tahtelbahir 
§amı neşrolunan tebli,ğde bildirildiğine imk(insız bir vaziyette müvazeneslnl te
göre iki Alınan tnhtelbahiri, Uç giln fa- mino çalışmışsa da muvaffak olamıyarak 
sıla ile, ayni Frnnsız torpitosu tarafın- devrilmiş ve batmıştır .. •Siroko• torpi
dan batırılmıştır. Bu müstesna mu\'affa- tosu ilk tahtelbalıir avcılığını kaydetmiş 
kıyet hnkkmda şu tafsilat :veriliyor : bulunuyordu .. 
Fransız deniz 1ayyarelerindcn biri de- Üç gün sonra ayni civarda gece dev-

nlzde bir düşman tnhtclbahiri görmüş ve riyeliğine devam eden ayni torpito uzak
derhnl haberdar edilen Siroko torpitosu, tan bir tahtelbahir görmilş ve son sti
denlz toyyarcsi tarafından bir tahlisiye ratle Uzerinc atılarak ateş etmiştir .. İlk 
simidi atılmak suretiyle işaret edilen mermiler tahtclbahire isabet etmiş ve 
mevkie son süratle hareket etmiştir. Uilitclbahir birden bire dalmıştır. Daldı-

Bugün Anıcrikalılardan sonra birinci 
derecede tütünlerimizi istihl;tk eden 
memleket, Almanya ve ondan sonra da 
merkezi Avrupa devletleridir. Çekoslo
vakya, A vusturyn ve Lehistan da Al
manyanın işgali nltında buluııdut'lllla 
göre en bü~iik mii terimizin Almanya 
olduf,'lmda şiiplıc yoktur. 

Son sistem lngili= tayyareleri 

Torpitonun bu ınevkie muvasalatın- ğı yerin Usttinden geçen torpito şiddetli 
dan önce düşman d:ılmış ise de torpito bir humbara atışı yapmıştır. Şiddetli bir 
hemen üzerine yetişerek bir sıra hum- infilak duyulmuş ve az sonra bu nokta
bara atınış ve bunu ikinci bir sıra hum- da tahtelbahirin ön tarafı şakuli olarak 
bara takip etmiştir. Derhal torpito mü~ yükselerek sonra bir külçe gibi batmış
rettebatının bir sevinç ÇJğlığı duyul- tı.r •• Battığı noktadan yağ lekeleri deniz 
muştur. Düşman tahtelbahirinin arka sathına çıkarak bu düşman gemisinin de 

• denizin dibine gittiğini haber vermiştir. 

me s 
O müşteri ki bugün bizimle alış veriş 

edecek me\'kide lmlunmıyor .. iki mcm-
Jeket arnsındaki ticari mukan~lcnin SO· Alman tazyı·kı· ne boyun egu mı·yerek 
na emıesin<len \'e harp dolayısiyle de dün istifa etti 

Faris, 23 (Ö.R) - İngiliz hava neza
reti tebliğ ediyor ı Alınan radyosu bazı 
Alman tayyarelerinin hiç bir mukave
met görmeden Londra üzerinde uçtukla
rını beyan ctmlştir. Hava nezareti yalnız 
bir Alman tayyaresinin Londra civarın
da uçtuğunu ve fakat dUşUrUlqUğilnü 
bildirir. Tayyarenin mUrettebah esir 
edilmiştir. 

Paris, 23 (Ö.R) - Bu sabahki resın1 
tebliğ : Gece ceEhedc olduk~ sakin geç.

- SONU 4 UNCÜ SAHiFEDE -

yenilenememesi yüziinden iş miinasehc· ·--.ı:-----------

A 
lngiliz sahı ine 
mayindökecek-

1 

lerini bildirdiler 
Alman dış ticareti 
tamamen sekteye 
uğratılmıstır ••• 
Londra, 23 (Ö.R) - İngilterenin 

açık dcni:ıde - bitaraf :vapurlarda da 
olsa - Alınan ihracat mallarını mü
sadc;re etmek kararına bir mukabe. 
le olarak Alman mahfıllerınde şoylc 
deniliyor: 
•İngilterenın deniz ha.rbını genış-

1 lctmck için aldığı son tedbire cevap 
. olarak İngiliz sahili açıklarına mayn 
dökeceğiz.. Bu hareketimiz.ir) tama
men haklı ve meşru olduğu kanaa
tindeyiz .. 
Londra, 23 (Ö.R) - Avusturalya 
başvekili B. Menzi Alman ihracatı
nın müsaderesi karnrı hakkında de
miştir ki ı Bu tedbir, apaçık bir 
anarşi teznhürilne ölçUlli bir çevap
tır .. 
Me§hur Fransız mijnckkicli .Perti

naks tarafından Ordr gazetesinde 
neşredilen bi.r maknlcde bu tedbirin 
ekonomik bakımdan Almanya içlıı 
elim tesirleri gösteriliyor •• Mulıarrir 
diyor ki ı Almanya bundan böyle 
ancak Avrupa kıtasında bulunan ve 
kendi askeri tazyikine maruz bulu· 
nan memleketlerle ticaret yapabil~ 
cckti.r. 

•Ekselsiyora gazetesi de deniz aşın 

1 
Alman dış ticaretinin tamamlyle ke
sildiğini memnuniyetle kaydediyor-ti bir inkita devresi geçiriyor. T 

Amerikalılara gelince, onlar muayyen • A •• k l d k ld 
;e~~~~c:~:1~~~111;;;~ı:j::~ir;t:!7~: ıcarı muza ere er yarı a a ı 
)eri kaliteye uygWl olnııyan tiitünler en Al · h B 8 k k 
ucuz fiatle teklif edilse yine almazlar. . • ma n e·yetı• u· reşı· ter ettı• 

Binaenaleyh Anıcriknlıların aldığı ka-
Münib suikastı 

litenin dışındaki tütünlerimiz filen mii.ş-
terisizdir. Bükreş, 23 (Ö.R) - Röyter ajansı 

Bu nevi tütünlerden geçen seneden muhabiri bı1diriyor : 
kalmış hayli stoklar dn me\'cut buhın- Bugiln Bükreş halkı, birbiri ardınca 
duğunn göre yukarıda kaydctti~ıniz gi· ~ şayanı diltl;.at hfı.9is,e ile karşılaşmış
bi piyasa 'aziyetindl•n endi c edenlere tıı;; Bunlatdan illd Rumen milli iktısat 
hnk verilebilir.. naZırının istifası, omın nrdından da ka-

Bununb beraber diişünmel; lazımdır bi.Aenin istifasının şayi olmasıdır. 
ki tediye nıÜ\'nzencmizde en milhim bir Filhakika Rumen 'kabinesi, hiç bek
rak'kamı tc kil eden tiitiin mahsulünün, Ieqmiyen bir sırada istifa etmiştir. İsti
col( fena bir akibete maruz Jmlmnsına fa keyfiyeti hakkında resmi bir mnlOınat 
hükümetin scyirti knlnbilmesi ihtimali henüz alınamamışsa da, bu istifanın Ro
mUstebattır.. mnnyn - Almanya ticaret an1aşması mü-

Elbcttc hükilmet bu miihim nokta zakerelerinde talıaddüs eden zorluklar
iizerine elini koyacnk ve behemehal yal- dan ileri geldiği muhakkaktır. 
~ bti}iik bir ı_nfö;tahsil. kitlesini. değ~I, Bir habere göre Rumen milli iktı.snt 
nyni zamandn ~ıcaret mlivazcncmız l~ın nazırı Almanya tarafın·dan teklif edilen 
ehemmiyeti M "" bulunan bu mesele,·e ticaret sisteminin Rumen hilkümet er-
blr hal )Cllu bclacaktı.. kanı taraiından şayanı kabul görUlme-
~teklm ~yle oldu:. meslnden istifa etmiştir. Milzakerelerui 
Ticaret ,·ektıleti lazım gelen tetkikatı akamete uğramamasını temln için kabl-

~ nptıktan ve alikadarlarla temasa gel- ne de istifa mecburiyetinde kalmıştır. muştur. 
- SONU 2 iNCİ SAHİf'EDE - Başvekil, saraya giderek kabinenin is· 

Eski Rıımen kabinesi yemin töreninde 
t1fesıru vermiştir. Kral istifayı kabul et

(Ö.R) _ Başvekil, öğle- ml~lr. Saltanat meclisi saat 16 da, yeni 

k kabinenin ja.. 

Bu işi, 
Oto 

Nazi partisinden ayrılan 
Ştra5er mi hazırladı? 

Paris 23 (ö.R) - Alımın gazctclerl 
Münih suiknsdi tafsilatiyla meşgul "l. 
lııağa devrun ediyor ve başlıca mc.! -
yeti Oto Şt.rasere atfediyorlar. Stefani 
njansı tarafından verilen bir habere ga. 
t'e Oto Şi.raser 16 son Teşrinde Zürlh
ten lngiltereye hareket etmiştir. 

cDoyçe A]gcmaniye Zaytung Oto 
~trnserin Pr~da bulunduğunu hatırla
tiyor. Bu gazeten.in fikrince mumaileyh, 
~erek harl>ın llfınında, gerekse MUnth 
ıulknsdinde yüksek me.su1iyetl olan Al
~ .ffrarl}erinin timsalidir. 

Oto Ştraser hakkındaki ilhamlnr Is
vlçre r:abıtn.sının alakasını uyandırmış
tır. Zira bu zat ilk önce Zilrihe hicret 
etmişti. Zürih civarında uzun müddet, 

- SONU 4 ÖNCÜ SAHİFEDE -
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ta türkü 
_Son günleri~ 

- ~ 
llıdarndan nalılen : YAZAN : Rahmi Yağız ~ 

36-
Meşrutiyetin llbını müteakip te ~yan 
meclisi katipliğinde bulunmuştu. 

Ismail Milştak Meşrutiyet devrinde 
çal~masının merkez sikletini muharrir
liğe vermiş, bazı eserler bilhassa edebi 
mevzu üzerinde bir kısım yazılar mey
dana getirmişti. 

Harbiumumi ıonunda ve mütareke 
devrinde kısmen devlet memuriyeti kıs
men de gazetecilik yapmak suretile istik
lal muharebe,j nralannda lstanbulda bu
lunan Ismail Müştak Cümhuriyetten son
ra yine devlet memurluiunda kalını~ 
son memuriyeti olan lstanbul pul mü
aürlüğünde iken de ıaylavlığa aeçilmi,
ti. 

Müştak 9 38 senesinde göz, sinir ve 
böbrek haatalığına tutularak F ransada 
tedavi edilmek üzere Parise gitmiş, te
davi deneei 9ttasında 11 llkteşin 938 
de F ransada vefat etmişti. Cenazesi ai-
1 • tarafından lst nbula nakledildi. Ve 
2 3 T eşrinievvd Pazar günü merasimle 
gömüldü. 

Ebedi Şefin bir lıaftn süren krizle za
yıf bünyesi çok aarsılm~ Atatürk daire· 
@inde ve yataktan çıkmamak üzere mut
lak bir istirahate ba~amıştı. Hekimler bu 
fevblade zafiyet Ye krizin nekahat dev
resinde biç bir suretle ve hiç bir işle meı-
1-{W olmamasını mhht icaplar halinde ken
disine arzediyorlar. Ebedi Şef bunlara 
ald~ etmiyor, bir taraftan gazeteleri 
gözden geçirmek. diğer taraftan da 15 ci 
yıldönümü kutlulanacak olan Cümhuri
yet ıenlikleri için yapılan fevkalade ha-
1:1rlıklara dair allkadulardan malOmat 
alıyordu. 

H ekimlerin bu mqgale yüzünden yap
tıktan denmlı maruzata Atatürk §Öyle 
cevap verıni ti: 

- Türkün sıhhati. sağlık kay~su, 
misafirlerini ağırlamaktan sonra geliri 

Cümhuriyet 15 ci yılını mesut bir bay
ramla idrake hazırlanan Türk milletine 
yabancı devletlerden heyetler de gele
cek.ti. Bu mlinaııebetle Ebedi Sef bavram 
törenine ait bütün tertibatı ;l&.kadarla
nn arzettikleri teferrüatla tetkik ediyor, 
bayram müna!lebetivle orduya bir de me
saj hı"7:ırlıyordu. 

Ankaradaki merasim ve şenlik "imdi
ye kadar görülmemiş bir azamet ve ihtj
!lamda olae<ıktı. Daha ayın 2 5 inden iti
baı en trenler Ankaradaki merasime İşti
•ak edecek zevatı, misafirleri, mektep 
talebelerini, izci ve diğer baz.ı tes,.kkül
lerle kıtalan Ankaraya taşımağa başla
mışlardı. Istanbulda Cümhuriyet şen
liklerinin harikülade olması için lüzum
lu her hazırlığı yapıyor, 15 ci mesut yıl
dönümü şerefine Camlıcada muazzam 
bir volkan tezahürü, Şemsipaşada ıt1ıklı 
ve renkli sular fışkırtacak bir havuz, ke
ıı:a Sarayburnu parkında, sahile yakın bir 
noktada bu havuzun daha büyiik bir eşi 
fota edilivordu. Ayrıca T opkapı sarayı
ııın yaz. kış etrafını saran ye il dekorla 
birlikte aydınlatılması için etrafına pro
jeksiyon tesisatı yaptırılıyor, köprünün 
iki basından kaldırılan barakaların yeri
ne de her başta iki tane olmak Üzere 
l!l•klı kuleler kuruluyordu. Şehrin hemen 
her semtinde ve her köoıesinde binlerce 
tak kurulmağa başlamı tı. 

lstanbul valisi her gün bu hazırlıkları 
teftis ediyor, ehir meclisi azalarının da 
iştirak ettjği bir komite belediyeye ait 
donanma i 1erini tedvir ile meşgul bulu
nuyordu. 

Atatürk 23 T~rin Pazar dinü Siroz 
hastalığının normal seyrine tabi olarak 
krizden kurtulduktan ıonra Cümhuriyet 
bayramına kadar huzura - mutad zevat 
hariç - kim evi kabul etmedi. 

Başvekil 2 7 T eşrinievvele kadar Is
tanbulda kaldı. Her gün saraya uğraya
rak ve Ebedi Sef tarafından kabul edi
len .Başvekil Atntürke emrettiği hususata 
ait izahatı arzeyliyor, Atatürkün mera
sim protokoluna ait verdiği direktifler 
üre.rinde hiuat mc gul oluyordu. 

3 T eşrinievvelin müteakip günlerini 
mutlak i tirahat halinde ~eçiren Ebedi 
Şef orduya gönd~cceği mesajı hazırlat
mağa emir verdi. Hekimlerin tıbbi lü
zumlar arzetmesine karşılık. yukarıda 
yazdığımız veciz ce\·abı veren Atatürk 
bizzat bu mesajı dikte ettirmeği karar
la<:tırmı<:tı. Umumi katibe dikte ettirdi
ği ve 29 llkteşrin Cumartesi günü Anka-

rada merasim geçiıinden evvel Başvekil 
tarafından okunan mesaj aynen şunları 
ihtiva ediyordu: 

< - Zaferleri ve mazisi insanlık tari
hile başlıyan. her zaman zaferle beraber 
medeniyet nurlannı taf.!yan kahraman 
Türk ordusu 1 Memleketini en buhranlı 
felaket ve müşkül anlarda zulümden, fe
laket ve sıkıntılardan ve düşman istila
sından na-;ıl korumuş ve kurtarmışsan, 
Cümhuriyetin bugiinkü feyizli devrinde 
de askerlik tekniğinin bütün modern si
lah ıve v ıt larile mücehhez olduğu 
halde vazife .. ini aynı bağlılıkla yapaca
ğına hiç §iiphem yoktur! 

Bugün Cümhuriyetin 15 ci yılını mü
temc<!iyeıı artan biiyük hir refah ve kud
ret içinde idrak eden büyük Türk mille
tinin huzurunda kahraman ordu, sana 
kalbi ükranlannı beyan ve ifade eder
ken büyük ulusumuzun iftihar hislerine 
de te,.cüman oluyorum. 

Türk vatanının ve Türklük camiasının 
şan ve şer~fini dahili ve harici her türlü 
tehlikelere kar ı korumaktan ibaret olan 
vazif~ her nn ifaya hazır ve amade ol
duğuna benim ve büyük ulusumuzu" tam 
bir iman ve itimadımız vardır. Büyük 
ulusumuzun orduya bah~ettiği en son si~
tem fabrikalar ve silahlarla bir kat daha 
kuvv~tl~nerek büyük bir feragati nefis 
ve istihkarı hayat ile her türlü vazife
yi ifaya müheyya olduğı.:nuza eminim. 
Bu kanaatle kara, denir; ve hava ordula
rımız.ın hokraman ve tecriibeli komutan
larile subay ve eratını selamlar ve tak
diTlerimi beyan ede.cim l 

Cümhurİyet bıı.yramının 1 5 ci yıldönü
mü hakkınızda kutlıı ol~un !.. > 

cKEMAL ATA TUR Kıt 
Mesnjın diktesi iki buçuk saat kadar 

aürmüş, Ebedi Şefin zafiyetle mücadele 
eden bünyesi yorulmakla beraber, yor
gunluk nedir bilmiyen enerjisi fütur ge
tirmemişti. 

·· BİTMEDİ·· 
--*--

Ihtika.r 
-*-·syo u bir 

d "k nı kapattı 
Vilayet ihtiknt- komisyonu fop1antıla

rınn devam etmektedir. lhtikfir komis
yonu karariylc Demirci B. Cemalin 
düllinı bir hafta müddetle kapatılmı~
tır. -*-Orman müdörıüeünde 

Orman müdürlüğü başkatibi B.Ilhami 
Ün yaşının ilerlemiş olmasından teka
üde sevkcdilmiş ve başkAtipliğe aynı 
daire memurlarından B. Mustafa tayin 
edilmiştir. 

KISACA: .. ... -.. 
Giilmelı mi, ağlamalı mı. 

-1:.-

YAZAN: Eczacı K. Kdmil Akta~ 

Hayatın ba7.ı öyle tecellileri vardır 
ki karşısına geçip gülmek mi, ağlamak 
mı lazımgeldiğini kestirmek pek zor 
olur. ben böyle vaziyetlerde gülmeği 
tercih etmek inraftarıyun. Gülmek ve 
neşenin eyi bir sıhhat llucı olduğuna 
eminin1. Asabı, kafası, vicdanı bozuk 
insanda sıhhat te bozuk ohıyor. insan 
hayatı, tabiate akıl erdirme.le için çok 
kısadır. Tarih bize insaıtlık ve tabiat 
hakkında pek az şeyler naklediyor. 
Dünyaya ilk defa gözler.ini açan çocu
ğun Hk hareketi aksınnak sonra derhal 
ağlamaktır. Aksırmak ciğerlerine ilk 
giren havanın aksülumclklir diyelim, 
ağlamanın manasını! insan yavrusuna 
kim öğretmiştir. Öğreten neden gülme
ği öğretmemiştir. Bunda bir hikmet, 
bunda bir işaret mi vardır. Büyük ha
kim Ziya paşa ne güzel söylemiş: 
Mihneti zevk etmektedir alemde hii.ner, 
Gamı şnddii felek böyle gelir böyle gide-r 
Neşe ve gülmenin ilaç olduğunu ka

bul edelim, bu ilacı eczacılar değil, mi
zaçlar, ahl!ı.k ve karakterler yapar bi
lelim. Neşeli ol aziz okuyucum, hayatın 
tek manası buradadır emin ol.. 
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Yağmurlar 
Çeşme ve Foçada. 
evlere yıldırım düştü 
Son günlerde vilayetin her yerine be-

reketli ya murlar d~ınüştür. Bulutlar 
yüksek olmakla beraber yağmurun ar
kası henüz alınmış değildir. 
Çeşme kazasına şiddetli yağan yağ

mur esnasında kazanın Sakarya mahal
le.sinde oturan Ahmet Türkdamarın 
evine yıldırım düşmüştür. Yine Çeşme
nin Inönü mahallesinde Temel oğlu AH
nin evine de yıldırım diişmüş, bu evle
rin duvarları \'C pençerelerini tahrip et
miştir. Bu evlerdeki ahırlarda bulunan 
iki hayvan telef olmuştur. 

Foça kazasında da yağmur esnasmda 
bakkal Nazımın evine yıldırım dü5müş
tür. 

Fransanın 
Bize ayırdığı kontenjan 

Fransa hükümetinin, memleke.timiz
den satın alınacak kuru .sebzeler için 
kırk milyon franklık kontenjan ay1rdı
ğını haber vermiştik. Ancak bu haber
de bir yanlışlık vardır. Ayrılan kırk 
milyon franklık kontenjan kuru se~e
ler için değil, kuru meyvalar içindir. 
Fransıl': firmaları dahı:ı. şimdiden Izmir 
ihracat tüccarlari~rle ıternasa g~mişler
clir. - *-
Bergamada 
BİR ZELZELE OLDU-
Dün 9,15 te Bergama kaza ;merkezin

de hafif bir hareketi arz kaydedilmiş
tir. Hasar yoktur. 

- *-üzüm Borsası saat 
13 te kapanacak ... 
Borsa ida.re heyeti, mevsim dolayısiy

le borsadaki üzüm salonunun saat 13 te 
kapatılmasına karar Yermiştir. 

- *-Dİ K İ Lİ D E 
inıaat bashyor ... 
Dikilide açıkta kalanlar için on ikişer 

odalı 25 adet pavyonun inşasına bu haf
ta başlanacaktır. Kızılay cemiyeti, pov-

1 
yonlar için icap eden keresteleri satın al
mıştır. -*-hrin köm" ve 
odun ih iyacı.. 
$ehrin odun ve kömür ihtiyacı temin 

edilmiş, buhrana meydan verilmemek 
üzere bu yıl ormanlardan katiyata mü
saade edihni§tir. Şehrin kömür ve odun 
stoku, kış ihtiyacını karşılıyacak nisbet
tedir. 

-*-Ege orman1arınua 
Tırtıl mücadelesi 
yapılıyor ... 
Izmir ve Ege ormanlarına arız olan 

istila! bir şekil alan tırtıllara karşı mü
cadele açılmıştır. Yapılacak mücadele 
şeklini tesbit içln Izmfr orman mtidür
ltiğüne bağlı Izmir ve Manisa vilayetleri 
orman teknik memurları baş mühendis 
B. Ali Riza Aydının :reisliğinde toplan
mışlardır. Tırtılların imhası için her tür
lü tedbirler alınmıştır. 

-*-Birgide 
Bir adam yaralandı.. 
ödemisin Birgi nahiyesi halkından 

Mustafa Telliyi aynı nahiyeden Veli 
Muhacir, aralarında çıkan kavga sonun
da bıçakla. karnından ağır surette yara
lam~tır. Yaralı :tedavi altına alınmış, 
suçlu adliyeye vcrilm~tir. 

Mevl-iıt 
Merhum doktor Ramih Saylam için. 

nıevliidü ıerif: 
. Merhum doktor Ramih Saylamın ru
huna ithaf edilmek üzere 26-11-939 Pa
zar günü akşamı ve yatsı namazını mü
teakip Tilkilikte Hatuniye camlinde 
Mevlüdil şerif kıraat edileceğinden Ak
raba ve dostlanmızdan ve din kardeş
lerimizden arzu edenlerin bulunmaları
nı rica ederiz. 

Merhumun kayınvalidesi 
ve k11.ı 

Tütün • 
pıyasası 

• • 
ıçın hazırlıklar 

Ticaret odasında ıiıühim 
b·r toplantı yapıldı 

beyanatı alakaTicaret Vekilimizin 
darlar arasında sevinç u yandırdı 

Ticaret vekill B. Nazmi Topçuoğlu
nun ttitiin piyasası hakkmdaki tatmin
kar beyanatı alakadarlar üzerinde ve 
bilhassa tütün müstahsilleri arasında 
büyiik lbir sevinç uyandırml§tır. Piya
sanın açılamamaı!ından milte~llit en
dişeler. bu beyanattan sonra dağılmış 
ve köylü ferahlamıştır. 

Hükümet4niz tütUn mevzuunu Ege, 
Karadeniz ve diğer mmtakalar için bir 
kül halinde ele nlm.ış bulunmaktadır. 
Ve yapılacak satış teşkilatı vasati alt-
mış milyonluk bir rekolte üzerinden he
sap edilmiştir. Alınacak tedbir bir hafta 

içinde tckmllleneceğinden piyasanın 1 
Ilkkiııun tarihbıe mll.sadif Cuma gilnil 
bi.itün ınıntakalarda açılması faydalı 
görülm.Uştür. 

Dün öğleden sonra saat 16 cla tUtün 
kumpanya ve şirkeUerinin müdür ve 
mümessilleri ticaret müdürlüğünde ya
pılım bir toplantıya iştirak etmişlerdir. 
Ticaret odası umumi katibi B. Turgut 
Türkoğlu, toplantı sıra.."Wda alakadar
lara beyanatı oda namına Wıh etmiş ve 
alınacak diğer tedbl.rle.re intlzaren 1 
Ilkkanun tarihine kadar piyasanın açıl
masının tclılrinl rica etınlştir. Toplantı 
bir saatten fazla devam etmiştir. 

Belediye memurları 
için tekaüt kanunu 

Dahiliye Vekaletine bu hususta 
vilayetlerden malumat gönderildi 

DahiliJ,·e V ekôleti. bütün vilayetlere 
bir tamim yaparak, 1580 sayılı belediye 
kanununun 11 7 cin maddesinin 16 cı 
fıkrası mucibinde memur ve müatahdem 
maa~ ve ücretlerinin azami haddi varida
•mın yüzde 30 unu tecavüz ettiren bele
diyeler vekaletten müsaade istihsaline 
mecbur bulundukları halde bazı beledi
yelerin bu kanunt lazimeyi gözönünde 
bulundurmadıkları ve bazılarının da bir 
defa istihsal edilmiı olan müsaadeden 
istifade ederek ileriki senelerde de yüz
de otuz nispetini tecavüz eden bütçeleri 
tatbik mevkiine koymnkta olduklannı 
bildirmiştir. 

VekiiJet t miminde, belediyeler kn
nununun 1 1 7 ci madde inin 16 cı hkra
sıl)ın mevzuunun, bir aene bütı;esinin me
mur ve müstahdem maa ve ücretlerinin 
kontrolünü istihdaf etmekte bulunma ı
na göre, yalnız bir seneye münhasır olan 
müsaadelerin müteıı.kip senelere tetmil 
edilmesini ve niııpet tecavüzünün her ııe, 
ne bütçesiyle beraber vekaletin müsaa
desine arzedilerek muvafakat istihsalin-

Torbalıda 

den sonra bütçelerin tatbik mevkiine ko
nulmasının ı:arurt olduğunu bildirmİJtİf'. 

Vekalet vilayetlere hangi belediyele
rin yüzde otuzu tecavüz ettiklerini ve 
bunların sebeplerini ıormuıtur. 

BELEDiYE MEMURLARI iÇiN 
TEKAOT KANUNU 

Dahiliye Vekaleti, belediye memurları 
için de bir tekaüt kanunu layihası hazır
lamıya karar vermiş ve layihanın tanzi
minde csaı olmak üzere vilayetlerden 
bazı malumat istemi~tir. Vilayetler, ame
le, tanz.ifnt amele i, hademe gibi müs
tahdemin hariç, itfaiye efradı dahil ol
mak üzere belediye memur ve müstah
demlerinden 1940 - 941 seneleri içinde 
bilfiil 25 &ene hizmet müddetini doldu
rnnlnrm memuriyet ünv:ımı. nldıklan 
man§ ve Ucrct mikdarları, hangi ııenc 
tekaüt olacaklannı. belediye büt~esinin 
varidat yekGnunu her belediye için ayrı 
ıı.yn olarak bildirecclderdir. Bu malu
mat, blr çok vilflyetlerdcn vekalete gön
derilmiııtir. Hepsinin tasnif ve tetkikin
den sonra layiha hazırlanacaktır. 

bir hadise 

Bir. suçlu, bekçi tarafın
dan kurşunla yaralandı 
Torbalı clvnrında bir hAdlse olmu~, zifeye çıkan ıkır bekçilerinden Süley

Kazım Uçlll adında blr genç, bir k1r man oğlu Kadir görmUştür. Kır bekçisi 
bekçiSiııln :kaza ıkW'§ı.ıru:,yle can ver- Kadir, merkebi çaldığı :için Klzım üç
miştir. HAdise hakkında elde ettiğimi% lUyll ynkalam!f ve Torbalıya götürmeğe 
malômat şudur: ba~lnmı§tır. Fakat yolda firar etmeğe 

Bundan beş ~ün evvel To~8:1ının b~lıyan Khım V'çlliyU ıkaçıracajını 
Yukarı mahallesınde oturan Lutfı oğ- anlıyan :kır bekçisi !kendi.sini korkut-
lu K!zun '0~1U, övey kardeşi Ali O'ç- k k d' ı .,'._lı • ı b 
]ti li b k1 :t hd·ı lmi b" ma ma sa ıy e su.a :ıi:stuna 1 mec u-y ıça a e ı e f va ır mer- . et• .:a k 1m ha t tm' 
k b·nı l 1 k k t K"'- rıy ın~ıe a ış ve vaya a eş e: ıs-e ı zor a a ara açmış ı. IU.lln . •. . .. ~ 
üçlünün bilahara bu merkebi Kaplan- tir. Çıkan kurşun, kotil bir tesadüf ese-
clkta bir köylüye sattığı anlaşılmıştır. rl olarak Kazımın kafa tasına rastlıya-

Zabıta, zorla alınan bu merkebi arar- r:ık derhal ölilmüne scbc_blyet vermiş
ken dün sabah saat dokuzda Kazımın tır. 
Torbalıya doğru gelmekte olduğunu va- Bekçi Kadir Şi§li adliyeye werilmiştir. 

Harekatımıza --·--S oğulılı a 1 11 "1 hôfıim 
lıdmalı Uizımdır-. 

--*--
HAKKI OCAKOÖLU 

- BAŞTARAFI l İNCİ SAHİF.EDE -

dikten sonra gereken tedbirleri alınak 
yoluna girmekte tereddüt etmedi.. 

Ticaret ekili b y Naz.ıni Topçu9ilu· 
mm d~ beyanatı bu hususta besledi· 
ğimiz emniyet ve itimadın ne kadar ye· 
rinde olduğunu göstenneğe kafidir. 

Ticaret vc.kilirni711 hiç bir şüpheye ma· 
hal bırakmıyacak derecede sarih ve knt'f 
ifadelerle tütün rekoltesinin tamamının 
geçen seneden dun (iatlerle satılmıya -
f:ı, mübayaa için gereken tedbirlerin 
ıihndığuıı temin eylemiş, bu bey~t 
bölgemizde sevinç uyandımıı~tu. 

l\füstahsillere dUşen v@!.ife ~ükünwt 
adına verilen bu teminata inanınQ, 
hJğlı kalmak, soğpkkanlılığı elden 
rakmı~·arak p!y.sti1a {cna tesirler te t 
edecek hard<etl~i ı isticalden uzak 
kalmaktır. Bunu yapabildiğimiz da\t
kada hükümetin alacağı tedbirleri gı 
miisbet bir neticey• ulaştıraaa ı da YU'· 
dıın eylemi ol1U".al1DU1 \ipMllJdir. 

Her eyden enre,1 urıu ,pazara alm@k 
mevkiindcylz. Cihan kanlı bir lbadireuln 
tesirleri altındadır. Mahalli telaş ve 
dişeler bu vaziyete ~ı koyamaz. B° • 
.ki.c; teenni ,.e <>iPkkill\'.lılı~ ~esinde 
doğma ı mcllı~ V nlkler önlenebilir. 

Yalnız tütün için değil, bütün top~ 
mahsuJlerhniz için im mütalaa variddJrH 

llarp bUtttn dünya lktısadiyatmı, p· 
bşma u~uUorlnj altüst etmiştir.. Bllll& 
~aPeyi, yani harp şartlarına uygun bir 
çalı~a siştemi kqrmağı ~u v~ya bu 
millet tele başıpa başar{lJDaz. 

İcap ve r.aruretlere ~re 'Bütün millet
lerin yapac 'h t JtJ n ÜRlwx~ler 
)CIÜ Çt\lıfıua imkfmlıınıµ v~~lillr. Bu 
da ~ana muhtaç bir pıeşeledlr, 

19H harbinin biltiin ~afha1amıı yaşa· 
PU blr 'z .. 

f'.ui de..nlerden iitifatle eJmek nwı·ki· 
inde Jmlunuyonız .. 

Hafızamızı yoldarsak görürüz ki umu
mi harbin ilk Yılında da tP,PJ"ak ,gıahsul· 
Jeri hfu:iik bir h!!lırao. maruz ~lmı~· 
lardı. O zaman da mahsulleriınizhı alı
rıu yoktu. Bu tiWfen hayli sıkıntılar çe
kildi .. fakat nrad"I' bir e Wnr biı 
müddet geçin~ .bhı ~ekli d~ti. Bütün 
mahsullerin fiatl<'ri eskisinden çok faz
laya ~ıktı.. Harbin son senelerinde ise 
aklın ve J1avsalanın ıılatıuyacajı biJ' de
receye vasıl oldu .. 

O zaman abloka altında idik. Buru\ 
rağmen tkari münııscbctleri yoluna koy
ma milrnki.in oldu., 

Bugiin is \' lİ t ıtıını o lehimize· 
dir .. Ahlokn altında değiliz .. Bütün dün
ya ile i ~·apnbllecek bir mevkideyiz .. 

Hftrp, Ufün t mahsullerinin is-
tihlakfıtım arttıracaktır.. Bazı memle
ketlerde istUıs:llfıtı dar eli ~ktir. Bize 
lazım clnn harp rtlaruıa ıitıti k 
c.ek bir ıticaret • ıhıin c:ıılışma • 
1nnıun kurulabilmesidir. Bunun f~ln de, 
ne kadar kısa olu tla biraz vakte ihti
yaç vardır .. 
Vaziyet o~ukkanWlldıt mütalia edllir· 

görüliir ki ' tikbtil için ' bir U• 
lümilz üzerinde hie bir ımd' e h:banııa 
mahal yoktur .. 8iüiliis ıisühsalitı arttır
mak için _tt,ayr t göstermek mocburiye-
tindcyi7". Ilk :zamanların li@d.illeri:ııl 
yenmek ıiçin ıhlikllmctin etiyle 
bu intizar devresinde gereken hım t,ei. 
birlerin alı.nma na ilıtiy~ \o:ardır.. Bu 
~olda da hillC tin J'ei ıwr PJ'· 
ırctini gönnekto)iL. 

Müstahsiller.den k dil • b; ·• 
terini manc\•lyet ıbm.Ulduğuna kaptır· 
ınamalarıdır .. 

HAKKI OCAKOOLll 
"'NW*-

Bir yaralanma :vak'ası 
Gli.zelyalıda ıPo1lgonda Mehmet oğlu 

Nazif, bdın nıcse1esiwten Bn. HalidayJ 
çakı ile sol bacağından yaralamlibr. 

~ .. ~ 
A•RVRSATI 

Bu Jnevs\mde ormanlarda avla,µma'k 
Uzere 420 4VCJya orman ,rntıdür1üt'11nee 
ruhsatname vc,ritmi~tir, 

Burgaz köyde 
bir ev yandı ... 

GRİP ~E JIEZLE.. rCJ;/;~·;;;;··GiJ;;;İ;;1 
Mevsim icabı havaların rütubetli ve ... , • • , . .......... , ... , ... , .. , ,. .. , ...... . 

Bayındırın Burgaz köyünde B. Meh
met Çakmak Erin evinde gec• vaktl 
yangın çıkmış ve ev kAmilen yanmıştır. 
Maddi zarar 350 liradır. Yangın bir çı
ra parçasının tutuşınasiyle, kazaen çık
ınıştır. 

kararsız oluşu yllzünden grip ve nezle Siva. saylavı ;B. Jı,fitlurt Şükrü Blada 
gibi mikropları ~ız, boğaz ve burunda Ankaradm., IıınW ylavı Dr. Muıtafa 
ye~ıyan hastalıklara tedbirli olmak içlll ıBeqgisu ödeınJ,ten. g~ldiler. 

kadınlara yaraşır, egoizm de erkeklere.. ceme Müjgfinın iluve ettiği bu yeni es
•••anm~~/..I'/' Fakat nadir olmakla beraber bir kadın rar düğümü ite dalgın ytirUyordum. 

:--.; kendine yaraşmıyan egoizme tutuldu MüjgAn kOlunuı. girdi. Annemin 
Sevdiğ'I Adam 

(30) Jcuruş mukabilinde Hilal eczane- Aydı.n mebU1u B. Maı;lw- ~u 
sinden bir şişe (Korlzol Kemal) tedarik Istanbula, lzmlr mebUJI,arı BB. Sadat
edilmelidir. (Korlzol Kemal) bu gibi tin Epikıne.D ve N mıl llker Ankuaya. 
hllata karşı çok d~erli bir devadır. Izmir partı başkıınl B. Atıf Irıa.ıı Anka
Mendn ile koklanır, icabında buğusu raya, Dr. H.ua.o. :Yusuf ~ın ~-
yapılır. .raya, MUnakalftt vekAle1i milfetti§lerln~ 

IJil8.I eczanesi d~ 13, Bakkı lstanbula gitm~riliT. 

Yazan: - Üç Yıldız 
- 41 -

mu netice felakettir. Fakat bir erkek Çok tatlı bir :ııe:ı;le: 
kendine yara~mıyan hassasiyete kapılır - Muzaffer, dedi, seni çok üzdüm 
ise netice bilakis saadettir. mü? 

- O .. Bu sefer vecize sırası zatıAlinl- - Eh ... .Bir parça .•• 
ze geldi.. - Demin kadının egoist olmasının 

- Alay etme Müjgan .. Benimle açık çok fena olduğunu söylemiştin. 
konuş ... Ne istiyorsun.. Ne ~apayım ve - Bwıu ni kastederek s3ylemedlın. 
bu sabah bu esrarengiz görl.i§menln h~ - Biliyorum, fakat ben de mutlaka 
defi ne? bunu ~le istiyorum diye ayak direte-

Beni :tekrar derin bir düşünce almış- Çünkü profesör olmuşsun.. Profe- _ Ben ne istediğimi söyledim .. Dil- cek olursam egoistlik etını, olacağım. 
tı . sör gibi konuşuyorsun. ~ünmek ve harekete geçmek artık senin Bu itibarla ana diyorum kJ, aen ne za-

Y:a Müjgan annemle Süleymanın aı·a- - Söylediklerim ynlan mı yoksa? · · man daha hassas olur ve muhitini. sev-
sındaki vaziyeti ve benim son müdafaa- - Hayır bilakis .. Onları çok takdir ışı~İÜjgan böyle söyledikten sonra git- diklerini aynı hassasiyetle dil§Unmeğe 
mı biliyordu ve yahut !arkında o1ma- ettiğim için söyliyorum. Fakat asıl me- meğe hazırlandı. başlarsan ben de egoist görünmekten 
dan bu )'araya temas etmişti. rakım 'll.. Sen bunları nereden öğren- _ Ne .. eye?. · 

b b h 11 h " ~· vazgeçenm ... 
Aca a u i tima erin angisi doğru din?. _ Madam ki bugUn senin için mek- Cevap vermeme mahal kalmadı. 

idi? Müjgan, medhedildiğinl gören her tep kaçağı oldum, bari bu fırsattan is- -A ... dedi. Karşı kaldırımdaki ayak 
Eğer biliyor idiy e açıktan açığa ko- kadının bila istisna kapıldığı bir gurur tifade edip geçen sene mezun olan bir ltabıcıya Şaz.jye girdi.. Ben de buglin 

nuşmak, benim de bu meseleden ne ka- tebessümü içinde: iki arkadaşı g,i.yarete gideceğim. Boyu- ilk defa ona uğr:amak istiyordum. Gidip 
dar mustarip olduğumu anlatmak çok - Kadınlar. dedi. böyle aşk ve sevda na sitemli mektuplar gönderip duruyor- göreyim barl .. Allaha ısmarladik.. Ak
foydalı olacaktı. Çünkü söylediği sözler hislerinde crkcklcrd~n çok fazla hassas- lar. Insan tatil gUnleri olsun arkadaşla- şam üstii belki size eve uğrarım. O 7.a
cidden ya ından ve kQfosından beklen- tırlar. Erkekler ekseriya egoist dil.sün- rına şöyle bir uğrar, diyorlar. Bilmiyor- mana kadar da belki söylediklerimin te
m:.,, ecek derin tecrübe ve felsefe söz- celere saplanırken, kndınla.r bundan lar ki benim tntil günlerimi gaspedcn sirini görürüm .. 
leri) di. uzak kalırlar.. sensin.. Karsıdan gelt'n tramvayın nltında 

,. 
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EL HAMRA 
İClarcsiıa4e lliW Kütü.pbaoe i.oemasıııda 

Bu.gün matiııııelerAea itlbar~ 
SENENİN EN tn)Yfi&: AŞK VE HİCRAN FİLMİ 

• • Ebediyen senınım 
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Yenı omany es 
Eski Başvekillerden B. Tataresko 

kabineyi teşkil etti yenı 
• 

----------~~*~ 

Pari>, 2a (Ö.R) - Bükceşten bildirili
yor ; Başvekil Geneı·al Argentenao sa
raya giderek kabinenin istifasını krala 
vermiştir. 

Londra, 23 (Ö.R) - Y ~ni Rumen ka
binesi B. 1 orj Tataresko tarafın<ian teş
kil edilmi.ştir. 1892 senesinde doğmuş 
olan bay Tataresko tahsili Paris
te yapmL~ ve 1934 ten 1937 senesine 
kadar da başvekil bulunmuştur ... BLmu 
müteakip Paris elçiliğini deruhte etmiş
tir .. 
Kübinenın ısU.fa:;ı dün ak.şaın milli 

ekonomi nazırı B. Boyevinin istifasını 

ltı.kip etmiştir. Bu i:-;tifaııın sebebi res
men bildirilmiş değilse de, Bükreşlcn 
gelen haberlere göre, Alınan - Rumen 
ticaret müzakereleriyle alakadardır. Bu 
müzakerelerin ınühiı11 mü~küUere tesa
düf ettiği muhakkaktır. Alman delegas
yonu, doktor Klodyus müstesna olmak 
üzere, Bükreşten Berline hareket etmi~
tir .. Almanlara 4000 vagon, yani 40 bin 
ton petrol verilmesinin kabul edildiği ri
vayet edilrni~se de, Alman heyetinin 
Bükreş ziyareti pek az netice vermiştir .. 

Bükreş, 23 (A.A) - O. N. B. Ajansı 
Salahiyettar mahafillcrin iktısadi ve 

ticari siyasete kar:;ı rnuhalcfctlcri gltgi
de artnmktad;r Milli iktı.;at nazırının 
i>tifasını intaç eden sebep budur. Ala
kadar mahfilden şayi olan haberler doğ
ru değildir. B. Bujoiu Alman - Rumen 
iktısadi anlaşmasının akdi için Mart 
19~9 dan beri çalı'1nakla idi. 

Bükres. 23 (A.A) - Alman Rumen 
ticaret müzakerelerinin Alnı.anyaya Ro· 
n1anya petrolü ithali ve meyin Alınan 
Markile mütenasip bir kıymet tenezzü
lüne tabi tutulması gibi müteaddit me
seleler etrafında cereyan ettiğ.i söylen
mektediı-. 

Amerika cümbur baş anı 
P~ vrupa merkezlerindeki sefirlerini 

· stisa re için V asingtona çagırdı 
t'<evyork. 2 J (,-\.A) - Nevyork- Ti

f mea gazetesini•~. Vaşin_g!on muhabiri 

1 
Amerikanın Bruksel sefırı B. Kennedy. 
<len başka Londradaki Ame.rjka sefirinin 
'de Birincikinun bidayetinde B. Ruzvel
te raporlarını vermek üzere V a~ingtona 
'~i.vet edildi~ıni i~tihbarattna ntfen yaz
"1aktadır. 

Polonya hükı.itnt·ti n~zdındeki Ame
rika sefiri R. Ri..J~I .... ,.ı \raqinrtona d.i
vet edilmi:--tir 

Bu gazete l· ıaıı adaki merika sefiri 
B. Bullittin de B. Ruzvelt ile görüşmek 
üzere V ~ingtona çağrılacağını ilAve et
mekte ve sefirlerle yapılacak olan bu gö .. 
rüııımelerin huıııusi bir ehemmiyeti hiiz 
olduğunu; zira B. Ruzveltin önümüzdeki 
lkincik&.nun ayı içinde kongreye gönde
eceği senelik mesajında harici siyasete 
aha.i.s edilmiş olan kısmı hazırlamasına 
vardım edecek etraflı maliimat elde et-

-*-mesine medar olacağını ehemmiyetle 1 şı daha dosta~e. bir ... s.İy~ıet ~ullanmağa 
kaydeylemektedirler. karar vermek ıçm kafi hır muhlet adde--

Vaşington, 23 (A.A) - B. Waleıın dilmiş idi. Bir çok Amerikalı müşahitlere 
Amerika ile japonya arasında yeni bir göre Sovyet Rusya ile Almanya araıın· 
ticaret muahedesi akdi için hic; bir mü· daki mukarreratın Tokyoda tev1it etmİ§ 
zakereye girişilmemiş olduğu suretindeki olduğu infirat hissi japonyada böyle bir 
beyanatı diplomasi mahafilinde Ame- istihale vukuunu kolaylaştıracak. mahi
rika hükümetinin japonya ile olan müna· yette" idi. Şimdiye kadar Amerikalılar 
sebatındaki "azimki.rhğın yeni bir nişa· bu ümitlerinde hayal inhiaanna uğramıı· 
nesi telakki edilmekıedir. Bu mahafil lıudır. Ve japonların Sovyet Rusya ile 
Amerika ile japonya arasındaki ticaret yapmakta oldukları musınane müzake
iti18.fnamesinin icabında ittihaz edilmesi reler Amerikan diplomasi mahfili tara
ayan azasından bir çokları tarafından ta· lindan bu istihalenin meskUn bir vaziyet 
lep olunan mukabelebilmisil tedbirlerini mevcut olduğuna bir alAmet olarak tef
tayin edebilmek üzere An1erika hüküme· sir edilmektedir. Japonyanın Amerika 
ti tarafından altı ay evvel haber verilnıek tebaasına ve Amerika menafiine karş1 
suretile 20 Temmuz tarihinde feshedil- japonyanın takip etmekte olduğu doıt
miş olduğuna ehemmiyetle işaret etmek- luğa münafi usuller karşısında Amerika
tedir. O zaman bu 6 ay müddet japonya nın duymakta bulunduğu memnuniyet· 
için takip etmekte olduğu usulleri yeni· sizlik bir kaç aydan ı beri mütemadiyen 
den gözden geçirmek ve Amerikaya kar- artmaktadır. 

Veni mayın ficiaları 
------~----!YW'W*~---~--~----

Londra, ı3 tO.R) Avam kamara-
sında sorulan bir suale verdiği yazılı 
cevapta amira!Jık parlamento sekreteri 
B. Şekspir son on beş gün zarfında on 
beş maynin İngiliz sahilinde karaya 
oturduğunu ve bunların hep;;inin Alman 
maynleri olduğunu beyan elro.iştir. 

Londra, 23 (Ö.R) - 4576 tonluk Ole
ta adlı Yunan vapuru İngilterenin ce
:ıup sahilinde geçen gece bir Alman 
maynine çarparak batmıştır. 24 k:Şden 
ibaret olan mürettebatı kurtarılmıştır .. 
Dığer taraftan üç İngiliz ticaret vapuru 
ve bir Fransız balıkçı gemisi batırı.lmış
'ır. Bunlardan 2494 tonluk Geraldus va-

Hatay 
Mcbusıa;ı Atatür-

1 
1 •• 

KUO kabrinde 
Ankara, 23 (A.A) - Hatay mebusı;rı 

bugün öğleden sonra Ebcd1 Şef Atatür
kiih muvakkat kabrini ziyaret ederek 
bir çelenk koymuşlar ve tazimle eğileTek 
batırn~ını taziz etmişlerdir 

Jngiltere kararanın 
Belcikada akisleri 
Br~el, 23 (A.A) - Denizlerde Al-

man ticaretini durdurmak hakkında İn
giltere tarafından verilen karar Belçika 
iktısadl mahfillerini çok mütees.sir et
miştir. Anverste Rhin üzerindeki eşya 
tt'ansitinin mezkilr liman ticaretinin üç
te birini te~kil ettiği bildirilmektedir. 

T ay yart 
Sinemasında 

TELEFO N : 3646 
BU G ÜN 

Şimdiye kadar gördiiğiinliz rilinıleri 
unutturacak senenin en 

kudretli eseri.. 

HARP 
..... A.HA1'AY" 

TÜRKÇE SÖZLÜ YENİ KOPYA 
OYNIYANLAR 

1 

CHARLES BO YER 
ANNA BELLA 

Ruhlarda i nsanlığın bütün ihtira•· 
tarını. vicdanlarda beseriyetiıı acıla

rını hu filimde gt>r~eksiniz .. 
~EANSLAR : :ı - 5 - 7 , .c 9 da 

puru İngilterenin şark sahili açıkların- Roma, 23 (Ö.R) - Sabih torpillerin 
da bat:nlli;tır. 26 kişilik mürettebatı kur- sebep oldukları hasarlar devam ediyor ... 
tarılınıştır .. •Daro.ia• vapuru pazar gü- Bir İngiliz torpitosu ve bir Yunan va
nü bir tahtelbahir tarafından batırılınUı- puru mayne çarparak batıruşlardır. Ah
tır. Mürettebatından 16 kişinin boğul- Iokanın teşdidinden en ziyade müteessir 
duğu tahmin ediliyor. 300 tonluk Seroy olan memleket Hollandadır ve btr mu
vapuru salı günü İskoçya sahili açıkla- kabele olmak üzere, İngiltere ve Aıneri
rmda bir Alman tahtelbahiri tarafından ka ile deniz münakalAtını kesmeğe ka
topa tutularak batırılmıştır. Mürette- rar vermiştir. Hollanda mahfillerince 
battan beş kişi ölmüştür. beyan edildiğine göre Hollanda hUkü

Roma, 23 (Ö.R) - Röyter ajansının meti kendi vapurlarının seyrüseferini 
bildirdiğine göre alçaktan Tamis nehri kendi arzusiyle tabdidata tlbi lo!mıştı. 
mansabı üzerinde uçan Alman tayyare- Fakat kendi ticaretine garp demokrasi
leri nehrin suları arasına paraşutla !eri tarafından yapılması tasavvur edilen 
maynler atmışlardır. müdahaleleri kabul edemez. 

Varşovada l if o 
Almanlarla meskun olan kısım 

tecrid edilmiştir 
Alman cephesi, 23 (A.A) - Hava Ajansından: 
Alman radyoları tarafından neşn;dilmiş olan beyanatında bir Alman 

doktoru Varşovada Tifonun salgın bir surette hüküm sürmekte oldu
ğunu söylemiştir. Doktor, bu sebepten dolayı şehrin Yahudilerle mes
kun olan kısmında barikadlar vücuda getirilmiş ve bu kısımın Yahudi 
mahallesi haline getirilmiş olduğunu ilave etmiştir. Diğer mahallelerde 
sakin olanların bu mahalleye girmeleri menedilmiştir. Doktor, ağır ya
ralı bin kadar Polonyalının Varşova yakınında kain Jablonada, hasta
nede tedavi edilmekte olduklarım söylemiştir. Bu Polonyalıların hepsi 
de harp esiridir. Doktorların ifadesine göre bir çok li•eler hastane hali
ne getirilmiştir. 

Londradaki Hollanda delegasyonu tali-
1T1at almak için Lô.hiy e dönüyor 

Paris, 23 ( ö.R) - Londradan bildirildiğine göre İngi liz hükümetile 
ticari müzakerelerde bulunmakta olan Holanda delegasyonu azalan 
hükürnetlerile istişare için Laheye dönecek ve yeni talimat aldıktan 
sonra Londraya gelecektir. Bu müzakere inkitaının. Alman ihracatının 
kontrölü hakkında lngiliz hükümeti ta•afından ittihaz edilen kararla 
alakası olduğu kaydediliyor. Daha bu kararın ilanından evvel Holanda 
delegasyonunun hareket edeceği tespit edilmi~ bulunuyordu. 

B. Hit lerin Alman aske-
ri şeflerile bir mülakatı 

Paris, 23 (Ö.R) - D. N. B. Ajansı tarafından bildirildiğine göre, ge
çen sene bu tarihte olduğu gibi, bu sene de bugün Führer Alman askeri 
kuvvetlerinin ~eflerini nezdine davet etmiş ve Lehistan harbinin tecrü
belerinden alınan neticelere müsteniden kendilerine müstakbel s.-vkül
ce esasları hakkında talimat vcrm iştir 

" ... L ·c;: 
Paris, 23 (A.A) -- Bü~·ük umumi ka

rargahın tebliği : 
Cephede gece, oldul:ça ><ikı'.ın içinde 

se<.:mistir. 22 ikinci te~rin günü beş Al
ımın avcı tayyaresini düşürdük. Bu tay
yarcleı· Fransa araz.isine düsmili;lerdir .. 
Bundan ba,l<a dü;,mnnın Graveliues 
üzerine avcı 1 yyarelcrımizin taarruzu
na uji:rıyan bir kesif tayyaresi Belçika 
toprağında yC'rc dü-.ınüştür.. Biz bir 
avcı tayyurı·si kaybettik. 

ALM.ı!N TEBLi6i : 
Borlin. 2~ (A.A) - Alman umumi 

karargfihı tcbli~ edjyor · 
Pirm~cnin cenubu garbisindc bir 

düşman bölüğü ilerl karakollarımıza ta-
arruz etmiş ve büyük zayiatle püskür
tülmüstür .. 22 teg-inisanide Alınan tay· 
yarelerinin Fra~ ve İngiltere üzerin
de yaptıkları uçuşlar .düşman avcı tay
yarelerinin ve hava defi toplannın mu· 
kavemetine rağmen çok mühim netice
ler vermiştir. Sed:ın mLntakasında bir 
Fransız tayyaresi düşürülmüştür. Şet. 
1und adaları suhrında şiddetli bir mu
kavemete rağmen yapılan derinliğine 
uçuşlarda bir İngiliz tayyaresi tutu.ştu
rulmu~tur. Cephede düşman tayyareleri 
ile müteaddit muharebeler yapılmı~tır ... 
Dört. Fransız avcı tayyaresi düşürül· 
müştür .. Friburg civarında Fransız avcı 
tayyareleri bir Alınan tayyaresini yere 
inıneğe mecbur bırakmı-':'lardır. 21 teşri
nis,anide Fransız arazisi üstünde 9 Al
nan harp tayyaresiyle Fransız avcı tay
yaresi arasında bir hava muharebesi cer 
l"<'yan etmi~tir .. Fransız avcı tayyareleri 
dağıtılınıs ve keşif tayyarelerimiz bu 
suretle vazifelerine devam edebilmiştir .. 
Alman arazisi üzerindeki dfu;man tay
yareleri h<>p hudut yakınında beklemiş
lerdır .. 

. ,;;.;..--
PARISTE ALARM .. 

Paris, 23 ( A.A) - Fransanın şimal 
ve şimali garbi mıntakalarında verilen 
müteaddit tehlike işaretlerinden sonra 
dün gece yarısından saat 1 e kadar Pa
ris mıntakasmda da tehlike işareti veril
miştir. Bir takım tayyarelerin gürültü· 
!eri geceleyin cenubu şarki sahillerine 
yaklasmu; olduklarını bildirmiştir. 

Tayyare dafü toplar ateş açmışlar ve 
avcı tayyareleri havalaruru.şlardır.. Bir 
düşman tayyaresi denize düı;ürülmüştür. 
İkinci bir düşman tayyaresi de ka~ma~a 
icbar edilmic;;tir. 

Almanlar ___ * __ _ 

Balkan blokuna 
man-i olacakmış! 
Bükreş, 23 (A.A) - Reuter Ajansı 

bildiriyor: 
Alman elçiliği ile münasebeti olan 

mahafillerde söylendiğine göre mezkftr 
elçilik bitara! bir Balkan blokunun te
şekkülüne mani olmak üzoe elinden 
geleni yapması için talimat alıruştır. 

""""""'*,,,,,.,,,,,. 

ngiliz - Fransız 
Kar arlara İtalyanın 
dikkatini çekiy or 
Roma, 23 (A.A) - Almanyaya karııı 

Fransız - İngiliz ab!okasın ın arttınlma
sı İtalyan siyasi mahfillerinin ciddiyetle 
dikkatini çelonektedir. Fransız - İngiliz 
tedbirleri Alman iktısadına ve maliyesi
ne çok ağır bir darbe vuracaktır. Birle
şik Amerikanın ve efklrı umumiyenin 
Almanya tarafından sahih maynler kul
lanmasına karşı şiddetle harekete geç
mesi ve yeni tedbirler ittihazının zaruri 
görülmesi Romada büyük bir tesir yap
nuş bulunuyor. Gazeteler İtalyanın Fia
nona vapurunun hangi şartlar dahilin
de kazaya uğradığını kaydetmektedir
ler. 

Bir Alman ıuaynine çarparak batan 
Grazia vapuru kazasından sonra vukua 
gelen Fianona hfıdisesi İtalyan müceh
bizler mahafilinde siddetli bir heyecan 
tevlit etmektedir. 

MAYNE ÇARPMIŞ-
Londra, 23 (A.A) - Amirallık: dairesi 

Gipsy adındaki torpito muhribinin, tah
lisiye sandalına iltica etmiş olan üç Al
man tayyarecisio.i karaya götürdükten 
sonra yeniden denize açıldığı sırada İn
gilterenin cenup sahillerinde bir mayne 
çarpm.ış olduğunu teyit etınektedir .. 

Kaybolanların mikdan 40, kurtanlan
lann adedi 97 dir. Bunlardan 21 i yara
lıdır .. Romorkörler gemiyi plAja oturt
muşlardır ve orada tahlisiye i~i başla
mıştır. 

F ;; #P#OU 

KARŞIYAKA 
TELEFON : 5098 

Melek Sıneması 
Bu akı;am müstesna bir program 

takdim ediyor .. 

ı ·· Metro jurnal 
2 •• Renlıli Milıi 

3 •• Arzu ile Kanber 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

4 •• Şahane çdgınlılılar 
Tamaıniyle renkli muazzam ve mub
tesem rcrii sabneleriyle dolu bir 

. ~WSİKİ SAHESERİ 
SEANSLAR : H~r gün 4 - 6 - 9 
C'umrırtosi ve pazar 12 ve 2.30 drı 

ilcl.ve s~ansı 
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SAHiFE 1 

Ticaret Vekaletınin kararı 

Y unanistana hayvan ih
racına müsaade verildi 

Ankara, 23 (Hususi} - Bir taraftan Yunanistanla olan ticari mü
badelelerin inkişafına hizmet etmek ve diğer taraftan T rakyadaki canlı 
hayvanların ihracını temin eylemek için hükümetimiz bazı kararlar al
mıştır. 

Bu cümleden olmak üzere İzmir, Dikili ve Kuşada•ı iskelelerile 
Trakyadaki hayvan ista•yonlarından Yunanistana koyun ve keçi ihra
cına ticaret vekaletince müsaade edilmiş ve keyfiyet alakadarlara teb
liğ olunmu~tur. 

lzmirde olduğu gibi 
Istanbulda da her nevi jhracat 

birlikleri kuruluyor 
lstanbul. 23 (Hususi) - Ticareti teşkilatlandırma umum müdürü 

B. Servetin riyasetinde bugün mıntaka ticaret müdürlüğünde bir top
lantı yapıldı. Bu toplantı da mıntaka ticaret müdürü, ihracat tüccarları 
hazır bulundular. 

Toplantıyı kısa bir hitabe ile açan B. Servet İzmirde olduğu gibi ls
tanbulda da bir ihracat birliği teşkili için İcap eden formalitelerin ta
mamlanacağını, lzmirdeki kuru meyve ihracatçılar birliği statüsü gibi 
İstanbul tüccarları için de bir statü hazırlandığını bildirmiştir. 

Toplantıda ilk olarak bir tiftik ve yapak ihracat birliği teşkiline karar 
verildi. Bilahare diğer tüccarlar için de birlikler meydana g<:tirilecektir. 

Karadeniz ve Akdenizde 

Şiddetli fırtınalardan 
bazı vapurlar gecikti 

İstanbul, 23 (Hususi) - Karadenız ve Ak.denizde şiddetli fırtınalar 
devam ediyor. Bngün gelmesine intizar edilen Ege vapuru yarın «bu
gün» gelecektir. Tırhan vapuru iki gün rotada limanımıza gelmiştir. 

Karadenizden bugün gelmesi beklenen Cümhuriyet ve Dumlupınar 
vapurlarının yarın gelmeleri pek muhtemeldir. 

lzmir vapuru yolcularından iki kişinin Samsun limanında dalgalar 
tarafından götürüldüğü teyid edilmemiştir. 

Hariciye Vekilimizin 
Paris - Soir muhabirine beyanatı 
Paris, 23 (ö.R) -Türkiye Hariciye Nazırı Şükrü Saraçoğlu cPa

ria Suar> gazetesinin sureti mahsusada Ankaraya gönderdiği muhabi
rin bir mülakat vererek ezcümle demiştir ki: 

cSizinle işbirliğimiz çoktan beri hazırlanmıştır. Artık sarsılmaz bir 
mahiyettedir. Bu aahada, işbirliğimizi her gün daha samimi ve geniş bir 
şekle sokmak için gayretlerimiz deimidir, Bu işbirliğini her sahada ge
nişletmek için hiç bir şeyi ihmal etmiyoruz.» 

B. Çemberlayn dün bir 
ziyafette nutuk söyledi 

Londra 23 (Ö.R) - Muhafazakar partisinin 180 azası tarafından ~ereCınc 
verilen r.iya!ette söz alan başvekil B. Çemberlayn, harbın iptidasındanberi 
Ingiltere ve müttefikleri tarafından temin edilen terakkileri hülfu;a ettikten 
sonra Jngiltere ve Fransa arasında her sahada tesis edilmiş olan sıkı işbirli
ğini ve Türkiye ile karşılıklı yardım paktının imzasına müncer olan müza
kerelerin mesud neticesini bilhas:;a kaydetmiştir. 

Başvekil imparatorluk milletlerinin fikir birliğini göstermi;; ve deeıni<t.ir 
ki~ 

cMilletlerimiz hangi hayati meselelerin ınenuubahı; olduğunu anlamışlar 
ve hürriyet ile !stik!Alin müdafaası için birleşmişlerdir.• 

B. Çemberlayn Ingiliz harp kuvvetlerinin gittikçe arttığını ve bütün h~ 
sahnelerinde mühim vazifefor deruhte ettiklerini hatırlattıktan sonra demış
tir ki: 

clngiltere ve müttefikleri her ihtimale karşı koyacak ledbirl~ri alın~I.:ı.r
dır. Zaferin mesaimizi tetviç edeceğine kanaatim vardır. Kendı hesabıma. 
bütiln memleketle birlikte. bütün kuvvetimi bu gayeye tahsis edeceğim.• 

Cepheye gitmek üzre 
Yeni Zelandın hazırladığı kuv

vetler vapurlara biniyor 
Londra, 23 ( ö.R) - Yeni Zelandada teşkil edilen askeri kuvvetin 

ilk kafilesinin talimini bitirerek mümkün olduğu kadar süratle harp sa
hasına gönderilmek üzere vapurlaraskap edileceği hakkında Yeni Ze
landa Başvekilinin beyanatına Avam Kamarasında temas eden Basve
kil Çemberlayn bu kararı takdirle karşılı yarak demiştir ki: 

Davamızın zaferini temin etmek hususnnda muktedir olduğu her 
şeyi yapan Yeni Zelandın azmini gösteren bu yeni delilden ne kadar 
mütahassıs olduğumu beyen ederken bütün meclisin hissiyatını ifa<le 
ettiğime eminim.> 

~-iiiiiii--lıiıiiliilıiıiilii ........... _. ........ _, ......... ~-

Kültürpark S1neması 
Birbirinden gllzel iki filinı takdim edecektir 

1 - Beş Kuruşla Devrialem 
KOMİKLER KRALI F E R N A N D E L 

Tarafından temsil edilm~ kahkaha ... Zevk. .. Neşe ve he) ecan filini 

2 - KIRKLIK KADIN 
FACİA ARTİSTi 

RUTCHATERTON 
Tara(mdan temsil edilmi~ - i~timai - ahlaki ve hiosi dram ... 

AYRICA : METRO JURNAL - MİKİ 
SEA, 'SLAR : Her gün KIRKLIK KADIN 14.30 - 17.00 de ... BEŞ Kt:RUŞ 

........... ijLEi·mDiıiiEmVmRiİALiıiiiiiiEl\mlm .. m.il6~.:mıo•'m.eiııil2llliDiEıiiİI ... ...................... . 



Lise ve orta mekteplerde 

Talebenin ders saatleri, 
programları birleştirildi 

Maarif Vekaleti tarahndan teı1W olu
Mn ve profeaör 88. Akil Muhtar özden, 
'profesör Nqet ömer hdelp, profesör 
Hir,, profesör Ihsan Hilmi Alanter, pro
feaör Fahrettin Kerim Gökay. döçent 
Muhittin Eral ve başmüfettİf doktor Ce
lil Otmandan mürekkep komisyonun or
la mektep ve lise talebelerinin devam 
eaatleri. beslenme tarzları hakkında ver
in.İt oldukları raporun hüli.auanı evvelce 
Jazmıştık. 

Rapor, mekteplerimizde tedrisattan 
iyi neticeler almak ve programların çok 
1azla yüklü olmaaı dolayJeiyle günlük 
dersleri vaktinde hazırlıyamıyarak imti
laan zamanlannda yorucu bir şekilde ça
~mak mecburiyetinde kalan ve bu yüz
den ıııhhatini dahi tehlikeye koyan tale
J,eleri metodlu ve plinlı çalıttırmağa 
alıııtırmak için ders vakitleri programla
rını e"Hlı şekilde deiiftirmit bulunmak
tadır. Komi.yon orta mektep ve liseler
deki saat programlannın aynı sistemde 
olmasını faydalı sörmüıtür. Y alnJZ ik
lim. mev.im. nakil vuıtalan gibi bazJ 
mevzii sebeplerle bu saatlerin bir az ile
ri veya Reri •lmmaeını vekaletin müsaa
desini almak .-rtiyle muvafık bulmut-
tur. 

Komisyon, y•tıaız t•lebe için bütün 
liıte ve orta okullarda ~ aut ders gö
rülmf"k şartivle ders vakitlerini 8 de ba.
lamak ve 12. 35 de bitmek üzere tespit 
elmiııtir. T eneffüaler onar dakikaya in
Cliril~i.t. buna mukabil üçüncü dere so
nunda yani saat' 1O,35 de talebeye 20 
dakikalık teneffüa ve hahvealtı müddeti 
aynlmıthr. öğleden sonra ders olmıya
caiına göre bu kabil talebenin l .ıt den 
16 ya kadar tekrar mektebe gele.ek iki 
uat müzakere yapmuı kabul edilmittir. 
CumartHİ günleri de sabah 8 de başla-

Albnparl·ta 
Katlld•mahlôbnblr 
salnkabaAır 
saıettey..........._ 
Basmahane civarında Altınparkta bir 

bAdise olmuştur. Katilden sabıkalı olup 
fena halde sarhoş olan ve cSaatçı> na
miyle maruf bulunan Mehmet Reşat, 
Altınparkta sirkatten sabıkalı Ahmet 
otlu Hüseyinle karşılaşmıştır. 

iki arkadaş sarhoşlukla bir ağız mü
nakaşasına tuluf!Duşlardır. Bunlardan 
Reşat kama ile Hilseyinin üzerine yü
rümilf. Hu.eyin de geri geri :kaçarken: 

- cYapma Allah aşkına .. Beni yaka
caksın... demeie bqlamıştır. Hüseyin, 
Jleşadın bıçak darbeleri altında elim bir 
Akıbete silrilkleneceğini anlayınca bı
~ağım çekmiş ve Mehmet Reşadı kar
amdan alır surette yaralamıştır. 

Yaralı hAdiseden sonra memleket 
mstanesinde tedavi altına alınmqtır. 
Suçlu yalr.alanml§ ve hAdiseye müddei-
11muml muavini B. Sabri el koymuştur . 

• 
tllnç .. -~-;;m. 
llm'ltld9de ll•trol• ~ümrilk ve inhisarlar vekAleti dış 

memleketlere ihraç edilen mallar için 
'J\ı:aret 'ftkiletince verilecek Jisansla
nn tetkik ve kontrolü hakkında güm
rtlklere bir tamim yapmıştır. Tamimi 
7U1yorm: 

cEvvelce bildirilmiş olduğu veçhüe, 
lisans talimatnamesinin esaslan daire
sinde verilmekte olan ihraç lisansları 
nm bnrnamenin istihdaf ettiği gayeye 
hld.im olacak bir §ekilde tatbik edile
hihnesi için, ihraç edilecek malın, kıy
metinin, miktarının evsafının ve bilbas
• sevk ve istihllk edileceği memleke
tin lisana muhteviyatına tamamen teta
buk etmesi huaualanna azami dikkat 
ve büyük bir itina gösterilmesi icap 
eder. 

Beynelmilel siyasi vwyetin aldığı son 
şekil üzerine bu defa genişletilmiş bu
lunan lisam u.sulilne eskisinden daha 
büyük bir ehemmiyet atfedilmektedir. 

Bu itibarla, ihraç lisansına istinaden 
aevkedilecek olan mallann ihracına izin 
verilmeden evvel, gümriik!erce ihracat 
beyannamesi, fatura ve konşimento gibi 
ftllikalarla ihraç lisanslariyle olan mu
tabakatının behemehal kont.rol edilmesi 
ve bu vesikalar ile ihraç lisansı arasın
da görülecek ufak bir fark üzerine ih
ncata müsaade edilmiyerek keyfiyetin 
derhal Ticaret veklletine bildirilmesini 
ehemmiyetle dilerim.> 

T.ZCLBPJ'f il - L 

mak Ye 11, 1 O da bitmek üzere dört 
den üzerinden yapılan program 11.20 
den 12,32 e kadar bir saatlik bir müza
reyi de proırama ilave etmittir. Bu •
retle talebe cumartesi günleri de ders
lerini müteakip muallimlerinin nezareti 
altanda bir saat müzakere yapacaktır. 

Çift tedrisat yapan mekteplerde öğle
den evvelki tedrisat 8-12. 35 olarak tes
pit ediJmiı ve üçüncü dersten sonra ta
lebeye 20 dakikalık bir teneffüs ve hafif 
kahvealtı zamanı ayrılm1ttır. Tek tedri
sat yapan mektepler ıibi çift tedrisat 
yapan mekteplerin sabahçı talebesi de 
aynı mikdarda, aynı aaatlede ders göre
bilecektir. Akpmcı talebe ise 13 de bat· 
lıyacak ve dersler 17,35 te bitecektir. 
Bu talebeye de üçüncü deni müteakip, 
yani saat 15,35 ten 15,55 e kadar 20 
dakikalık bir teneffüa ve hafif kahvealtı 
müddeti verilmittir. Komisyon, çift ted
risatta Cumartesi günlerindeki ders aaat
lerini kırkar dakikaya indirmiştir. Cu
martesi günleri sabahçılar 8 de ilk derse 
girecekler ve 10,20 de üçüncü dersten 
çıkacaklardır. Ak.-mcılar ise 1O,30 da 
ilk derse girecekler ve 12.SO de aon 
dersten çıkacaklardır. 

Komi.yon, mektep ve aile teşriki me
saiainin ehemmiyetle üzerinde durm114 
ve bilb._. yatısız talebe ile çift tedrisata 
tabi çocukların 2 4 -saatlerini nasıl geçir
meleri liznnı;celdiğini bir programla tes
pit etmiıtir. Komisyon, talebenin tegad-
disi itiyle d meıgul olmuş, ve raporunun 
sonunda yat1aız talebe ic;in bir tegaddi 
yapmakla beraber bu talebenin tegaddi 
tarzlanna dair muallimler tarafandaa bir 
sual cetveli vasıtaaiyle tetkik1er yaptır
manın faydalı olacaiı mütalaasında bu
lunmUftur. 

DEMiR MASKE 
ve Büyük tarih 

(lKJNCJ 
macera romanı 
KISJM) 

- 85--
Monseny<ir Lui zarfı açtı.. Göz atar 1 her kaçırılmı~ır. Zevceniz İvon benim 

atmaz siması sap sarı kesildi.. Sendele- :>anımda ve Öet ormanının tahtezzemin 
di .. Kagıt eJinden yere düştü .. Jan Ka- ınelceindedir. Harpten sonra sizi burada 
valye ve Faribol hemen koşarak onu ye- bekliyorum ... 
re yıkılmaktan menettiler. •Rahip Beymond• 

Zarfı getiren çocuk, yere d~n kiğı- Bu satırları okuyan Faribol da tıpkı 
dı alarak Faribola verdi ve eski silAh ho- momenyör Lui gibi sarardı. Hayatını 
euı bu kağıtta şu satırlan okudu : uğruna seve seve feda edeceği Ivonun 

•Monsenyör, metin olunuz ... Feliket- çocuğu çalınmıştı. Saadetini temin için 
1er insanlar içindir .. Üzerinize çifte bir her şeyi göze aldığı ve himaye ettiği 
MAket c:ökmibtUr .. Mıldö Kuryak ya- genç kız kaybolnnqtu .. 

3 
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SPOR ALEMiNDE BtR 

Italyan milli futbol takımı Isviçre 
milli takımına 1-3 mağlôp oldu 

~ Zürih, 20 (A.A) - Hu.mi m.Labiri

- bildiııiyor: 
Dört yıldrr maiJup ollll&DNf olH 

ltalya millt ~n lsviçre milli ...... 
tarafwMın . iç bir maiJip edil•Mi hlt
bol aleminin aon yıllardaki en mühim 
1.idiaeleriftden biridir. Hele, Lwic;re milli 
takımını tql.il eden oyunculardan 1 O 

lcjJin.ia ceplte ve k,.Ialardan delerek mil
li takJm formuma si}'diği dütüniilecek 
olsa, l.viçrelilerUı k~nmıt olduiu ga
libiyetin deieri kat kat art.mit olur. 
Belçikalı hakem Baeıkİll idareainde ve 
20 bin Myirci önünde karpl.111114 olan 
talurnıar 'u SUl'etle tertip edilmittir: 

iT ALY AN MIW T AKiMi 

MMetti, Foni, Rava, O.petrini, And
reeılo, V uwlien, Neri, Perusolo, .,_.. 
Mili, o....ria, Ferraris. 

ISVIÇRE TAKIMI 

-tr-
YAZANt Dr. G. A.. 
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Ankara ı;ı.Radyosu [ B O R S A'j 
rDll ASIR 

Böbreklerden idrar torbasına kadar 
yollardaki hnstalıklann mikroplarını kö
künden temizlemek için HELMOBLÖ 
kullanınız.. 

SARIP'E J 

W.F.HenryVanderZee SPERCO VAPUR 
Ve şürekası ACENT ASI 
--{' - -1;r---

AMERlCAN EXPORT LINES INC. ADRiATlKA SOSl"ETA ANONİMA 
DALGA UZUHl..UOV -OzOM 

BUGv
u 1580 Üzüm Tarım 
n 245 Necati Börekci 

--~-- 344 İnhisar idnresi 

9 50 
'9 
8 

N E V - Y O R K İÇİN: Df NA VİGAZYOl'ı'E 
~~ 50 Helmoblo·· EXPORTEK ~apuı-u 10 son teşrinde ASSİRİA vapuru 29/11/939 tarl· 

9 50 
bekleniyor.. hinde Venedik, Triyesteye hareket ede-

ll 50 EXCHESTER vapuru 11 Son teşrin- cektir. 
10 75 1139 m. 183 Kes./120 Ww 80 Öztürk şirketi 

35 F. SO~rl 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
29 D. Arditi 

lOr. 
11 25 
12 

de bekleniyor. BOLSE.ı.~A vapuru 30(11/939 tarihin-
lO !:'6"it.llfilH~fi:A~ı;:;~'.l!'ll.-'3 Böbrekler!n çalışm:lk kudretini artı- EX.MiNiSTER vapuru Son teşrin de Selanik, Burgaz, Varna ve Köstence 
11 50 1 c-:!..l::':~~~JJ_,.,...,... __ ..,. ı nr. Kadın, erkek idrar zorluklarını, es- ikinci nısfında bekleniyor. limanlarına hareket edecektir. 

27 F. Sydam 
214 A. Nuri Erdur 11 50 

12 75 

12 ki ve yeni bclsoğukluğunu, mesane ilti- D. T. R. T. BUDAPEST CALDEA motörü 30/11/939 tarihin-
~~ 50 'a habını, beJ ağrısını, sık sık idrar bozmak TUNA LiMA.NLAKI İÇİN de Napoli, Cenova v~ Marsilya liınanla-

12.30 Pı-ogram '\'e Memleket saat ayarı, 25 j. Taranto 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri... 2579 Yekun 

ve bozarken yanmak hallerini giderir. DUNA t" il 18 S t . d g~ rın:ı. hareket edecektır. 
d mo or on eşrıne 0 ru BRI.ONİ t'" ·· 1/ 12/939 t ih' d Bol idrar temin eder. 1 rarda kumların beklen' . L mo oru ar ın e 

12.50 Türk mUziği (pl) 13.30 - 14.00 Mü- 315260 Dünkü. yekun 
zik (Karışık hafif müzik - pl.) 18.00 317839 Umumı yek(ın 

\'e mesanede tasların teşekkülüne mani KASıSsAnr. 1 .... ı·ıkk" b 1 snat 8 de gelerek avni gün saat 17 de 
.. • mo oru anun ~ angıcın- Pi d'k ·~· 1· l 

olı.ır. da beki . • re, Vene ı ve :uıycste ıman arına 
Program .. 18.05 Memleket saat ayan, No. 7 
ajans ve meteoroloji haberleri... 18.25 No. 8 

8 50 
9 50 

10 50 
12 25 
14 50 

. .- enışor • .' ... •"~ hareket edecektir. 
DiKKAT: HEU\10BLÖ idrannızı tc- ı ,ıS~A !notoru llKkflnun başlangıcın- CİTTA Dl BARI motörU 5/12/939 ta-

Türk müziği (Fasıl heyeti) .. 19.10 Ko- No. 9 
nuşma (Spor servisi) .. 19.25 Türk müzi- No. 10 

mizliyerek mavileştirir.. da be lenı1 yor. f f . rlhlnde Pire, Napoli, Cenovaya hnrekef 
SERV CE l\IAR T l'\IE ROUMAIN edecektir. 

ği. N'o. 11 
ÇALANLAR : Vecihe. Cevdet Çağ!aı İNCİR 
R fik F F - 'Lt- F 259 M. H. Nazlı 

e ersan, ~-.::. ersan.. 206 M. j. Taranto 
OKUYAN : Necmı Rıza Ahıskan 107 Nihat Üzümcü 
1 - Şerif İçli - Karcığar şarkı (Mesut 67 j. Taranto mah. 
o!du gönül) ... 2 - Asaf - Karcığar şarkı GO A, Arpacı oğlu 
(Bazan dalarım o güzel çehreye) ... 3 - 44 Tarım S. Koo. 
Şevki bey - Unak şarkı (Bir Melek si- 20 Özttirk 
ma perl gördüm) ... 4 - Uşşak Müstezat 20 M. Ataman 
(Hasretle bu !')eb) ... 5 - Halk türküsü : 6 Şerif Remzi 
(Yıldız)... 789 Yek\ın 
OKUYAN : Mefharet Sağnak 155437 Dünkü yekUn 

6 25 6 875 
7 50 7 50 
7 50 8 
5 125 11 50 
7 75 7 75 
9 50 10 50 

8 8 
11 50 11 50 
13 50 13 50 

1 - Tanburt Cemil - Kürdili hicazkar 156226 Umumi yekun 
şarkı (Defi naleş eylerim) .. 2 - Kürdili PALAMUT 
hlcarkAr p.rkı (Cismin gibi) .. 3 _ Kür- 1448 kental 215 430 
dili hlcazkAr ~ı (Artık ne siyah) 4 - ZAHİRE 
SaWıcttin Pınar - KUrdili hicaikdr şar- 580 ton Buğday 
la (Aqam yine gb'lgende) .• 5 _ Rahmi 550 çuval Buğday 5 50 
bey- Kürdili hicazklr şarkı (Yet.Jnez mi 15 ton Nohut 
sana) .. 20JO Temsil. 21.10 Milzik (Rad- 14 çuval Nohut 6 50 
yo orkestrası - ~f : Dr. E. Praetorius).. 26 çuval K. D. 6 25 
1 - D. F. E. Auber - Fra Dlavolo 262 çuval Susam 14 50 15 
(Uvertür) •. 2 - G. Rosalnl - La Sca1a 989 ton P. Çekirdeği 3 4 
dl Beta (Uvertür) .•• 3 _ Lars Erik Lar- 1154 balya Pamuk 34 51 50 
sson - I>ivertimento, Op. 15 4 - E. Lalo p B 
Namouna (Balet SuiU) .. 22.00 Memleket af a Of Sa Si 
saat ayan, Ajans haberleri, Ziraat, es- CÜMIIURfYET MERKEZ RANKASI 
ham • TahvilAt. Kambiyo, Nukut borsa- ...... 
sı (Fiat) ... 2220 Milzik (Sollstler _ pl.) KLEARmG KURLARI 
22.45 ,Müzik (Cazband • pi.) 23.25-23.30 SterJinıten eayrisi bir Ti!rk lirasının 
Yannki program ve kapanıJ mwbilidir .. 

IZMIR BF1 .F.DIYESINDEN: Sterlin 
Dolar 

Umur bey mahallesinde 1243 sayılı Belga 
sokakta 298 metre murabbaındald yol Fransız !rang 
fazlasının satı~ı. yazı işleri mildiirlüğiln- Pewtas 
deki şartnamesi veçhile açık artırmaya Florin 
konulmÜştur. Muhammen bedeli 596 li- İsveç frangı 
ra olup ihalesi 4-Xll-939 pazartesi günü İsveç kronu 
saat 16 dadır. iştirak edecekler 44 lira Norveç kronu 
70 kurU§luk teminatı iş bankasına ya- Çekoslovak kronu 
tırarak makbuzu ile encümene ,gelirler. Dinar 

19-24-28-2 (?~1 ll) Leva 
. I.ey 

XASHIH Ray!;maıı 

Sa tıs Alış 
524 521 
76.71 11.rn 

4.64 4.67 
33.58 33.78 
7.6577 7.699'.t 
1.4350 1.4436 
3.3969 3.4165 
3.1870 3.2054 
3.339 3 359 

23.09 23.20 
35.22 35.40 
64.96 65.22 
82. 8:t 

1.97 1.9f 
t5.20 1!1.29 

103.97 104.50 
4.?159 4.2~73 
3.6807 :~ 698~ 

Gazetemizin 10, 15, 19, ve 23 Teşrini- t~ı:~mi 
sanl 939 tarihli nüshalarında neşrolu- zı ti 
nan Izmir belediye ilanlarından 4164- P 

0 

2275 sayılı iüuıda: Cilmhuriyct mahal- eng(i 
lesi KUlUll})arli arkasındaki lMi3 sayı-
lı sokağın parke taşiylc döşcrunesi hak- ANJ<ARA BORSASI 

kındaki ilanın sokak numarası sehven 
l 936 olarak çıkmıştır. 

Mezkur tlindald soknğın numarası 
1396 dır. Keyfiyet tashihan ilan olunur. 

Daktilo Aranıyor 

L-0ndrn - Sterlin 1 
Ncvyork - Dolnr 100 
Paris - Frnnsız fra. 100 
Milano - Liret 100 
Cenevre - 1svic.re Fra. 100 
Amsterdaın - FJoıin 100 
Berlin - Rayşmark l 00 

Doğru ve çabuk yazabilen daktilograf Briikscl - Belga 100 
alınncaktır. İkinci Noterliğe müracaat.. AUna - Drahmi 100 

1- 2 (2352) Sofya - Leva lOO 
--------------~ Prag - Çekoslovak kr. 100 

r:•••••••••••IDI Madrid - Peçcta 100 
Varşova - Zloti 100 

Asabiye Mütahassısı Budapcşte - Pcngü lOO 
DOKTOR Bükreş - Ley 100 

Belgrad - Dinar 100 

Cahil Tuncr Yokohama - Yen 100 
Stokholm - İsveç Kr. 100 

KBpanıs t 
5.23 

130.36 
2.9675 
6.825 

29.2690 
69.37 

21.4() 
0.97 
1.6125 

13.615 

23.8075 
0.9187 
2.495 

31.4725 
:n.115 

Her gUn saat 3 ten sonra Samlı Moskova - Ruble 100 
sokak (UçUncU Beyler) No. 19 da NOT : Hizalarında rakkam bulunmı-
hasta kabul ve tedavi eder. Elek- :S: yan dövizler i<;in fiat tescil edilmemiştir. 
trik tedavileri tatbik C'dcr. ESHAM VE TAHVİLAT 

TELEFON: 3559 ~ Esham üzerine muamele yapılmamış-----... ----•ı-S tır ... ----------~------~-
SALtHLt tCRA 

DAN: OPERATÖR 

DOKTOR 
Hazineye iiç bin kil.sur lira borçlu 

Poyrazdan H. Emin oğlu Eşrefin ehli 
vı.kuf tarafından tahmin edilen (84) li- :-..; 
ra kıymetli 2-325 T. 83 No.lu ve (6) lira .. ,evdet Mustafa 
kıymetli 8-31' T. 141 No.lu ve (21) bu- \ • 

Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 

İkinci beyler sokak f ınn karşısı 
No. ZS ... Der ıün öi1eden sonra saat 
ütten itibaren haıta kabul eder. 

TELEFON No. : 31!5 
·•~u ~n:;-

çuk lira kıymetli 9-305 T. 362 No.lu ve 
keza (21) buçuk Ura kıymetli aynı ta
.·ih 360 No.lu ve (50) lira kıymetli 12-
300 T. 125 numaralı ve keza (50) lira 
kıymetli aynı tarih 126 No.lu ve (40} 
lira kıymetli 6-312 T. 9 No.lu ve (15) 
lira kıymetli 10-318 T. 140 No.lu tapu 
kayıtlarının muhtevi olduğu gayri men
kullerdeki hissei şayiası Salihli icra dai-
resinde açık artırma suretiyle 25-12-39 BAYINDIR SULH HUKUK HA-
pazartesi saat 10-11 arasında satılacak- KfMLtCtNDF..N: 

Sıhhat ,·ekaletinin 14-7-932 tarih \'e 

2-21 numaralı ruh!;3tını hai.ıdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR .. 

Pazarlık suretiyle ihale ilanı 
Muğla Nalıa müdürlüğünden: 

1 - Pazarlığa konulan iı: Muğla hükümet konftğı inıasına ta1ip 
çıkmadı"'ından yeniden pazarlığa çıkanlmı~tır. 

2 - Bu inşaatın keşif bedeli 64872 lira 49 kurutitur. 
3 - Bu inşaatın 1487 2 lira 49 kuru§u 939 senesinde ve 50000 lirası 

da 940 senesinde tesviye edilecektir. 
4 - Bu in~ta ait evrak şunlardır: 
A-Proje 
B - Keşif cetveJi 
C - Kapa1ı zarf usulilc eksiltme farlnamesi 
D - Bayındırlık İ§leri genel şartnameıi 
E.-Yap1 i~eri umumi fenni şartnamesi 
F - Hususi tıartname 
G - F erıni şartname 
R - istekliler bu i•e ait evrakı 324 kuru~ bedel mukabilinde Muğla 

Naha müdürlüğünden alabilirler. 
5 - Pazarlık 30/te.<ırini sani / 939 per embe gür.Ü sMt 15 de Muğ~ 

h Nafıa müdürlüğünde müteşekkil komiııyon huzurunda yapılacak-
tır. 

6 - Muvakkat teminat 4493 lira 63 kuruştur. 
7 - isteklilerin pazarh~a ~ireb!lmeleri için bu seneye ait ticaret 

odası vesikasile pazarlık gününden en az sekiz güu evvel resmen 
Mupla vilayetine müracaatla alacaldan ehliyet vesikasını ibraz etme
leri lazımdır. Aksi te dir e pa~arlığa iştirak edemezler. 

7, 11, 16, 24 4087 (2254) 

~ıhhat vcka!etinin resmi nıhsatım hliz 

KAŞE 

Bnş. Diş nğnlarını, COl\IATİZI\IA ~ncılarını, Sf NİR rahats.rzhklanm der
h:ıl r;idcrir .. 
GRİP, NF.ZLE ve SOÔıUK ALGINU<'XINA knr~ı miicssir ilaçtır .. 
İcabında ıtünde l • 3 kaşe alınır .. ll"r eczanede bulunur .. 

Istan~ ul elediye~ indeı : 
Taksim bahçesinde yapılmış olan büyük cazinonun kalorifer tesisatına ait 

invaatın ikmali içjn yaptırılacak işler k palı zarf eksiltmesine konulmuştur. Mu
hammen bedeli 42269 lira 34 kuruştur. Ve ilk teminntı 31 iO lira 2 l kuruştur. 
Keşif evrakı 2 1 l kuruş mukabilinde fen isleri müdürlüğünden ahnır. lhale 
30/ 11 / 939 Perşembe günü aat 15 de lstanbul Belediye dnimi encümeninde 
yapılncaktır. Taliplerin ihaleden 8 ıtün evvel fen i leri müdürlüğüne müracaatla 
alacakları fenni ehliyet ve ikaları ve ilk teminat makbuz veya mektuplan ile 
2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacaklara kapalı zarflımnı ilia.le günü saat 
14 de kadar daimi encüme:ıe vermeleri 15, 20, 24, 29 4194 (2291) 

Yo ları 9 cu 
1 oınisyonundan: 
D. D. işletrr!-e 

Sirkeci garı meydanı ile planda gösterilen yolların topeka sistemi asfaltlan
ması işi 28819,20 lira muhammen bedelle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
konmu§tur. Bu işin muvakkat teminatı 216 l,44 liradır. 

Münakasa 11 / 12/ 939 Pazartesi günü şaat 15 te Sirkecide 9 işletme bina
sında A. E komisyonu tarafından yapılacaktır. isteklilerin aynı gün saat 14 de 
kadar kanuni vesaik teminat ve ehli}·et vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı 
zarflarını kanun tarifatı dairesinde komisyona vermeleri lazımdır. Şartnamel~r 

144 lcuruı mukabilinde Sirkeci vezne,,inden verilmektedir. 
24, 26, 26. 30, 4262 (2345) 

OPERATÖR 

Dr. Asil Mukbil 
Birinci Sınır Mütahassıs 

Ur. Demir Ali tır. Tam izahatı havi şartnamesi bugün- Bayındınn hacı Ibrahim mahallesin
den itibaren herkesin görebilmesi için den Mehmet oğlu Tahir küçük değir-
rı4 No. dosyada açıktır. Muayyen gUn- menci tarafından aynı mahalleden teş- A.i'I 
d muhammen kıymetinin yil%de 75 şi- taban HUscyin oğlu Hüseyin evlatları KAMÇlvvLU 

Ata kam 
MEMLEKET RASTA· 
NESİOPERATÖRV 

ni bulmıyan gayri menkulUn artırması Hasan Şakir, Hatice, Cemile ve Refia Cilt ve Tenasül hastalıklan 
15 gün temdit ve 15 inci gUnil aynı sa- ve demircilik mahallesinden deştaban VE 
ntte yine bu bedel elde edilmezse 2280 Hüseyin kızı Emine ve hacı Ibrahim Elektrik tedavileri 
No. kanuna göre satlş ~eri bırakılacak- mahallesinden değirmenci Mehmet ev-

8
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tır. işbu eayrl menkuller Uzerinde bir litları Ayşe 1'"atma ve Ismail aleyhler!- ":IDCI 1 . 0· ··· 
hak iddia edenlerin 20 <(in içinde v.'1- ne mUci,lerinden mUntekll baymdmn [' - Elhamn Smem:w arkasında 
kalariyle dairemize müracaatları aksi has tımarı \'e ma1al içi mevkiinde (16) Sabahtan akşama kadar hastalannı 
takdirde satış bedelinin paylaşmasından dönüm tarla ve Ahmetli deresi mevki- kabul eder.. TELEFON : 3479 
l.ariç kalncRkları ilAn olunur. inde veri ile birlikte sekiz adet ağaç ve w•'tX2AF..ıl.tYWWWWli 1 

4299 (2349) hacı İbrahim mahallesinde kA.in bir bap 
hanenin müddeialeyh1erle şayian muta- ı zw;zy-ı 

tZMtR 1CRA HAKtMLlôiNDEN: saıTıf olduğundan tnk~im ve şuyuun DOKTOR 
Kongordato hükümlerinden istifadı> izalesi hakkında açı1an davada taksimi 

c>tmek istiyen borçlu Izmirde arastada istenilen hanenin beş hi~c;eden 4 hissesi Behçet Uz 
318-320 numaralı mağau:da oturan Ben- Şakir ve Halil uhdelerinde olduğu tapu 
siyon Gabayın isteği Uzerine yapılan tet- kaydı ile anlaşılmış ve bunlardan Ha- ÇocuJı ha.staJıJıları 

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

TELEFON : 3537 
291i1UWUW 

DOKTOR 

Celal Yar~m 

B U C A R E S T NOT - Bütün bu vapurlar T;riyeste 
l{ÖSTENCE - GALAS VE TUNA veya Cenovada Şimali \·e cenubi Ame-

lJMANLARI fçtN ıika limnnlarına hareket eden İtalia 
PELEŞ vapuru 18 Son teşrine doğru Anon.lm .seyrlsciain ~netinin ve Afdka 

bekleniyor. ve ~ınd~n~a hare~et ed:n ~01:D 
SOCiETE CO~-JtCiALE BULGAllE TRIYF.STINO ananım .. seyriscfain şu--

DE NA vtfiATiON A V APEUR keti vnp~rlarına tesaduf ederler. 
V A R N A NEERLANDAİSE ROYALE 

· k KUMPANYASI 
~ARNA vapuru 28 son teşrinde be - ORİON vapw-u 30/11/939 tarihinde 

fonıyor. beklenmekte olup Anvers, Rotterdam ve 
HAİFA • lsKENDERIYE VE POBT Amste.rdam limanlanna hareket ede-

SAlT içfN MAL ALACAKTIB.. oektir. 
Vapurlann lc;im ve tarihleri bak.\mda SVENSKA ORİENT LİNtEN 

hic bir taahhüt ahnmu. BARDALAND motöril 13/ 12/939 tarl-
Vapurlann hareket tarihleriyle na,,. hinde bcltlenmektc olup Goteborg, Ko

lunlardaki dP~~ikliklerden acenta me- penhag ve Helsingfors limanlanna hare-

1. t L bul t ket edecektir. 
su ıye ~a e rr.ez. SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 

Daha faz.la tarsilAt için ATATÜRK ABDEAL vapuru 27/11/939 tarihin-
caddesi 148 No.da W. F. Hen.ey Van Der de beklenmekte olup Malta, Cenova ve 
Zee ve Şsı. Vapur acentalılma mflraca. Marsilya limanlanna hareket edecektir. 
et edilmesi rica olunur. N O T : 

TELEFOS : ZOO'f/ZOOS Ahvali haı.ı.ra dolayısiyle navlun ve 
hareket tarihlerinin kat't olmadığını ve 

UMDAL bunların hiç bir ihbara lUzwn olmaksı· 
-~- _ r:ın değişebilir olduğunu ve bu husustan 

.,...,"'-d DENİZ ACENTALl<il LTD. dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
umu" etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 

IIEULENIC l...tNFs LTD. kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 
V ARVARA vapuru 25 ikinci Teşrin- Daha fazla tafsilAt için Cümhurlyet 

de beklenilmekte olup Anversa ve Rot- caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
te:rdam için yük alacaktır. acentesine müracaat edilmesi .. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR TELEFON : 2004 - 2005 

LOVCEN vapuru 21 ikin1cıuk· teşn1 'nde ........... ••••••••••• •••••••••••••••. •• .. .. 
gelip ayni gün Pire Arnavut iman-
ları - Kotor - Dubrovnik - Split - Tri- oı..JVJER VE 
ycste ve Şuşak için hareket edecektir. ŞVREKASI LTD. 

Yolcu ve yilk kabul edecektir. 
GOULANDRfS BROTHERS LTD. v A.PUR ACENTASI 

PİR!: 
•NEA HELLAS• 

Lilks transatlantik vapuru ile Pire 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
TELEFON: 2443 

Nevyork hattı ... 
Pire • Nevyork ~cyahat müddeti 1% gilo 

Pireden hareket tarihi 
25/11/939 

Londra ve Live.rpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gerek \•apurlnnn muvasalAt tarihleri, 

r,erek vapur isimleri ve navıunıan hak· Messageries Maritimes 
kında acenta bir teahhUt altma giremez KUAD'ANY ASI 
Daha la7.:a taf~ıfl~t a!mak için Blrlncl THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• Her tiirlü izahat \ 'C mallı.mat için Bi· 
umum! <leniz Ace-ntalığı Ltd. mUracaat rinci Kordonda 1S6 numarada LAU· 
edilmesi rica olunur. RE~ REBOUL ve ŞERiKt vapur acen· 

Telefon : 4072 Mtldürlyet tamıa müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon : ~171 Acenta TELEFON : 2 3 7 5 

Q 1 1 i W fiSl',]lil'b&WJii 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her ilci otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt'!hau111 bay ömer 

Lütfü Bengü'dir. 
Briatol oteli elli odah her odada soğuk ve 11cak akar sulan, banyoları 

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

Bütün aıri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lstanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 

bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh isticannda 
bulunan otellerde buluşurlar. 

a ..... amıımawcmJrıı~ry!ifl .. 111•allila .... ı ...................... ,...r:7.XlYArZZJ 

ikinci mıntaka elibba 
J-aşkanlığından: 

o ası 

Umumi senelik kongremizin ekseriyet olmamasına binaen 6/12/939 tarihli 
Çarşamba günü tiaat 1 7 de lzmir halkevinde toplanmak üzere tehir edadiği ve 
mezkur günde bütün azamızın isbatıvücut etmeleri ve mazereti Olanlann u,;ulü-
ne tevfikan rey pusulalannı göndermeleri rica olunur. 4301 ( 2 34 7) ., ... ____ _... ______________________ .. 
T. C. Ziraat Bankası 

Kuruluş tarifli : J888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası .. 

$abe Ye ajan adedi : 262 
Zir:ıi , .e ticari her nevi Banka muameleJeri 

PARA BiRiKTiREMLERE 28.800 LiRA 
tKRAMtYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az {50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik
ramiye Jağıtılacakbr : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.0QO • 
4 a 250 • LOOO • 

40 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • '° . 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • -kikat sonunda icra ve iflAs kanununun lilin vefat ettiği bildirilmekte ic:e de va- · M.a.•-ı..-- İZMİR MEMLEKET 

285. 286, 287, 288 inci maddeleri muci- risleıinin kimler olduğu anlaşılmamı§ N6UHU.a.llSI 
hince kendisine iki ay mühlet verildiği Ye davacı da mumnilevh Halilin varisle- Hastalannı her ~ saat 11.30 dan HAS'I' AN ESİ DAHtLİYE 
lz.mir borsasında kayıtlı Avukat Nahit rine müteallik veraset ilamı ibraz ede- 1 e kadar Beyler sokağında Ahenk MC/T AHASSJSJ 

DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan ~ğı düşm.l
yenlere ikramiye çıktığı takdirde y{lzde 20 failwyle verilecektir. 

Hilmi Özerenin 21-11-939 tarih 3104 sa- memiş olduğundan mumaileyh ölü Ha- matbaası yanındaki hususi kıfinifin-
\•ılı Izınir kra tetkik mercii karariyle lilin varisleri var ise bir ny zarfında Ba- de kaltul eder. Muayenehane: tıdnci Beyler sokak 
' ~İc;"r tayin edildiği Hun olunur. yındır s~l~ hukuk mahkemesine milra- ••mı:1111&210iılil:81ZZBB••••llll No. %5 TELEFONı 3t5G 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylru, 1 Birinci k!nun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih· 
lerinde çekilecektir. 



t Al a aresi düşürü dü 
iki Alman denizaltısı da imha 

paraşütlerle nehri mansabına 
edilmiştir. 

mayinler 
Alman 
atmıya 

tayyareleri 
başladılar 

Dün Garp cephesin.de Ingiliz kralı parlamen· 
Şiddetli bir ha;~- muharebesinde toda nutuk söyledi 
Almanların yedi tayyaresi düşürüldü Meclis, istirahat devresi yapmadan 

Salı günü içtima devresine girecek 

Garp ccphcsındc ln~ lı.z k · tlerinc bir bakıs 
Londru 23 (Ö.R) - Son uç giın zar- 1935 te lngiltere hava ordusu için 17 bir tanhh<:dli ihlal ederek Polonyayı is-

fında Almanların 14 askeri ta~')'aresi milyon Sterlin lirası vermişti. 1940 büt- tila etmiştir. Almanyanın bu yeni taar
dilşürülmliş ve lkl tahtelbahirl hatırı]- çesinde tahsis C'dilen miktar ise 240 mil- ruzu ve fena niyeti bir meydan okuma 
mıştır. yon füadır. Bu meblağın ne miktar tay- demekti. Ve biz şerefimizi ihlal etmck-

DUn garp cephesinde vukubulan bir yareye tekabUl ettiği ifşa edilmemekle sizin ve beşeriyetin hürriyet ve terakki
hava muharebesinde, yedi Alman tay- beraber, şurasını hatırlatmak kUfidir si davasını tehlikeye lika eylemeksiz.in 
ynresi düşürtilmtiştür. Cephenin cenup ki 1938 de fabrikalar ayda 3500 tnyya- bu mübarezeye daveti kabul etmemez
kısmında Fransız tayyareleri bir Alman re ve daha bi.iytik miktarda motör çı- lik edemezdik. Biz maddi istifadeler pe
bombardıman tayyaresiyle Mesa.;mit karmakta idıler. Her şekilde, Ingiliz ha- şinde koşmıyoruz. Hürriyet ve hür mü
sisteminde üç avcı tayyaresini düşür- va planının tatbiki şimdiden misli gö- esseselerimiz bizim mevruz haklarıınız
mi.işlerdir. Dördüncil bir Alman avcı rülmemiş muazznm bir mikyas almış- dır.Ve gene ecdadımızın taptığı gibi bun
tnvyarec;i ele Scdamın simalinde düş- tır. Bu da üç merhalede tahakkuk etti- lan muhnfazn etmece azmctmi~izdir. 
müştür. iki Fransız tayyaresi ~vdet et- rilmiştir. Parlamento azaları harbın ağır masraf
memistir Ilk merhale olnrak Ingiliz hükümctl, larına karşı koymnk için ihtiyar etme-

1 ngiliz avcı tnyyareleri de çok parlak otomobil fabrikatörlerinin idaresi altına miz zaruri olan mali mükellefiyetleri 
bıreket etmişlerdir. Fransız arazisi üze- konularak, yeni fabrikalar tesis etnı~ kabul ettiğinizden dolayı sizlere teşek
rinde verdikleri muharebelC'rde iki Al- ve bunlar yeni tip tayyare ve motör- kür ederim. Bu kadar süratie ve tered
man tayyaresini düşürmü !erdir. Bun- ler ihdasına ınC'mur edilm~tir. Ikinci dütsüzcesine yapılmış olan bu muknbe
Jarın biri i Polonya sahili açıklarında merhale de maden fabrikaları büyültül- le bütün dünyada tesir'ni göstermiştir. 
diismü.;tür, diğeri de Bc>lçika sahili müs ve bunların muhtelif şubeleri tesis Bu mukabele milletimin zafer için bü
acıklarındn parçalanarak 'uvarlanm1c:- edilmiştir. Son merhale de yedek par- tün fedakurlıkları ihtiyar etmeğe azm-
tır çalar imaline baslanmıştır. Ayrı ayrı etmiş olduğ\ınu göstermiştir. 

Karanlıktan istifade ederek lngilte- fabrikalarda yapılan bu pnrcalar hususi Lordlarım, ve Avam kamarası olan 
r<>nin Ü5tüne gelmr~•e tesebbüs eden b'r fabrikalarda monte edilerek tayyare sizler. 

Londra. 23 (Ö.R) - Kral, parüuncn
to devresini temdit için söylediği nutuk
ta harbin devamı için lüzwnlu olan ağır 
mali yükü kabuhinden dolayı parla
mentoya teşekkür etmiş ve demiştir ki : 

•Bu kadar asilane ve üni birlik bütün 
dilnyayı müteheyyiç etmiştir. Zafer is-
tihsali için milletimin her fedakarlığa 
tahammüle sarsılmaz şekilde karar ver
diğini ispat etmiştir. İngiltercde ve de
niz aşırı bütün milletim bu mücadeleye 
vakfı ncfs etmiştir.• 

Londra, 23 (Ö.R) - Parlamentonun 
temdit merasiminde hazır bulunan bir 
müşahit sahneyi şu suretle tasvir edi
yor: 
•Kralın nutkunu dinlemek üzere Lord

Jara iltihak etmezden evvel, Avam ka
marası azası sual çeyreği için toplanmış
tır. Bu çeyrek saat zarfında her mebus 
hükilmete istediği sualleri tevcih eder .. 
Nazırlar böylece mebusların bir sual 
yağmuru altında kalmışlardır.. Verilen 
ıesmi cevapla kendilerini tatmin etme
diği znman mebuslar yerlerinden :fırla
yıp izahat istemiş veya tenkitlerini yap-

Ingiliz baıvekili parlamento huzıırm ela 

mışlardır. Demokratik makine tam rand· 
mnnla,cebirsiz olarak işlemiş ve serde
dilen tenkitler, ekseriya hükümetin gö
rUşlerinde tnshihat icrasına yardım et
miştir. Totaliter rejimlerin oyuncak 
meclislerinde hiç bir zaman görülemiye
cek bir manzara .. 

Bunca diger parlamentoların babası 
olan İngiliz parlamentosu kısa bir istira
hat devresinden sonra önümüzdeki salı 
günü yeni içtima de\Tesini açacaktır. 

Londra 23 (A.A} - Maliye nazırı 
Sir Con Simon dUn akşam radyoda bir 
nutuk söyliyerek evvelki gün Avam ka
marasında alınacağını bildirdiği tedbir
lerin mana ve ehemmiyetini <loğrudan 
doğru ·a millete hitaben anlatmıştır. Bu 
tedbirler şunlardır: 

Lordlnr knmnrasındn da, ayni suretle, 
sualler çeyreği kralın nutkuna tekad
düm etmiştir. Burada sual yağmuru da
ha az sıkı ve şiddetli olmakla beraber 
sualler ve tefsirler, Avam kamarasında 
olduğu kadar, serbest ve samimi idi. 

Sual anı geçince, Avam kamarası 
mensupları Lordlar kamarasına gelme
ğe davet edildiler ve kralın nutkunu din
lemek üzere geldiler. Bu merasim 300 
senelik muayyen esaslan takip etti. 

İlkönce, bnzı kanun layihaları kralın 
tnsvibine iktiran etti ve her defasında 
eski normal Lehçesiyle (Frans1.1.cn ola
rak) •Kral bunu istiyor!• :formülü tek
rar edilerek ll'iyihalar kanun hlikmünü 
aldı .. 

Hükümet tasarruf vesikaları ve milU 
mtidafaa bonoları ihraç edecektir. Bun
lar vasıtasiyle halk milli müdafaaya ye
ni yardımlar yapacak ve masrafların 
halkın bizzat kendi arzusu ile kısılması 
suretiyle hayat pahalılığının önüne ge
çecektir. 

Kralm nutkundan sonrn komiserler 
ayrı ayn, sonra hep birlikte eğildiler ve 
merasim nihayet buldu. 

Londra 23 (A.A) - Dün radyoda bir 
nutuk söyliyen Maliye nazırı Sir Con 
Simon tasarruf sertifikalarının ve mU
dafaa bonolarının ihracı esbabını hal
ka izah etmiştir. Mumaileyh şimdiye 
kadar görülmemis derecede pahalıya 
mal olan bu harpte Ingiltercnin günde 
en az nltı milyon Ingiliz lirası sarfet. 
mckte olduğunu söylemiştir. 

us ordusunun terhisi 
Alınan tayyaresi Eseks sahilinde pro- haline konulmaktadır. Ingilterede bu Mesele sarihtir. Buradaki millctlerl
jektörlcrin hüzmel,.ri altınn alınını ve suretle tayyare parçalnrı, tayyare ima- mizle denizaşırı mıntakalardnki millet
~ahil defı ta, yare bataryalarının atesiy- liylc meşgul 5000 fabrika vardır ve bun- lcrim aynı irade ile mücadeleye giriş
le düsi.irUlmi ·tür. Bu tayyare, Alman- lar dUnyadn şimdiye kadar görülmemiş mişlerdir. Dominyonların cidale iştirak 
ların Ingiltere ha·•alarmdn yapmağa ça- bir imt.l kudreti temsil etmektedir. için kendiliklerinden vermiş oldukları 
lı.ştıkları hücumlar esnasında düşiirül- lNGfLtZ KRALININ MESAJI karar ve onların ölçülemiyccek derece-
müş 20 inci tayyaredir. Bu düşman tay- Londra 23 (A.A) - Parlamento iç- de büyük olan yardımlarımn ve bundan 
yarclerinin tardı hareketlerinde hiç bir ümalnrının temdidi dolayısiyle kral böyle müşterek davaya yapacakları 
lngiliz tayyarı: i knybcdılmemiştir. Lordlnr ve Avam kamaralarına gönder- muavenetin kıymeti benim fçin büyük 
Diğer tarnftan Alman tayyareleri miş olduğu mesajda harbın gölgesi bir bir şevk ve cesaret kcynağıdır. Sadık 

Fransa literindt' uçuşların devam ed - kerre dnha A vruparun seması üzerine doc;tlar.ımız olan Fran ızlor ve Polon
yorlar. Bu snbah Fransanın şimalinde çöktü. demekted r. Kral ilave ediyor: yalılarla davamızın mu?.affcr olacağın-

Lehistan seferi esnasında silih altına 
çağırılan kuvvetler terhis ediliyor 

saat 11-12 aras nda alıırm vcrilm'sfr. HUki.imetin c:Jlhu kurtarmak için sar- dan şüphe etmlyoru .. Kadiri - mutlak 
Hıc bir hadise olm. mıştır. fotm ş oldugu ayretlere rağmen Al- olan Cenabıhakkın in~yetinin bizimle 

Dikkntc şayandır ki Almnn tayyare- manya resmen vc nlencn girişilmirı olan beraber olması içl-1 dua ediyorum. 
!eri şimdiye kadar Fransız arazisi üze
rine, CC'phede olsun. cephe j!erisinde ol
ı;un tek bomba rtmamışlardır. 

• a ar ı c 
t e 

Roma, 23 (Ö.R) - Almanfor Enteli- Jannı i~ etmişlerdir .. Bu meyanda, Al
cens Servis memuru olduklarını iddıa manyanın dahili r jimınin insicamını 

Dün akşam cTayınis> nehri mansabı 
üzerinde uçan ve içlerinden birisi düsU
rülen Alnım tayyarclerinin paraşütler
le mayn attıkları hnbcr veriliyor. cPrcs 
Asosye in> tnraf ından bildirildiğine gô
rc son günler zarfında şimal denizi üze
rinde uçan Alman tayyarelerinin para
~ütlerle bir çok mayn bıraktıkları mu
hakkaktır. Almanların may}l tasımnk 
üzere sureti mnhsusnda imal C'dilm· 
tayyarelC'rinln mevcut olduğu malfün
dur. Bununla bC'raber tavya:elerin mı
klC'ttikleri mayolar tahtclbrhirlcr tnra
f ından veya mayn gemtleri tar~fınd n 
\: azedilenlerden daha hafif bir tipted r. 

Londra 23 (ö.R) - In'!ilterenin du
çar oldu •u tayyare kayıphrı ehemmi
yetc;'z vc AlmanJ~rn nisbe•le çok az ol
duğu halde tayyare imali s:ıhasında In
giltere Almnnyaya vnkla ınıslır ve Al
manyada malzeme' fıkdanı simdiden h'c:
sedilmektedir. 

E;ttikleri ı!d İngilız njanının tevkifi ve bozmak için dUşündUkleri plan da dahil- Hala nıukavmet eUiği bildirilen Leh kuvı·etleri 
Hollanda hududunu gcçmef,e nasıl sev- dir .. 

In~iliı tayyare fobrik l rının imalatı 
hakkında rak, m n!' redilmesin° r.ü: aı
<le cd'lmemeklc> beraber rec::ni hC'yana
ta naz rnn 1938 M vısına n· b..,tı,., J!'l:l9 
Mayıs ayında 'anılan hı\) rC'IPr 3 mi--
1idir ve bu imiıl kudreti fasılasız • rt
maktadır. Gelecek sene, yani Jngilız ha
va ordusunun tevsiine karar verilen ta
rihten beş sC'ne geçtikten sonra, In~il'z 
hava ordusu he ahını im r• R ,....· ,. art
mıs ol c ktır 

kedıldikleri hakkındn tafsilat veriyorlar. Gestapo 22 ikinci teşrin tarihinde saat Pnris, 23 (Ö.R) - Moskovadan bildi- Takslleı· tekrar ortnya çıkmış ve trenler 
Almnn gaz t lcri, Almanyadnki ihti- 10.10 da bu muhavereyi şu sözlerle ke_s- rildiğine göre Sovyet ordusu terhis edil- daha sık olarak işlcıneğe başlamıştır .. 

lulcıların hal'ideki İngiliz ajanlariyle miştir : •Abdnl kimselerle görüşmek ni- mektcdir. 7 ikinci teşrinde genero.l Vo- Bununln beraber Rusya ile Lehistan nra
muhnbcrelerın hizmet eden bir radyo hayct cnn sıkıyor. Bunun manasını an- roşilof ordunun hazari halde olduğunu sındakl eski hudut halA kapalıdır. Hu
ynyım cıhazının re mini neşretmişlerdir .. !arsınız .. Alman muhalefeti sizi candan bildirmiştir. Leh seferi esnasında silliha dudun öte tarafında Sovyet işgali altın
Kücük haciınd-. olmakla beraber, bu selumlnr!u çağırılmış olan ihtiyatlnra mensup bir dnki sabık Leh arazisinde Sovyet grup
radyo makine i oldukca kuvvetli idi. Bu haberler meyanında suikasde alt çok köylüler evlerine dönmUşlerdir ... lanmn ormanlarda ve bataklık yerlerde 
Şimdiye kadar bu tip makine satılığa çı- tafsilat ta vardır : Georg Elşer cehen- Yalnız şoför, elektrik montörU gibi ba- gizlenmiş Leh zabitlerinin ve kadınları
k. nlınamıstı. Alman polısi (Gestapo) bu nem makinesini Münih birahanesinin bir z.ı mütahassıs sınıfların terhisi daha ya- nın ateşine maruz kaldıkları söyleniyor. 
rı d, oyu ele geçırerek 21 gün İngiliz hü- kolonasımı yerleştirmiş ve İsviçreyc vaş olmaktadır. Ekseriya bu yavaşlık ta Bu iddialara göre Sovyct kıtalan Lclıis
klimetinin njanlariyle. sözde ihtilfılcılar geçmişti . .Faknt .Führerin nutkunu vere- nakliye gtlçlüklerlnden ileri gelmekte- tanda resmen bildirildiğinden fazla mu
nrunına, muhaberede bulunmuştur.. Bu ceği tarihin değiştiğini öğrenince, ce- dir. Bazı ihtiyatlar oldukları yerde ter- kavem~t görmU.şler vo r.ayiata uğramış
muhabcreler neşredilince son derece henncm makinesini ona göre baştan his edildiklerinden trenlerin kifayetsizli- }ardır. Her baldo Lehistanda temizleme 
meraklı bir hadise olacaktır. İngiliz ajan- ayar etmek için tekrar MUnlhe döndü.. ği sebebiyle henUz yurdlarma dönme- ameliyeSlnln henUz bitmediği muhak-
lnn kendi ınutcmetJcriyle görüştükleri- Diğer suç ortakları hakkında tahkike- mlşlerdlr. kaktır. 
n kani idiler 'e bu sebeple bir cok sır- tın neticesi za~ıtaca lii!izli tut~aktadır.. M~kova mı.atat oehre8inl f1nustuı.- HudıJ4"1.9B'ı tı~ıılmA.,n11, Mlwın 
• ınde iken mons n ör Lui-~ kimse at ctmı ccek .. O bana - ~en .de . naınu um u r ne ""'" • ıuau vı.M\.,,_.. ~ 

iki tarafındaki arazi arasında ckononıilı; 
muvazenenin henüz teessüs etmiş olma
masıdır. Lehistandaki askerler ailelerin
den gıda maddeleri göndermelerini iste
mektedirler. 

Riga, 23 (A.A) - Letonya ile Polon
yanın en bUyük buz kıran gemisi olan 
Surtold bir yangm neticesinde yan ya
rıya harap olmuştur. 

Hclslnkt, 28 (A.A) - Sovyetlerin 
Finlandiya • Sovyet Rusya ademi teca· 
vUz µıisakuu neşretmek tasavvurunda 
olduklarına daJr olan şayialar tekzip 
Mt1-1rl-PJ~ , 


