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!lan münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhuriyetin ve Ciimhuriyet eserinin beJcçisi, sabahlan çıka,. siyasi ~azetedir Yenl Asır Matbaasında basılmıştır. 

Hariciye Yeki imizin mühim nutku .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Üçlü y&rdımlaşma muahedesi B. Millet Meclisinde 
hazır bulunan 360 mebusun ittif akile tasdik edildi 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Saraçoğlu diyor ki: Llihinin Sulh 

Harv.'1 t: r ekıl"miz ,ıutkunu si;ylerl:cn 

Ankara, 7 (Hususi) - Büyük Millet 
Meclisi bugün Dr. Mazhar Germenin 
ba~kanlığında toplandı. 

Türkiye - Frnnsn ve Jnziltcre arasın· 
da imzclanan üç taraflı r.ıuabedcnb mÜ· 
~lteresinc geçildi. 

Hariciye Vekilimizin çok alkışlanan 
beyanatından sonra muahede ictimad:ı 
lınzır bulunan 360 mebusun reyi ittifnkı 
ile ve sürekli aUnşlar arasında kabul 
cdilmistir. Meclis 20 Son Teşrin Pazar
tesi gllnü toplanacaktır. 

Ankara, 8 (A.A) - Hariciye Yeki-

limiz B. Sül<rii Sara~oğlu üç taraflı 
Türk - lnr.:iliz • Frans:z muahedesinni B. 
M. Mcc1ismdc müzakeresi esnasında aşn
ğıda~i nut~ söyJ ... miştir: 

Arkadaşlar, 
Altı yedi ayd:ın beri Fırka rırubu iç

tiıruıformda clbirliı;i ile ~.alısYftk vücud:ı 
gctirdiğJniz e::er Türkiye ile Fransa ve 
lo.eiltere devletleri arasında 19 Teşrini
evvel tarihinde imza edilmi~ olnn bu üç-• 
lü yardımlaşma muohedesi ve merbu~
ları millet vekillerinin son ve resmi tas-

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -
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Holandada ve 
Belçika da 
-·~-

Fevkalade askeri ted. 
birler son hadde 

er karıl maktadır 
' -*

E~Paren iz eHer·n 
f aa syetıeri şid etle 
tald e iimelıtedir 
Amsterdam, 8 (A.A) - Reuter bil

diriyor: 

Avam Kamarası 
Berlinden alman haberlere göre Hitler 

1 

Lahay sulh mesajını tetkik etmiştir .. 
Bu teklif hakkında görüşmek üzere Von 
Ribbentrobu davet etmiştir. Belçika ve 
Holanda hükümdarlannın bu je$ti Ho· 

l ıanda ve Belçı1c:ada pek müsait bir tekil-

Hakkaniyetli 
Ve devamlı bir 
Sulhun yolu ... 

-*-ŞEVKET BİLGİN 

de karşılanm1'hr. Belçikalılar ve Holan-

ç~ m ... berla. yn ve Çörçilin ~.~~7n:::e:;::tı;:~~e~~~~~~~::::~~ 
bilmektedirler. Bu iki memlekette esasen 

• seferberlik ilan edil~tir. Holanda hü· 

lan~ç.::ı:.:ı· ~ı:::ı:::ını.::~~!d~· .'!:!; izahatın 1 d i n·ı em iş tir 1 ~1:.~s;.::~·;:2~1; 
bulan mülikat sulh lehinde bir tavassut Londra, s (Ö. R) _ Başvekil Çem-
mesajiyle neticelenmiştir.. Almanla- berlnyn öğleden sonra Avam kamara:
nn Hollnnda hududu boyunca biiyük smda bir suale cevaben runları .söyle
tah idat yaptıklan, Belçika havalannın miştir: İngiliz hükUmeti Majeste Belçi
bitnraflı!!ını ihlal etmekte oldukları sı- kn kralı ve Hollanda kraliçesinin me
rada, b~ mesajın mfınidar c•lduğu aşi- sajlarını büyi.ik alfıka ile tedkik ediyor. 
kardır.. . Bu saatte ve bu hususta size sarih be-

1sviçrc l\febusan Meclisinde 
relerin kendi topraklan üzerinden uçma· 
aı Belçikayı telaıa dilfünnektedir. Bu 
suretle gerek Holandada, gerek Belçika
da halk bükiimdarlan tarafından yapılan 
bu teşebbüsün muvaffak olmuını temen
ni ebnektedirler. 

Amsterdam, 8 {A.A) - Havas bil
diriyor: 

Harbiye nazırı izahat t•crıyor 
Emin bir mcnbadan öğrenüdığine gö

re Holanda • Belçika sulh teşebbüsüne 
ıağmen Holanda askeri makamları )c• 
niden bazı mıntakaları su altında bırak
maktadırlar. Su altında kalan bu mın· 
takaların şarktan gelecek bir taarruza 
karşı mükemmel bir müdafaa hattı te 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Balkan hükümet 
Merkezlerinde faaliyet 

Belçika , c Hollanda Almnıı tehdidin- yanatta bulunamam. Zira mesele yalnız 
den ne kadar çok endişeye diişıniiş ol- Fransa ve İngiltere ve dominyonları de-
mahdırlar ki, diğer hiç bir bitaraf dev- ğil hepsinden evvel Polonyayı alakadar Roma, 8 (ö. R) - Yugoslav matbua- azalması sulhun muhafauısına ve ım;-
Jetin yapmağa razi olmadığı bir te.şeb- eder. Polonya hlikumcti ile istişare edi- tı Balkan siyasi mahfillerinde çoktan- vneneye müessır bir hizmet oldu< n-
biise girişmişlerdir. . . leceklir. GP-lecck hafta Fransız Başvc- beri ifade edilmiş olan bir tasavvura tek- dan müsaid sekilde tclakkı ol n"caktır. 

insanlığı diiı:iindüreıı korkunç hır f~cı: kili ile yapacağımız içtimaa Polonya rar alakn gösteriyor. Bu tasavvur cenu- Budapcştedc çıkan .. Pcsterloyd ea-
nyı durdurmak attularında çok samımı Başvekili Sikorski ve Hariciye nazırı bu şarki Avrupa devletleri arasında bir zetesi de Avrupanın bu kısmında vazı-
olnn bu iki küçük memleket hnrptcn bir Zalcski davet edileceklerdir. grup teşkiline matuftur. Muhtelif Bal- yeti tefsir ederken İtalyanın Balkan 
knr gu··n e'\···cl ,.1·ne kendı· hu.'kı'ı'nıdarlan Lonclra, 8 (A.A.) - Dün Avam Ka- kan hükumet merkezlerinde bu istika-

1 1 
b f k 

1 
dk l 

:'r • " d b ı b mese e erinin realist ir ı ·ır E.' tc i d-
taraflndan Sulhll kltr•armnk malu;adiyle marn.sın a beyanatta u unan Çem er- mette sarfedUcn faaliyetler bu meseleyi 

' k d' · · Lo d H l"f ks s· b 1 k d ne hizmet ettiğini müşahede ediyor. Bu lapılnn t~ebbüsiin Fransa '\e İngiltere- layn ·en :sının r . a ı a ın ı- yeniden ortaya koymuş u unma ta ır. 
de bu··vu'"k bir hüsnii kabtil ..,önnesine monun ve Hooreun iştirakile bir nevi Romanın Belgrad ve Atina ile münnse- gazete, Yugoslavya ve Mncaristan ara-

" b hd d azal ruı 1 ı· l te kk""l bctl · Adri t"k Eg d :.. sında münasebetlerin inkic:afını bi.ltün mukabil Almanya tnrnfından reddedil- ma u , ı zır ar mec ıs şe u en esasen ya ı ve e en .... - " 
ettiğine ve hu meclis tarafından ittihaz leri boyunca bir emniyet mıntakası tc- mC'Sele1erin müslihanc. ve :ıdil;ıne bir c-

diğini unutmamı lıırdır. edilen kararln:rın tavsiye şeklinde harp sis etmi§ bulunmaktadır. Ve Balkanlar- kilde münakaşa ve sulh imkanınn bir 
Şu hnldc Belçika ,.e Hollanda miite- kabinesinin tetkikine arzcdilinçeye ka- Bay Çcmberlayn da buna benzer hareketlerle gerginliğin misal olarak gösteriyor. 

madiycn bitaraflann sulh davasına ala- dar milli müdafaa nazırlarından gizli ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... .....,..,. ... ~!!!!!!!~!!!'!'!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~-:-~~~~""""'~ ...... - ......... ~"=""--ı-
ka göstermediklerini iddia ederek tclı· tutulduğuna dair bir gazete tarafından G . ı · · ı ~ h 1 k 
ditlcr savuran Ahnanyaya müsale- ileri sürülen iddianın tamamilc asılsız 1 s 1 a a ra a rş 1 metpcn'er duygularının delilini vermek olduğunu söylemi§tir. 1 z 
için mi bu teşebbüsü yapmışlardır?.. Çemberlayn harp zamanında betha-

:.:ıı: ~:~~:~~1 :~~ı~ib~~:~;ni~ıö;:~~~: ~i~~~ı ~e~~~~t~n;~~ş~~-pılan bu nevi neş- . 
ni mi zannetmişlerdir? Londra, 8 (Ö. R) _ Amirallık baş 

Uu husustaki tahminler ne mahiyette lordu Vinston Çörçil Avam Kamarasın
olurşn olor;un şurası muhakkaktır ki harp da bugün beklenen beyanatını yapmış, 
dünya İ('.İn, sinirleri kemiren bir endişe Royal Oak zırhlısının hangi şartlar 
knynnğıdır. . . içinde batırıldığını anlatmıştır. 

Sulh lehinde yiiksclen sesl~rın, . !atlı Çörçil, Skapa Klovda biri fileler ve 
bir riiyadan ibaret knlacagı b!lin.se mayinler, diğeri tarassud gemilerinden 
dahi umumi efkarda semp~h ıle - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -
karsılanmanıası imkansızdır.. Bılhassa 
Bel(;ika ve Ilollan<ln gibi, ba~ları üzerin· 
de dolasan tehlikelerin azametine tama
men vakıf olan memleketlerde bu kabil 
teşebbüsler fıdetn bir alarm i arctini ta
şımaktadır. 

Bitaraflık muhtemel tehlikelere karşı 
teminat olmaktnn cıkmıctır. Harbi mev
ulcştirmck icin ~rfcdilcıı gayretlere 
rnl:ımen facianın hudutları nereye kadar 
day:ınacağım kimse bilemez.. Bu nzi
ycttc. Ilckilm ,·c Jlollandnnın tavassut 
tekliflerinde her şeyden evvel kendi 
cnmiyct kaygılnı,nı gömıek kabildir ve 
bu da tabiidir. 

nHakkaniyetli ve devamlı bir sulh inı
kanlnrmı n nrnşhnnağa gelince, bugün
kii şartlar böyle bir netit'eyi temine hiçte 
nıii nit görünmiyor. 

Bir kcrrc şu hakikati itiraf etmek la· 
:r.undır ki Almanya fütuhat arkasında 
koştuğu halde müttefikler insanlığın en 
aziz davalarını konımağa ve kurtarma
ğa çalt.~yorlar. 

- SONU 2 tNct SAHİFEDE -
ŞEVKE!' BiLGiN 

Amerika 
Tütün fabrikaları 

üıne sili I<olınanın 
gazete!ere beyanatı 
~ . 

İstanbul, 8 (Hususi) - Amerika 
tütün fabrikaları mümessillerinden 
Kolman Balkanlarda temaslarda bu
lunduktan sonra bugün ekSpresle 
şehrimize gelmiştir. Mister Kolınan 
gazetecilere olan beyanatında : Türk 
tütünleri Aınerikada gittikçe daha 
fazla aranmaktac.lır. Bu rağbeti kar
şılamak üzere tütün satin almak için 
İstanbul piyasasında tetkikler yapa
cağım.. Temaslarım neticesinde şim
dilik ·soo bin kilo kadar tütün al-
maklığım ihtimali var, dedi .. __ _ 

Almanların sürprizlerine daha bü .. 
yük sürprizle mukabele edilecektir 
Faris, 8 (Ö.R) - Radyo ajansının 

kaydettiğine gôre Almanlar cephede 
devriye ve pusu hareketlerini çoğalt
mışlar ve hiç şüphesiz esirler yakalama· 
ğa çalışmışlardır. Almanların Mozelin 
tam şarkında, bunların 20 kilometre şar
kında ve Orental çıkıntısının şarkında 
mühimce üç baskına teşebbüs etmişlerse 
de gösterdikleri şi<lq0te rağmen hareket 
nıevzilcrjne tarclcdilmişler ve hiç bir esi! 
alrunamı.şlardır. Buna mukabil mahsüs 
zayiata uğramışlardır. 

HAVA ZAFERLERİ 
Paris. 8 (Ö.R) - Dokuz Fransız tay· 

yarcsinin dokuz Alman tayyaresi dfüşü· 
rüp diğer on sekizini kaçmağa mecbur 
etmelerinin tafsilatlı hikayesi Anıerika
da derin bir menıııuajyet uyandırmış ,.e 
bir Amerikan gazete muhabirine Ame
rikanın tayyare imalatının J,iç bil za
man Almanyndaki imalat derecesini bu
lamıyacağım söyliyen mareşal Göringin 
tefahürüne iyi bir cevap telikki olun· 

- SONU ' tlNCO SA.BlFEDE - lngiliz tanklan cebheck jaali11eı lı.alinde 
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Ata türkün= 
=Son günleri 
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T 
Sulhun yolu •.. 

ütün piyasası açılıyor 4EV-KETBİLGbi 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -flıdamdan nalılen : YAZAN : Rahmi Yağız 

22-
Ebecll Şefi son iki günde meşgul eden 

mesele şark vilayetlerinden Tuncclinde 
bir yıl evvel yapılan eşkıya ve mütegal
libe temizliği harekatının bu sene de 
mevzii ş kavet vaknlan ile devamdil 
olması idi. 

Karar ve diğer dahilt meseleler ctra· 
fmda başvekilin izahatını dinliyen Ata· 
türk başvekile direktif verdi. 

Bu direktif, Tunceli viHiyetindeki ha
ôiseleri başvekilin bizzat mahallinde tet
kik etmesi, şakavetin kökünden kazın· 
ması için alınan tedbirleri tetkik ve tet
kiklerinin neticesini Atatürke nrzetme
si, bu yeni vilayetin modern ihtiyaçları
run da yerinde gözden geçirilerek tesbiti 
ııoktalannı llıtiva ediyordu. 

Başvckillc hariciye vekili Atatürkün 
yanında 4 saat kadar kalmışlardı. İkin
di üzeri, saraydan ayrılan Basvekil yol 
tıazırlıklarile meşgUl oldu. Ertesi 23 
Ağustos salı günü sabah trenile Hari· 
ciye vekili ile birlikte Ankaraya hare
ket et.ti. 24 Ağustos çarşamba günü de 
Ankaradan Elazığa doğru yola çıktı. 

Atatilrklin sıhhi vaziyetindeki saüıh 
devam ediyor, yalnız gittikçe hacmi bü
yüyen ve bariz bir şişkinlikle göbek al
tında uzaktan farkedilcn bir şekil alı
~·ordu. Ebedi Sef gün giinden artan su
yun verdiği ıst1raba çare olup olmadıih· 
nı müdavi hekimlerden sorunca profe
sör Fis'iingeri: 

- cSu almak tedbirine sakın kalkış
mayın.. Suyu dahill ilaçlarla bUnyeye 
imha ctürmek sisteminden başka bir 
sistem hastalığı vahamete sevkeder. 
Netice maalesef heplnlzi göz yaşlarına 
garkedecek bir şekle müncer olur. 

Sözlerini hatırlıyan doktorlar Atatür
ke suyun ancak kebed tarafından imha
sı tıbbi bir zaruret halinde bulundui{u· 
nu arzediyorlardı, bunun için de her 
§eyden evvel uzun ve mutlak bir istira
hate lüzum olduğunu i1eri sürüyorlardı. 

Atatürk, zahiren dairesinde, yatakta 
husus! koltuğu arasında ve istirahatte 
bulunuyor, fakat devamlı şekil ve suret
te idari ve siyast işlerle ~<rtigal ediyor. 
Yukanda gördüğünUz gibi Başvekille 
Vekilleri huzuruna çıkartarak onlar
dan maHlmat alıyor, direktifler veri
yordu. 

Halbuki bu mes~uliyet.., bedeni meş
guliyetten ziyade Ebedl Şefi yoran isti
rahatini selbeden bir meşgale idL Hele 
Ağustos ayının bilhassa siyasi faaliyet
lerini yakından ve sıcağı sıca7'ına takip 
etmek vaziyetinde bulunan, bunu da fü. 
tur getirmeksizin ifa ve ikmal eden Ata
türk bütün bunlara göre hiç te istirahat 
ediyor sayılmazdı .. 

İşte ağustosun son günlerinde kara
ciğerin iltihabından hasll olan suyun 
verdiği Jstirap AtatürkU çok rahat ız 
etmekle beraber Ebedi Şef ufak tefek 
ıstıraplara ehemmiyet vcrmlycn bir ha
va ve jestle bunu yalnız doktorlarca iza
le kabil olup olmadığını nraştırıyordu. 

24 Ağustos günü, sudan başka şikfı
yeti olmıyan ve mutad zafiyete alışan 
Atatürk tekrar Yata gidip orada teda
viye devam etmenin imkanı olup olma
dığını doktorlardan sormuştu. 

Müdavi hekimlerce, 56 günlük Yat 
devresinde hastalığın seyrinde görülen 
fevkalfıde ilerleyiş, Yatın deniz üzerin· 
de bulunuşundan ve havanın dunnadan 
değişişlerinden ileri geliyordu. Doktor
lar bu kanaate varmıştılar. Atatürk te 
kendisine etraflıca izah edildikten son
ra bunu kabul etmişti. Fakat Ebedi Şe
fin Savnronadan çok haz edişi, 56 gün
lük yatta kalışında ise doyasıya ve tam 
bir sıhhatle bir defa olsun seyahat ede
meyişi yattan hevesini alamayı~ı sık sık 
yatı düşündürmekten alıkoyamıyordu. 

Doktorların yirmi dört Ağustos günü 
yine Atatürkün bu tlbb1 istizahına men
fi cevap vermek mecburiyetinde kalış
ları da gönüllerini üzüyordu. 

Ebedi Şef, saraydaki istirahat günle
rinde sık sık Salih Bozok'u huzurlarına 
kabul ederek onunla görüsüyorlar. Ata
türkün sıhhatindeki bu değisiklik, yat
taki son krizden sonra farkedilcn sağ
lığa doğru ilerleyiş Boıolt mebusunun 
~önlünü ferahlatıyor, yanan, kavrulan 
kalbine buz gibi so<Tuk sular ı:ıerpiyordu. 

Atatürk Ankarava gönderilen küçük 
ülküyü artık aramıyordu. 

Gerek sıhhi vaziyeti gerekse bu ara
daki meşguliyetleri ülkü ile meşgul ol
masına meydan bırakmıyacnk şekilde 
bulunuyordu. 

Şarkta büyük bir manevra yapılıyor
du. Bn.,.ıı;vekil Celal Bayar bu manevra
larda bulunmak üzere bizzat Atatürk 
tarafından Elazığa gönderilmiş, yine bu 
arada bir sene evvel çetin bir temizleyis
le medeniyete kavusturulan eski tlsi 
Dersimin yerine h"llrulan modem Tun
celi vilayetinin hususi ve umumi ihtivaç
Jarını tetkik ve mevzii ekavet vakalan
nın manevra sırasında tenkilini de ken
disine verdiği direktifler arasında bil
dirmişti. 

Manevra sahasında ve Başveki!den 
günü giinüne verilen telgrafları E'>edi 
Şef tedkik ediyor. bunlar üzerinde meş
gul oluyor, lüzumlu dircktüleri de ayni 
vasıta ile oraya, manevra mıntakasına 
tebli~ ettiriyordu. 

26 Ağustoc: Başkumandanlık muhare
besinin başlangıcı ve 30 Ağustosta bu 
başlanJ,?ıcıı istinad eden ve Ebedi Şefle 
onun dirayetli ve ileri görüşlü kıymetli 
arkadaşı 1n:>nünün yüksek sevk ve ida
releriyle başarılan Türk tstiklill savaşı
nın kat'i neticeye vardı~ı meydan mu
harebesinin zafer günüydii. 

Atatürkün tstanbulda bulunuşu do
lnyısiyle 15 inci yıldönümünü idrak 
eden 938 yılı 30 Ağustos bayramı, bü
yük ve fevkalade tezahüratla kutlula
nacaktı. 

MM BJ'J' EDI •• 

B. Şükrü Saraçoğ u diyor ki: 

Ticaret ekilimiz bugün Amerikalı 
tüt·· n heyetini kabul edecektir 

Hükünıetimiz 
in1kanlarını 

ütün piyasasının inkişafını ve satış 
takip etmektedir 

Ankaraya davet olunan Amerikalı 
tütün firmaları direktörleri dün sabah
ki ekspresle hareket etmişlerdir. Ge
ri Tobako umumi müdürü Mister 
Garry de bu davete icabetle Ankaraya 
gitmiştir. Ticaret Vekilimiz B. Nazmi 
Topçuoğlu bugün öğleden sonra tzmir
den giden Amerikalıları kabul edecek
tir. 

Tütün piyasasının açılmasına bir haf
ta gibi gayet az bir müddet kaldığı hal
de Iiatler ve satışlar hakkında yerles
miş bir kanaat yoktur. Şu anda hiç bir 
firma, satış ve mübaye::ıt hakkında hiç 
bir rnütalea serdedemiyccck vaziyette
dir. Bütün firmalar, vaziyetin inkişafı
na göre hareket edeceklerini beyan ey
lemektedirler. 

Bu durgun vaziyetin, daha şimdiden 
tUtün mıntakalarında endişe ile karşı
landığını kaydetmeden geçemiyeceğiz. 
Miistahsil biran evvel elindeki tütün 
mahsulünü satmak ve para temin ede
rek borçlarını tediye etmek mevkiinde
dir. Eğer piyasa açıldıktan sonra satış
lar yavaş yürlirse, bittabi bundan müs
tahsilin zararı büyük olacaktır. 
Amerikalı üç kumpanya, tütün mah· 

sulü hakkında iyi niyetlerini bildirmiş-

• • •• Uzum 
Relıolte ve istilasalcitı 
halılıında bir rapor 
Ticaret odasının hazırladığı bir rapora 

göre 939 yılı İzmir vilayeti üzüm istih· 
salat ınikdarı 20427 tondur. Yalnız Ke
malpaşa kazasının istihsal eylediği 10085 
ton üzümden 5920 tonu trunamen tolu
dan mahvolmuş ve vilayet Uzüm rekol· 
tesi 14507 tona inmiştir. 
Bayındır ve Dikili kazalarındaki 

Uzümler kurutulmıyarak taze olarak is
tihlak edilmiştir. Vilayet dahilinde 500 
ton üzümün yağmur yüzünden kalitesi 
düşmüştür .. 

Manisa vilayetinde 45210 ton üzüm 
istihsal edilmiş, bunun 9642 tonu yağ
murdan ıslanarak kalitesi düşmüştür_. 
Bu yekôndan 250 ton üzllm de çürü
müştür. Yalnız Manisa merkezi 21000 
ton, Turgutlu 11000 ton ist.i.h.salat yap
mıştır. Merkezde kalitesi düşen üzüm· 
ler 2500 ton, Turgutluda 4000 tondur. 

ehemmiyetle 
ler ve rnübayeaya iştirak edeceklerini 
beyan eylemişlerdir. Ancak harp hali 
durumu, -rnübaycatın ne derece sürat
li bir seyir takip edeceğini piyasanın 
açılmasından sonra gösterecektir. 

Beyan edildiğine göre satın alınacak 
tütünlerin Türkiyeden Amerikaya nakil
leri için herhangi bir tehlike mevzuu ba
his değildir. Esasen satın alınacak tü
tünler, işlerunek üzere Türkiyede en az 
sekiz ay beklemek zorundadır. Ondan 
sonra da vaziyetin salfih kcsbedcceği ka
naati mevcuddur. B<iyJe olmasa bile, 
Amerikan bandıralı vapurlar limanımı
za her zaman serbestçe gelebilecektir. 

1ç piyasa vaziyetine gelince: 
Rekolte, söylendiği gibi 38 milyon ve

ya 40 milyon kilo değil, en yüksek bir 
hesapla 34 milyondur ki, bu rekolte ge
çen seneden daha noksandır. Tütünlerin, 
devam eden yağmurlardan kalitesinin 
düştüğü şayiaları da tamamen asılsızdır. 
Nefis bir mahsul yılına girmiş bulunu
yoruz. • 

Olsa olsa mübayeat hususunda bir 
kaç firmanın ve tütün limited şirketinin 
elinde mevcud olan tütün stokları me
sele.si bahis mevzuu olabilir. Ege mın
takasında 938 yılı rekoltesinden halen 

sekiz milyon kilo tütün mevcud olduğu
nu resmi makamlar teyid etmişlerdir. 
Tütün limited şirketinin elinde mevcud 
stoklar halen tükenmediği için müba
yeat mikıtarı hakkında kat'i bir fikir 
mevcud değildir. 

İnhLcıarlar idaresinin piyasaya haklı 
müdahalesi piyasanın açılmasile başlı
yacağına göre ilk günlerin hararetli sa
tışlara tesadüf edilmesi mümkündür. 

Sonra, bu sene asıl şayanı dikkat bir 
nokta dn Mısır hükOmetinin memleke
timizden tütün ihtiyacını temin husu
sunda tedkiklere girişmiş bulunmasıdır. 
Eğer bir anlaşmaya varmak mümkün 
olursa Mısırın tütün ve sigara ihtiyacı 
memleketimizden temin edilecektir. 

Şehrimizdeki alfiltadar makamlar şu
nu teyid etmişlerdir ki, hükumetimiz 
tütün mevzuunu pek yakından, ciddi 
surette takip e1mektedir. Piyasanın 
açılışı, fiatlerin istenilen haddi bulması, 
müstahsilin satışlardan memnun edil
mesi için her türlü ciddi müdahaleler 
vaktinde yapılacaktır. Esasen iyi kali
teli tütilnlcrimizc ötedenberi talih bu
lunan Amerikalıların bir ay içinde ihti
yaçlarının tamamını temin etmelerine 
intizar olunmaktadır. 

Atatürk için 
Yarın yurdun her yerin

de matem ihtifali var 
Atatürk pulu yarın 

çıkarılacaktır 
Bir seri 

satışa 

Ebedi Şefin vefatlarının birinci yıldö
niimü müruısebetile ibir seri pul hazır
latml§tır. Atatürk serisi, 8 muhtelif 
kıymette mecmuu 62 kuruş tutacak ve 
yarından itibaren piyasaya çıkarılacak
tır. Bu pullar İsviçrede tabedilmi§tir. 

Ufulile Türk dünyasını derin surette 
mateme düşüren Ebedi Şef, Aziz ön
der Atntürk'ün vefatlarının yıldönilmü, 
yarınki 10 sonteşrin cuma gününe mU
sadiftir. Yarın, Şefin vefat saati olan 
dokuzu beş geçe bütün yurdda, Halkev
lerindc ve okullarda hazin birer ihtifal 

kolu teşrih ve Sovyetlerle aramızda bir yapılacaktır. 
harbi intnç edebilecek ahvalde Türkiye- Yarın sabah saat dokuzu tam beş ge
den taahhütlerinin icrası talep edilemiye- çe sokaklarda bulunan halk, açık bulu
oeğİne dair olan diğer protokolun da nan mağazalar ve dükkfınlar, fabrikn
Rusyaya karp bir dostluk nİ§anesi oldu· Jar beş dakikalık saygı sliktltu yapa
ğuna iJa.ret elmİf ve sözlerine devam ile, caklardır. Bu saatte Halkevinde bir 

V c henüz İzmir Postahanesine gelme
miştir, beklenmektedir. Ayrıca 100 ku
ruş kıymetinde bir blok da tııbettiril
miştir.. Atatürk pullarının tab adedi 
200.000 dir. 

* Paktın büyük minası bi
ze verilen kıymettedir 

Arlcadqlar, toplantı yapılacaktır. Halkevi salonuna 
Herkes biliyor ki büyük harbin ve İs· Türk ve Parti bayrakları çiçeklerle be- HALKEVtNDEN: 

tikliJ muharebelerin.in kat'i tasfiyesinden zenmiş Ebedl Şefin bir büstü konulacak, 
sonra Türle - lngiliz - Fransız m.illetlleri bir zat Atatürkün vefatlc.rini haber ve
hnyatm her anfhasmda yeniden incizaplar rccek ve halkı beş dakika susmağa da-

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - hummetle hatta la'"kayd·ı.le baktı- duymağa başlam!J ve bu incizaplar ha- vet edecektir. Ayni saatte okullarda da 
yatm f'ıli s&balannda kendini lıisıettir- ayni şekilde merasim yapılacaktır. 

vibini almak için bugün yüksek huzuru- ğı bir mevcudiyet değildir. Türki- melde gecilanemiştir. Alellımum Cemi- Bir hatip, Atatürkün hayatı, mcmle
nuza gelmİf bulunuyor. Söze ba§larken ye yine bu iki milletin aadece te- yeti Anam içtimalan kongre ve kon· kete ve millete yaptığı büyük hizmet
hemen söyliyeyİm ki bu eserin vücut rakki ve teali.aini •empati ile i•te- feransla.r ve alelhusus Hatay meselesinin ler hakkında hitabede bulunacak ve 
bulması için beraber çahşhğım Fransız diği bir mevcudiyet de deg-ildir. halli Montreux' da akdedilen boğazlar Milli Şefin Atatürk hakkındaki beyan-
ve lngiliz sefirleri bana eserin büyüklug"vü muka el • N k nf uk namesi okunacakt Y b"t" Türkiye ilmi ile, irfanı ile, ordu-- v esı, yon o eransmm m ar· • ır. arın u un gaze-
ile mütenasip büyük birer devlet adamı ..... rerab bu JmrıdıJdı incizabm canlı birer teler siyah çerçiveler içinde çıkacaktır. 
olduklarını anlamak fırsatını venrüıler· ile büyük lngiliz ve büyük Fran- abidesidir. * 
dir. Oçlü muahedenin bu iki kıymetli •ız milletlerinin gÖ%Ünde ve di- Denilebilir ki gon senelerde bu üç dev· Posta ve Telgraf wnum rnUdürlUğU 

Ebecll Şefimiz Ata.türk'ün ölümünUn 
yıldönümü dolayısile Halkevi salonun
da cuma günü saat 9,05 te bir tören ya
pılacaktır. 

Bu törene Halkevi mensuplarile bilu
mum müessese ve vatandaşların iştirak 
edecekleri tabiidir. 

Töreni müteakip toplu bir halde Ata
türk heykeline gidilerek bUtün teşek-
küllerin getirdikleri çelenkler Halkevi
ne getirilecek ve oradan toplu olarak 
heykele gidilecektir. 

amel si uzun süren müzakerelerimiz es- mağında medeniyet için, terakki leli alakadar eden her meselede kendi
nasında az vermek veya çok almak gibi için, mlh için, insanlık için ve bil- liğinden bir göriiJ birliği ve bir hüküm 
hasis fikirlerden tamamen uzak kalmıt· hcu•a kendi mevcudiyetleri ırın birliği bUal olmUflur. Bir taraftan haya· 
lar ve sadece eserin daha büyük bir eser ;ı- tm t b 04 

• • ttıv b b' lilc d' zaruri ve çok faydalı bir varlık a 11 seynnm yara gı u ır 1 
• 
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Piyasanın çuval ihtiyacı 
olması için çırpuunıpardrr. Diyebilirim ğer taraftan bir az evvel muhtasaran iza. 
ki üç devletin murahhası bu muahede telakki edilmektedir. Muahede- ha ça}l§tığun muahedename hükümleri 
için yekdiğen1e münakqa ve pazarlık nin büyük mancuı bi.u verilen ba gözöoüne alınacak olursa görülür ki üç 
etın.İf değildir. Münhasıran bir az evvel kıymettedir. taraf murahhasları üçlü muahedeyi yap· 
arzettiğim gibi eserin büyük ve muvaffak Eminim ki bundan sonra terakki ve mak İçin geçici ve muvakkat hadiselerin 
bi.r eser olması için kartıWdı ve kıymetli medeniyet ve insanlık yollannda adını· tesii altında kalmadıklan gibi bu mua
yardımlarda bulunmutlardll". Onun için lanmız genİf)İyecek, bunlelerimiz sık- bede ile üç devlet arasmdaki mevcut pü
lngiliz sefiri Nacbul'a ve Fransız sefiri ta~acal..iır. rüzlü ve ihtilaflı i,Ieri hal ve tanzim için 
Massigli'ye huzurunuzda teşekkür ede· Türk milleti hedefine biraz daha yak.la- de uğrqnllJ değillerdir. Onlar sadece en 
ceğim. pcaldır. Türk milletinin bugünkü nesli büyük üstadın hayatın yarattığı vakiayı 

Arkadatlar, aaJtanat devrinin asırlarca süren ihmalini, tahrir ve t~spit etmqler ve bu tahrir ve 
Bir taraftan sizlerle, diğer tarahan taassubunu, suistimalini n felaketlerini bu tespitin kusunuz olması için de yek

Fransa: ve lngiliz devletlerile yapılan Atatürkün bayrağı 11ltmda toplanarak diğerine candan ve ka11ılıklı yardım et· 
ahenkli •e anla)'lflı ve muvazi çalııpnalar bir hamlede silkinip attıktan ve Cümbu- mitlerdir. 
üç devleti dünya tarihinin esaslı bir dö- riyet rejiminin feyz v~ imkanlannı haya- Tekrar edeceğim; muahedena
niim noktası tqkil edecek olan bu üçlü tm her safbaamda canland•dıktan, dün- meyi murahha•lar yapmamııtır. 
yardımla.tma muahedesi içinde sözleri, yanın badireler içinde )'1A'arlandığı bir O l h b'- · · 
ıerefleri n imzalarile birlettirdi. Kim ne devirde çelikten bir tek adam gibi bü- t ~ abr ayathın dte. ıı •deyrının yap. 
dene desin bu muahede sulha hakimdir. yük Kumandan ve Büyük Bat ismet ıgı u mua e yı w .. ece .Y?Z~~
Ve tamamen hüsnüniyet eseridir. Ve lnönü'nün etrafında toplanmak kiyue- lardır. Bu bakıma gore bızım uç
bundan sonra üç devletin sulh için çalq- tini ıösterdikten ve böylece artık Türk lü muahede lngüi% adlı hayatın
maları daha müessir ve müsmir olacak- bayrağının b\D\dan aonra halk c;ocuklan- da büyük bir yer tutan ve lngiliz-
tır. nm omuzlan üstünde mütemadiyen yük- lerce Common Law denilen adet 

Arkada,lar, seleceği kanaatmı aleme verdikten aonra ahlak ve an' anelere müstenit ya: 
Bu muahedeyı• bı· ... 'm · · yal o neslin mensup olduğu Türle milletinin k l b k · b l ... ı ıçın • _..ıı • üt'· ak'-' ill tl 1 zuız anan ara enzer ı una-

nız a•keri ve aiya•i bir ve•ika te- mcuenı ve m er "' 1 m e er e aynı k • .. .. . safta ve aynı hizada yer almasa artık bir rın uvvetlerı ve omurlerı yazılı 

Hindistandan çuval itha
line teşebbüs edildi 

Memleketin çuval ihtiyacını karşıla
mak üzere Ticaret Odası tedkikat yap
maktadır. Son harp hadiseleri çıkalı
danberi, çuval ihracatı yapan memleket
ler harice satışı kesmişlerdir. Bu yüz
deıı bir çok firmalar devlete, devlet 
müesseselerine, İnhisarlar idaresine 
karşı olan taahhüdlerinl yerine getire
memek zorile karşılaşmışlardır. 

Bu defa Ticaret Odası, Hindistan.dan 
çuval idhali meselsini tedk.ik ederek 
ınuhabcrata girişmiş ve ınüsbet bir neti
ceye varmıştır. 

.Hindistan, Almanyaya karşı harp ha
li itan ettiğinden her türlü ihracatı sıkı 
kontrole tAbi tutmuştur. Ancak memle
ketimizin İngiltere ile olan sıkı dostane 
münasebetleri ve diğer taraftan bitaraf 

olmaklığımız dolayısile Hindistandan 
Türkiyeye çuval ihracı imkAnları ken
diliğinden hazlI'larunıştır. 

Ancak Hindistan hükumeti, Türkiye
ye çuval idhal ctmk istiyen tüccarların 
bu çuvalları bll§ka yere satnuyarak ve-
ya ciro elmiyerek mutlaka Türkiyeye 
idhal edeceklerini natık olmak üzere 
Ticaret Odalarından birer taahhUd 
mektubu taleb etmektedir. 
İzmir Ticaret Odacıı bu mektubu ve

recek vaziyette olmasına rağmen, ileri
de her hangi bir yanlışlığa meydan kal-
maması için meseleyi ciddi surette tcd
kik etmektedir. Bu hususta Ticaret 
Odası idal'e heyetinin mütaleasına mü
racaat edilmiştir. 

lakki etmek a•la doğru olamaz. hak olm~tu. kanunlarınkinden çok daha laz-
Bilakis doğru olan telakki fUdur itle Fransız ve lngiliz milletlerinin la, çok daha uzundur. İHRACA'J' Zeytinyağı ve 
ki; bu siyasi vesikalar milletimiz hakperestliğinj gösteren bu üçlü muahe- Nihayet arkadqlar, bu üçlü muahede- RUHSA'J'İYELERİ susam fiatleri 

Londra radyosunda müttefiklerin harı 
gayelerini izah eden İngiliz hariciye na 
zırı Lord llalifaksın aı;ıkça söylediği gi· 
bi •Cebril şiddet, suiniyet, haksızlık ve 
tehakküm zihniyeti baki oldukça sulh· 
tan bahsetmek ancak Almanyayı mcm· 
nun edebilir. 
Şu halde müttefiklerin harp gayeleri· 

ui şu suretle anlamak kabildir : 
l - Almanya zorbalıkla istiliı ettiği 

topraklan tahliye etmelidir. 
2 - Her millet kendi hayatım yaşa. 

makta tam bir hürriyete ve istiklfile sa· 
hiJ> olmnlıdır. 

3 - Beynelmilel ıniinasebetlerde bü· 
yükle küçük arasında fark gözctmiyen 
tam bir mfüavat teessüs etmelidir. 

4 - Taarruz zihniyeti maiıkUm edil· 
melidir .. 

5 - Milletleri sık sık siliba sanlmak 
mecburiyetinden koruyacak olan ;re.ııl 
bir dünya nizamı kurulmalıdır. 

Bugünkü Almanya böyle bir nizamın 
garantilerini verebilir mi? .. Müttefikle
rin lliUere ve onun eseri olan Nasyonnl 
Sosyalist rejimine itimatlnn yoktur. Al· 
mnn milleti sulh istiyorsa bu itimatsızlı· 
ğı ortadan kaldıracak havayı bizzat ya
rntmnğa lll~burdur. 

Almanyaya gclinre, o sulh dAvasııu 
bambaşka bir şekilde anlrunaktadır. Ona 
göre Çekoslovakyanın, Lclıi.stanm isti· 
lası bir taarruz olmayıp Venay muahe
desini ortadan kaldıran haınlıalcrin 
devamından ibarettir. 

Görülüyor ki iki noktai llllal" arasın· 
da şimdilik doldurulması imkinsız uçu
rumlar vardır. 

Ne zafer imkfuılannı mütemadiyen 
arttırmakta olan müttefikler daha iyi. 
daha şereffi bir dünya nizamı yaratma.Is 
gayesinden kolay kolay f edakirlık ya· 
pabilirler, ne de Alınanlar blitün kozla· 
nnı kullanmadan fütuhatlannı fedayı 
razi olurlar. 
Uıhcy teşebbüsü, maalesef vaziyette 

samba doiru bir merhale yaratmış de
ğildir.. Belçika ve Hollandaya, hak· 
'kaniyetli bir sulhtan maksatlan ne ol· 
duğu sorulsa muhakkaktır ki onlann ce
'\'aplan da müttefiklerin harp gayelerine 
yaklaşan bir cevap olacaktır. İstiklaline 
sahip olan, onu kıskaıurcasına ~e\'en. hiç 
l.ıir millet lıürrh:et '\ c istiklalden mah· 
nım olarak ya~anın azabım kayıtsız. 
lıkln karsılıyamoz. Yine hiç bir millet, 
Polonya 'e (',ekosJo,·akyanın etnik hu· 
duttan içinde, yabnncılann miidahnle
sinden ih.ndc olarak hiir ve müstakil biı 
hayat yaşamak hnklarını çok göreme%. 

$EVKEr BILGIH 

-*-
Elhamra 

-*-10 teşrinisani günü 
hasılatını Dikili 
felaketzedelerine 
bırakıyor-. 
Ebedl Şefin ebediyete intikali güniinc 

isnbct eden 10 teşrinisani cumıı gilnil 
Elhamra sineması tatil yapacak, yalnız 
o gün matineden itibaren Ebedi Şcfm 
htırala.rını ve cenaze törenini halkımıw 
gösterecektir. 

Sinema idaresi bugiinün hasılfttını da 
Dikili felliketzcdeleı-ine tcrkeylerni§tir. --
ANAFARTALAR 
Caddesinde bir 
yaralanma lacidisesl 

Annfartalar caddesinde bir hadise ol 
muş ve Yunus oğlu Hüseyin adında blı: 
şnlus, bilu sebep manav Ramazan oğlu 
İsmail Tokgözü bıçakla sağ boşluğundan 
ağır suret.le yaralamıştır. 

Yaralı hadiseden sonra memleket has· 
tanesine nakledilerek tedavi altına alın· 
mıştır. 

Suçlu hadiseden sonra kaçmışsa dJ 
Kemer polis merkezi mcmurlan tarafm· 
dan yakalanmış ve ifadesi alınmıstn-. 

-*-
Büyük 
vatanperver 
Harnılı Kemal ~ın 
bir seri pul hazırlandı 
Büyük vatanperver şair Nanuk Ke

malin 50 inci ölüm ylldönümü mÜnllSC4 
betiyle hüküınetimiz bir seri pul tabet
tinniştir. Bu pullar ay sonunda piyasaya 
çıkarılacaktır .. Namik Kemal pullan 4 
kıymette 38,5 kuruştur ve 100 bin adet 
ta bedi imiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
Bayram münasebetiıeE 
Saman islıelesinde 

Abajoli 
için siya•i ve askeri sahalarda ol- de bize o hakkı .veriy.or: Haklanm~d.a namenin muhtel.it encümeni~ tetkikin- İhracatçılara verilecek ihracat ruhsat- Zeytinyağı ve susam üzeıine dün ha-
duğu kadar içtimai ve iktisadi sa- çok kıskanç, vazıfelenmız de çok tıtız den geçen tekmil me-rbutlan ıle beraber namelerinin ha1.ırlnnmasında ve veril- Ticarcthanc:.inde ·ikulata, kestane. 

h l d 
, d · l ld v b d ·· h · l l b t • l · ı d · d rk ı aretli satışlar olmuşsa da bunlar he-a ar a uzun, mes u ve verım İ o ugumuzu un an ~up esı o an ara u asvıp o unmasmı sız er en nca e e en mesinde bazı formalite zorlukları mev- şekerlemesi envaı gayet fantaz.i veE 

bir devreye esaslı bir başlangıç k~aüden sizin namınıza bir daha tekrar içimden g~len bir kanaati bir kerre daha cut olduğundan odaca tetkikat yapıl- ııiiz borsaya tescil ettirilmemiştir: Fiat- llikı> kutular içinde satılmaktadır. : 
tefkil edecektir. Çünkü bundan edıvorum. tekrar edıyonun: mnktadır. lerde büyükçe tereffüler vardır .. ltalya- : 
sonra Türkiye dünyanın en bü- ~undan sonra. ':fariciye Vekili muah~- . ~n. c:min~ k! b~ ~çlü mu~~e~e .mille- Bu zorlukların vilayete ve zabıtaya ait ya mühim ınikdnrda zeytinynğı ve su- B~YR~l\.1 hediyelerini buradan te-: 

~en.ın maddelennı ve. m. u .. h ... edenamen.ın tı.m .ız !çın rep. mı .. gıbı, meclısı gıbı, ıefi kısımlan için daha kolrıv bir ı;ekil aran- snın ihraç edilecektir. Fransadan da • dnrık cdınız.. : .. ı. ,., .. ~,.,I .. ,., ~r!P.ı:r~~.r!Hl.!.ılfut. ... : --- ~ .. ı.:. ...... ..ı, ti •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Münihte müthiş bir suikast oldu 
.......... C~h~~~·~·; .... ;;;k·;~·~~i ... F ··iih;~·~i~· .. ·~·5~·=·~5"Yi~·diii .. kii~~·a~a·~-a;ı .. k;·~-;~·~~ ....... " 
yerleştirilmişti. Fakat Hitler~~ ... ~.':!.!:..~.~~~.!!!:.~~.'!. ..... !.~ ... ~~.~!.~~·-·~·~!'!:.~~ .... P~.~!.~.~~ ... . 

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

Almanya heyecan içinde Bayştag yangını gibi 
Hesin 

yüt 
ölüler arasında· olduğu teey
etmedi, ölenler 11 i buldu 
tahkikatı bizzat idare ediyor. Suikastçıyı Himler 

bulana yarım milyon mark. mükafat verilecektir 
Münib, 9 (A.A) - Nazi hareketinin 

lıqlği olan Münihin tarihi birahanesin
de dün akşam bir suikast yapılmıştır .• 
Bir nutuk söylemiş olan Hitlerin azime. 
tinden biraz sonra bir cehennem maki· 
n<"ii infilak ederek eski muhafız kıtaa· 
tından alb Nazinin ölümüne ve altmış 

Nazinin de yaralanmasına bais olmuş· 
tur .. Bunun üzerine zabıta kuvvetleri 
derhal civardaki yolları kesmiş, otomo
billeri, arabaları ve yolcuları sıkı bir 
kontrole tabi tutmuştur. 

Bu sabah şehir normal manzarasını 
r.netmekte idi .. Ölenlerin kimler oldu
ğu malum değildir. Zabıta suikast fail
lerini araşbnnaktadır. Bunları haber 
verecek olanlara 500 bin mark mükafat 
vadedilmiştir. 

Paris, 9 (A.A) - Havas ajansının 

Amsterdamdaki muhabirinden : 
Münihten gelen ve fakat teeyyüt et

miyen haberlerde B. Rudolf Hessin in
filfilc yüzünden telef olanlar meyanında 
olduğu bildirilmektedir. Bu sebepten, 
B. Hessiıı bugün bir nutuk söylemesi 

- SONU 7 İNCİ SAHİFEDE -

•• 
Olüm sabahında 

YAZAN: Nizamettin Nazif 
......................................................... 

Ne kadar baıit olursa olsun b ir habeTi, Bu haberi memlekete her keııden ev· 
) er k eaden önce öğrenince topuklarında 

hemen aııl kanadlan b eliren, gazeteci 
ben, bütün dünyayı günlerce ııanacak, 

insanlığı göwlünden vuracak b ir haberi 
her gazetecid en önce öğrendiğim h alde 
y erimd en kırnıldanarnıyorum. Sarayın alt 
l:at salonunda tabanlarımdan parkeye 
nnh1anmıı gibiyim. 

1938 inci yıl.. 1 O ikinciteşrin .. sabah .. 
oaat dokuz buçuk ... 

Ağus tosun ortalarına doğru Dolma
bahçeyi muhaııaraya başlamış olan ölüm, 
mukadderatın ihanetinden istifade ede 

vel yaymak vazi fesi çok zor. çok mqum 

bir tali bu a mma ... çaresiz. 
Avludan. sarayı saran sessizliğin c:leh 

şeti daha iyi ölçülebiliyor. 
BahçeJl İ n çak.ıl l arından tabanl arımın 

çıkardığı ses Dolmabahçenin pençerele
rini Diki1i zelzelesine tutulmuş gjbi sar
sıyor. Büyük kapıdan çıkarken başım ı 
geriye çevirdim: 

On iki yıJdan beri bu sarayın damın
daki göndere kim bilir kaç d efa çekilip 
indirildiğini gördüğlim Cümhurreis1iği 
bayrağı, R eisicümhur Mustafa -Kemal 

ed e i1erlemiş, finiliğimiz in büyük guru- namına bir daha çrkHmemek Üzere indi
ru olan tıbbın bulup kurabildiği bütün rilmektedir. 
müdafaa hat1arını üçer beşer aşmıııt. me

d eni dünyayı büyük tevgilisinden mah
rum etmiştir. 

D aha bir saat evveljsine kad ar, § U 

doktorun. gelişinden, veya tavsiye edil
DÜf yeni bir ilS.c.ın tec.rübesinden. ta tlı 

limidlere dalarak salonlarda dol.aşanlar-, 

1aman dolu çuval gibi !ot kötelerc yı
kılmışalrdır. 

Be,iktaşa doğru koşuyoruın. Hama
mın karıı1 ısındaki sıra dükkinlardan bi· 
rinin saçağında b ir telefon ]evhası salla
nıyor. Matbaanın numarasını çeviriyo
rum. C e ç bir arkada, karşıma Çlkıyor. 
Verdiğim \cı haberi işitince inımam.yor ; 
telefondan lf:ulağımın :zannı ·yıtuak şid

dette bir ha~kırış geliyor: 

- SOJ'!IU j ÜNCÜ SAHiFEDE -

ltalyayı 
Hiddet ve infiale 
sevkeden sözler · 
Roma, 8 (Ö.R) - ıCurnale Dital

ya• kominternin beyannamesi hak
kında yeni bir makalesinde şunları 
kaydediyor : İtalyan siyaseti her tür
lü harpcuyane hareketten tevekki 
etmiştir. Hadiseleri bir büyük devlet 
hissi ve mesuliyetiyle takip ederek 
milli ve imparatorluk menfaatlerinin 
müdafaasına hazır bulunuyor.. Ko
minternin beyannamesi bedihi hfıdi
seleri altüst etmektedir .. Rusya da 
dahil olduğu halde bütün Avrupa 
bilmelidir ki Faşist İtalya hakarete 
fuıi bir kararla mukabele etmesini 
b ilir. Bahusus ki beyanname - Sov
yet Rusyanın şarki Lehistana karşı 

yaptığı hareketi .unutarak - en kaba 
ve lıakı;ız bir şekilde İtalyayı son 
dakikayı bekliyerek can çekişecek 
tarafa lıücum etmek emelini besle
bıekle ithain ediyor .. Halbuki daha I 
garp cephe5inde hakild harp haşla- 1 

ı m"'?"şbr l>ik: .. · _· _ J 

• Suikast bir esrarengız 

Gestaponun arzediyor. 
mahiyet 
tertipleri 

Paris, 9 (Ö. R) - Almanyada Kato
likler ve Yahudiler aleyhinde mücade
le şiddet kesbetmiştir. Diğer taraftan 
ecnebilere karşı da yeni tazyikler ha
zırlanıyor. 

Amsterdamdan bildirildiğine göre 
Münih infilfilu 30 hazuan 1934 gecesi 
vukubulan Rayiştağ yangınını pek ga
rip şekilde hatırlatmaktadır. Suikasdm, 
Nasyonal sosyalist partisi şeflerinin iç
timaından az evvel hazırlanmış olması 
da, bunun cGestapo> nun \lir tahriki ol
duğu intibamı uyandırıyor. Çünkü Hit
lerin Münihi ziyareti ancak 8 ikinciteş
rin gününde haber verilmişti. lçtima 
ayni akşam yapıldığına göre suikasdı 

hazırlıyanlar için ancak bir iki saatlik 
bir zaman vardı. Meğer ki suikastçılar, 
ilandan evvel içtimadan haberdar ola
rak Hitlerin yakınları arasında aransın. 

Her ne şekilde olursa olsun, Gestapo
nun affedilmiyecek bir ihmal göster
diğini kabul etmek icap eder. Çünkü, 
mutad olan sıkı ihtiyat tedbirleri hila
fına olarak, içtimadan evvel birahane 
binasını muayene etmemiştir. Bu da ec
nebi müşahidler nazarında, kabul edile
miyecek bir faraziyedir. 

Esasen bu an 'anevi yıldönümü içti
maı partinin en eski azalarına mahsus
tur ve her birinin hususi bir işareti var
dır. Bir yabancının bunların arasına ka
rışabilmesi mümkün değildir. Bu sebeb
le, bu iş cenabı hakkın Hitleri mucize 
nev'inden kurtardığı zehabım uyandır
mak için, Gestapo tarafından hazırlan
mış olabilir. 

Esasen suikasdın ecnebi teşvikile ya
pıldığına dair ortada biç bir delil yok
tur. llitlerin yakınlarından bir veya bir 
kaç kişinin suç ortaklığı olmadan sui
kasdçıların binaya girerek Hitlerin söz 
söyliyeceği kürsünün üzerinde tavan 
araıı:ına bomha~n yerleştirmeleri nası] 

mümkün olabilirdi? 

cTelgraf> gazetesi, çok sıkı muhafa
za altında bulunan binaya bir yabancı
nın girebilmiş olmasına ihtimal vermi
yor. Diğer taraftan, hastahanelere kat'i 
bir ketumiyet muhafaza etmeleri emre
dildiğinden, yaralı olarak kabul edilen
lerin yaralarınm mahiyeti hakkında en 
küçük bir haber alınamamıştır. 

cFolk> sosyalist Hollanda gazetesine 
göre tam gece yarısına doğru yapılan 
bu swkasd herhalde Alman zimamdar
larınca iddia edilen miinadan başk,a bir 
manayı haiz olsa gerektir. 

Acaba bu suikasd Hitlere karşı mı 

idi? Yoksa Hitlerin en eski arkada<la
rından olup şimdi huzursuzluk tevlid 
eden bazı kimseleri bertaraf etmeğe mi 
matuftu, suikasdin ecnebiler tarafından 
yaptırıldığı kabul edilse bile, yabancı

ların böyle bir işe müzaheret temini için 
HiUerin en yakınına kadar sokulabilmiş 
olduklarını dünya hayretle öğren~cek
tir. Keza, Hitlerin suikasdden bir kaç 
dakika evvel hareketi bir tesadüf ese
ri midir? Yoksa Führerin hayatını ko' 
rumak maksadile cehennem makinesi
nin saati bililtizam mı geç bırakılmış
tır? 

Bazılar, bu münasebetle Rayiştağ 

yangınını ve onun da esrarh olan şart
larını hatırlıyorlar. Bu suikasdin amil
leri ne olursa olsun birşey sabit olmak
tadır; Nasyonal sosyalist rejimi Alman
yada bir volkan üzerinde yaşamakta
dır. 

Paris, 9 (Ö. R) - Bitaraf müşah;dler 
Münib sulkasdi hakkında iki faraziye 
ileri sürüyorlar. 

1 - Swkasd Gestapo tarafından ha
zırlanmıştır. Maksad Alman milletine 
Fübreri.n ilfilrl bir yardımile suikasd
dan kurtulduğu zehabını vermek ve 
onun harpte devam hararetini artır

maktır. 

2 - Suikasd Hitler rejimi düşman-

!arı tarafından yapılmıştır. 

Şu halde bu suikasd bütün Alman 
milletinin Führer arkasında olduğunun 
bir yalandan ibaret olduğunu göster
mektedir. 

Faraziyelerin hangisi doğru olursa ol
sun yapılan hareketin Almanya içhı 

yesaver bir mahiyet taşıdığı muhak
kaktır. 

P aris, 9 (Ö. R) - Balda çıkan nas
yonal Çaytwıg şu sabrları yazıyor: 

Bfr kaç defa Almanya içinde suikasd
ler vukubulduğunu bildiren Tivayetler 
dolaşmışb. Göringe suikasd yapıldığın

dan., Hitler muhafızlarının isyan etti
ğinden, Göbelsin ortadan kaybolduğun
dan bahsedilmişti. Fakat ilk defa olarak 
resmi Alman makamatı bir suikasdi 
tafsilatla veriyor. 

Şurası şayanı dikkattir ki, infilak Bü
yük Britanya aleyhinde müdhiş hücum
larda bulunon Hitlerin hareketinden az 
sonr3 vukubulınuştur. Denildiği gibi Hit 
]er Berlinde kendini bekliyen müstacel 
i!;ler hasebile daha fazla duramamışbr. 
Fakat bir kaç dakikanın ne ehemmiyeti 
olurdu. Bu hareket gösteriyor ki sui
kasd çok şüphelidir. Bu işin Gestapo 
tarafından tertip edilmiş olması ve ln
giltereye karşı topyekiln bir harbe ve
sile ittiha• edilmesi pek muhtemeldir. 

Brüksel, 9 (ö. R) - Burada tahmin 
edildiğine göre Münihte yapılan suikasd 
Almanyayı uçurumun kenarına kadar 
getiren emperyalist siyasetten gayri 
memnun olanların infiallerini gösteri-
yor. 

Londra. 9 (ö . R ) - İngiliz gazeteleri
ne göre suika.sdin, Bitlerin ....ki muha
fu.1arı tarafından tertip edilmesi muhte
meldir. 

Paris, 9 (Ö. R) - İnfilak bütün Mü. 
nih şehrinde duyulmuş ve derhal c;olı 

mühim tedbirler alınmıştır. Örfi idal't 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Silih altına çağırılanlar 
ihtiyat sınıfların terhisleri Hükümet
çe karar altına alınmış bulunuyor 
latanbul, 9 (Telgraf) - Cum

huriyete Ankaradan bildiriliyor: 
Eylülün •ekizinci günü 45 gün

liik talim ve staj devresi için Ve
killer heyeti kararname.ile ailtilı 
altına çağrılmlf olan ihtiyat amJ
lar, aakeri talimlerini gÖrmüf ol-

duklarmdan bunların terhisleri 
hükiimetçe takarrür etmİf; buna 
dair Vekiller heyeti kararı alaka
dar Vekcilete bildirilmiftir. 
Diğer taraftan gerek devlet, 

gerek kendi hesaplarına Avnıpa
da tahsilde iken son hadiseler do-

layİ•İle memlekete çağrılmıf olan 
talebelerin tah•illerini ikmal için 
tekrar Avrapaya gönderilmeleri 
takarrür etmi, tir. 

Arasıra gönlün derinliklerinden g~len 
bir inilti altın işlemeli tavanları yalıyor. 

Az sonıa boşluk içinde çıtırdayan ceviz 
merdivenlerden alt kata üst katın bir 
hıoçkırığı düşüyor. 

Bjr azaba dayanamamanın en merd 

nümunesini günün tarihine katan Salih 
Bozok bir sedye içinde geçi riliyor. Gör· 

~emek İçin başımı sağı.. çeviriyorum. 

le Mozel arasında 

Talebelerin tahsil masrafları, 
balandalılizrı memleketlere göre 
matad fekilde tesviye olunacak
tır. Bu huıustaki V ehiller heyeti 
kararı Maarif, Dahiliye, Maliye 
Vekciletlerine ve diğer alakadar
lara tebliğ edilmiftİr. 

1 
Bir kapıda, süvari binbaşısı üniforması 

içinde başyaver Celal, bir kapıda bir bal
mumu müzesinin iki cansız mankeni gibi 
Albay lsmail Hakkı, merdiven sahanlı· 
ğında Kılınç Ali, o da öyle.. T aşlıkda 
yaver Naşidle Cevdet .. Onlarda da birer 
manken cansızlığı var. 

Daha bir kaç ay önce tarih kongreleri
nin, dil kongrelerinin ateşli celselerine 
sahne olan büyük salc:>n_, ilim dünya!ının 
her tarafından, Atatürk' Ü dinlemek i,in 
koşup gelen sayısız yiğitlerin her dilden 
nutuklar söyledikleri yer burası mı) 

Se!I çıkarmamağa çalışarak yaver Cev
dete yaklaşıyorum: 

- Saraydan telefon edebilir miyim 7 

- Hayır.. Umumi kB.tip ten müsaade 
almak 1 izım. O nu d a ı:ı;imdi görmek müm
kiln değil. 

G enç subayın her zaman. içten konu
ıan ılık sesi nered e"> b ana cevap veren 
bu madeni ses kimin) Onu da her b iri· 

Almanlarla Fransızlar arasında çok 
şiddetli çarpışmalar olmuştur .. 

Paris, 9 (Ö.R) - Havas ajansı Garp 
cephesinde askeri vaziyet h kkmda şu 

iz~ha~ veriyor : _ 
· Bir pyı mütecaviz bir zamandan beri 

ilk defa olarak Almanlar gece karanlı
ğından istifade etınişlerdir. Bütün cep
hede Mozelden Rene kadar her zaman
dan daha mütekasif keşi( kollan Fran
sız ınevzilerine taarruz etmiş]crdir. 

Taarruza uğı-ıyan mevzilerin müdafa
asına gönderilen kuvvetlerle şiddetli 

çarpışmalar olmuştur. Karanlık silah 
atışlarını güçleştirdiğinden muharipler 
el bombaları kullanıruşlardır.. Mozelle 
Sar arasındaki muharebeler bilhassa çok 
şiddetli olmuştur. 

Fransız hattı harbi hiç bir noktada de
ğişmemi~tir. 

Alman başkumandanlığı cepheye mü
him· ıTıikdarda yeni üniteler göndermiş
tir ... 

Bugün bütün dikkat Hollanda hudu· 
duna dikilmlş bulunuyor.. Rende ve 
Rurda Hollanda hudutları boyunca Al
man tahşidatınm ardı arkası kesilmlyor. 
General Blaskoviçin kumandası altında 

toplanan bu kuvvetlerin büyük bir ha
rekete girişmeleri ihtimali dakikadan 
dakikaya bekleniyor. 

Rende Hollandaya karşı Almanların 

iki yeni köprü inşa etmeleri üzerine 
Hollanda askeri makamab geniş arazi 

r larını su altında \>ırakmıştır. 

Çetin __ ..... __ 
HAVA HARPLERİ 
OLMAKTADIR 
Londra, 9 (A.A) - R öyter ajansı

nın Fransada bulunmakta olan mu
habiri, İngiliz tayyarelerinin F r ansa· 
dakl muvaffakıyetlerini bildirmekte
dir .• 
Almanların bir bombardıman tay

yaresi çetin bir muharebeden soıira 
Majino hattının gerisinde düşürül· 

müştür.. Bombardıman tayyaresi 
büyük bir gürültü ile bir kasabanın 
orta yerine düşmüştür .. Mürettebatı 
olan üç kişi telef olmuştur. 
Fransada muvaffakıyet kazanınış 

ilk İngiliz tayyarecisi olan bahtiyar 
tayyareci 21 yaşlarında Yeni Ze
Jandlı bir delikanlıdır. 
Londra, 9 (Ö.R) - Şimal denizin

de üç Alman tayyaresiyle iki İngi
liz tayyaresi arasında bir harp ol
muştur. İki Alman tayyaresi dlişil

rülmüştür . İngiliz tayyareleri zarar 1 

gönnedcn iissiilha r t.·kPlt.~rine dön - j 
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- !lAŞTARAFI 3 NCÜ SAHİFEDE - 1 lstanbul, neden, az~bmı fevri bir nü-

-- Ne diyorsunuz? Sahih mn mayi~le ilan etmekten mene dilsin? 
Cevap vermeme vakit kalmadan, Fakat kendi kendime sorduğum bu 

C:Hikkamn içinde bir ses öbür kulağımın suale bir cevap veremiyorum. Şiddetli 
aibinde haykırıyor: bir sarsıntı kafamı an~banın bir kenarına 

- Kim öldü) ölen kim? çarpıyor: Şoföre hiddetle haykırıyorum: 

Çiftçiye 
Veri!en pamuJı 
ıohumlıwı llalılıında 
bir emir ... 
Geçen sene Ziraat Vekaletince İzmir 

Dikilide 
---~.---

Üc defa zelzele oldu 
t 

Evvelki gün ve dün Dikili kaza mer-

[aoRs 
ÜZÜM 

1356 Üzüm tarım 
685 S. Paterson 

9 25 
10 

14 
10 75 
10 75 

•• 

* ŞEVKET BİLGİN 
- BASTARAFI 1 inci SAYFADA-Başımı çevirince genç bir bayanla göz- - Ne oluyorsun? 

göze geliyorum. Gözlerini gözlerimden - Etrafa bakın efendim, etrafa ba-

vilayeti çiit.çilerine taviz suretile dağı
tılan pamuk tohumlarının geri alınma
sına başlnnmıştır. Bunları aynen iade 
edeıniyenler. piyasa fiati üzerinden ta
hakkuk ettirilecek ücretini ödeyecek
lerdir. Bu hususta Zir<1at Vekaletinden 
vilayete tebligatta bulunulmuştur. 

kezile nahiye ve köylerinde yeni sar
sıntılar kaydedilmiştir. Saat 14,05 ~e 
olan sarsıntı 3 saniye, saat 20,42 deki 
sarsıntı 6 saniye, saat 21 deki sarsıntı 
ise 2 saniye devam etmiştir. Sarsıntılar
dan biri gayet şiddetli idi. Hasar yok-

641 H. Alanyalı 
309 A. Hakkı Saraç 
302 İnhisar idaresi 

9 75 
14 14 ATAT O R K'ün ebedi hatırası 

7 
8)'1rmadan başı ile saraya doğru bir is- kın? 42 jiro ve şü. 15 

8 25 önünde sonsuz heyecanla eğilirken 
15 Atasını aziz yurdun her tarafında tiffıam resmediyor. Bir de ne göreyim? 

12 Akseki T: Evi '1 50 
11 

'1 50 bugün de görebilmektedir... ATA-
Başımı önüme eyiyorum: 
- Maalesef. 
hte o zaman, telefonlu mini mini diik

llndan bütün Beşiktaşı yerinden oyna
tan, bütün Beşik.taşa dükkan kepenkle
rini indirten ve her pençerenin ardında , 

her kapının eşiğinde birer gözyaşı pınan 
yaratan bir çığlık fışkırıyor. Akabinde 
genç icadının dizlerinin büküldüğünü ve 
tutmama imkan bırakmadan, kalbinden 
:vurulmuş gibi sırtüstü yere düştü~ünü 

~örüyorum. 

* 
Saat on buçuk ... 
Meşum haberi yayan ilk gazeteler so

kaldarda kapışılırken Istanbul valisi beni 
belediye reisliği odasında kabul ediyor. 

Hınçkmnadan ağlamaktadır. Gözya~

lanrun ıslattığı telefona, hafif bir sesle 
tunları söylemektedir: 

- Hepimiz azap içindeyiz. Hepimiz 
için duyduğumuz azabı ifade etmek bir 
haktır. Fakat bunu fevri bir tarzda yap
mak doğru değil. 

- .................... . 
- lsTar mı ediyorlar? O takdirde bi

~im de doğruluğuna inandığımız bir nok
tai nazarda inanınız lazım. 

- ··························· 
- Gönderiniz onları bana~ 
T elcfonu kapayınca gözgöze geliyo

JUZ: 
- Tezahür yapmak istiyenlcr mi var? 
- Hayır ... Yahut evet ... Oniversiteli-

lcr ... Saray önünde bir toplanma yapmak 
istemişler. Yapmaları doğru, fakat za
,inansız ... lerar etmişler. vereceğim izaha
~n kendilerini tatmin edeceğini ~anı

yorum. 
- Etmezse> 
- Menetmek imkanlarına malikiz. 
Bu sırada açılan kapıdan dört kişinin 

Pıfıdığı büyük bir ipek sancak giriyor. 
Bu, tabutun üstüne örtülecek sancak

jlr ki kızlarımız onu iki saatte hazırla
nuşlardır. Ostünü, döktükleri gözyaşla
rile benekli getirenler dışarı çıkınca ko
Jidordan asabi ayak sesleri geliyor: 

- Gençlerimiz ... - diyor vali -
Ve elile açtığı kapıdan sesleniyor: 
- Girebilirsiniz ... 
Yüzünde, tahrik edilirse, sözü dinlen

mezse nasıl bir fırtına kopacağını göze 
vuran bir ifade var. 

Ondan ayrılan gözlerim, ikişer üçer 
odaya girip bir kenara sıralanan gençlere 
dönüyor: Bunlardan her birinin yüzü de, 
İstedikleri yapılmazsa nasıl bir fırtına 

koparmağa hazırlanmış olduklarını izah 
eden bir ültimatomun birbirini teyid 
eden birer cümlesi gibi. 

Vali kapıyı kapayıp, bu safın karşısı
na geçiyor. Devleti temsil eden tek adam 
ile yetişmi~ nesillerin en heyecanlı mü
messillerinden mürekcp küçük yığın bir 
an gözgöze geliyor. 

Fırtına kopacak mı acaba? Ne gezer .. 
Valinin ağzından şu tek kelime güç

lükle çıkabiliyor: 
- Çocuklarım ... 
Akabinde bir hınçkırık tufanına gö

mülen odada hepimiz birer koltuğa yıkı
lıveriyonız. Gözya,Jarımız, ilahi bir ma· 
estro gibi insanlığımızı derhal ayar et
nıiotir. Artık azabımız. ayni telden te
l'ennüm ediyoruz. 

* Saat bir ... 
Saraya gidiyorum. Kabataş önünden 

ıeçerken düı,ıünüyorum: 

- Valinin düşünceai doğrumu} 

Dolmabahçe camiinin öniinde müthio 
bir kalaba l ı k. iğne atılsa yere düşmiye
eck. Fakat öyle bir kalabalık ki İçinde 

on iiçünü aşkın kimsc yok. 
Kara önlüklü mini mini mektepliler, 

kız. erkek, parmaklarını dudaklanni\ 
sokmuşlar, başlannı büyükler, ~n.büyük
ler, insanlığın ~n asil yükııekliklerine 

ulaşmış en büyükler gibi önlerine eymiş
le,r, sessiz sessiz ağlıyorlar. 

Poiis, saray etrafındaki . tertibatı alır

ken yalnız liselilerin, üniversitelilerin ve 
büyük yaııtaki vatandaşların toplanma
ları ihtimalini düşündüğü için, bu mini 
mini vatanda,.Jarın ya n sokaklardan ge
çişleri evvela kimsenin dikkatini celbet
memiş, fakat kaşla göz arasında Süvift'in 
meşhur romanındaki ci.ice!er gibi on bin-

Ziraat Vekaletinden gelen bir emir
de, Dikili kazasında yer sarsıntısı mü
nasebetile pamuk tohumlarının geri 
alınmı}•arak gelecek seneye tehir edil
mesi bildirilmi ştir. --
İf'ALYA 
Kralının yıldönümü 
İtalya kralının yıldönümü münasebe-

t ile cumartesi günü sabah İ talyan kon
solosluğunda bir kabul resmi tertip 
edilecektir. Kabul resmine vali, bele
diye reisi, konsoloslar davetlidir. 

-*-RACATÇlLAR 
ir!iği toplantısı 

leroe mini mininin sarayı çevirdiğini gö- Kuru meyva ve ihracatçılar birliği 
rünce: idare heyeti dün öğleden sonra Ticaret 

- Duramazsınız, yürümelisiniz} Odası salonunda içtima ederek birliğe 
Tavsiyesinde bulunmuş. aid bazı evrakı tcdkik ve kararlar al-
Eh... Onlar da durmıyorlar. ikişer mıştır. 

üçer, beşer ki~ilik sıralar halinde bir aşa
ğı bir yukarı gidip geliyorlar. 

Bunlara kim söylemi , kim öğretmiş .. 
Kalabalığa her karışanın ilk işi, gö

ğüslerinin beyaz yakalarını koparmak 
oluyor. 

Arasıra ikisi üçü birbirine sesleniyor, 
Ceplerinden çıkardıkları onar paraları 
yanyana getirip bir gazete satıcısına yak
laştıklarını görüyorum. Aldıkları gazete
ye yiyecek gibi bakıyorlar. Sonra büküp 
yere atıyorlar. Yine parmakları dudak
larının arasında, yine başlan önlerine 
eyik, yine omuzlarında kara taliin bü
tün kahrını c;ekmiş bir yüz yıllık takatsız
lığı, ağlıyarak, yürüyorlar. 

Bunlar, onun çocuklarıdırlar. Onu he· 
pimizden iyi bunlar anladılar. 

T ahulu önünde eyilen başlarımızın ve 
ağlıyan gözlerimizin ittifakından tek 
millet olarak kalmağa azim edişimizi bü
tün dünyanın anladığı gün üzerinden tam 
bir yıl geçmiş bulunuyor. 

Berbnd bir ihtiras kasırgasına tutul
muş olan dünya, bıı azmimizdeki sağ
lamlığa hayran olmuş bulunuyor. 

Dünyayı ~aran cinnet ve cinayet fırtı
naları ne derece azarsa azsın gelen her 
yıl bizi bir yıl evvelkinden daha ziyade, 
içtii;imiz and' a sadık bulacaktır. 

Biz Atatürk'ün örsünde dövülmüş, 

suyu sağlam verilmiş bir çeliğiz. içimiz
den südü bozuk çıkmıyacak ... 

NtZAMEDDlN NAZiF 

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

Bayram 
---0--

Pazartesi günüdür 
MtiFTÜLÖKTEN: 

Mübarek bayramın iptidası önü-. • 
müzdeki pazartesi gününe rasthya-E 
cağuu necip milletimize bildiririm.. : • • 

lzmir müftüsü 
R. ÇELEBİOixLU 

• • • • • • . 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

--illı olıul öğretmenleri 
Diğer vilayetlerden İzmir vilAyeti 

emrine verilen öğretmenlerle vilAyeti· 
miz içinde yerlerininin değiştirilmesi 
!cap eden ilk okul öğretmenlerinin tayin 
edildikleri vazüeleri gösteren ikinci de-
ği~iklik çizelgesi vilayete gelmiştir. 

-*-rAKAS' 
Primleri ve menfe 
şalıadetnameıerı 
Menşe şahadetnamelerinin tasdikli 

(B) nüshalarının kaybolduğu için Mer
kez Bankasınca aratılnırunası takarrür 
etmiştir. Keyfiyetin bugün Merkez 
Bankasına tebliğ edilmesine intizar 
edilmektedir. 

Takas primleri de yakın bir ihtimalle 
yarından itibaren verilmeğc başlana

caktır. 

-*-BİR rAYiN 
Münhal bulunan Torbalı Ziraat me

murluğuna sabık Menemen Ziraat me
muru B. Fuad Falay tayin edilmiştir. 

--..! -
BİR YARALANMA 

Şoför Muhtar Gürsen, idaresindeki 
kamyonu İnönü caddesinde bir yük 
nrabasına çarptırarak arabacı Mehme
din yaralanmasına sebebiyet vermiştir. 

-*-
FECİ BİR ÖLilM .. 

İdaresindeki yük arabasile Mısırlı 
caddesinden geçen Ali oğlu İsmail Ak
yürek adında bir ihtiyar, cadde kena
rında bir metre derinliğinde bulunan 
bir hendeğe düşmüş ve araba altında 
kalmak suretile feci bir şekilde ölmüş
tür. Adliyece tahkikata el konmuşhır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karşıyakada 
---.~.---

BVGUH 
YAPILACAK röREN 
Karşıyaka Halkevinde de bu sa-. 

-------------.hah Ebedi Şefin aziz hatıralarını tak-S 
nYİRMİNCİ ASRIN :dis ve tebcilen bir toplantı yapılacak-: 
GVHEŞİ» FİLMİ :tır. Bu toplantıya bütün Karşıyaka-: 
Bugün Elhamra ve Yeni sinemalarda :ıılar davetlidirler. Toplantıdan son-S 

cYirminci asrın güneşi> adlı filim gös· Sra Halkevinden doğruca Soğukku-S 
terilecektir. Bu filim Elhamrada 3, 5, Syuda Atatürk'ün validelerinin kabri: 
7 ve 9 .seanslarında, Yeni sinemada 1,~, S7.iyaret edilecek ve en büyük TürkünE 
3,5, 5,5, 7 ,5 ve 9,5 seanslarında g<Ssteri- :annesinin mezarma çel<.'nk konacak-E 
lecek ve hasılat tamamen Dikili fela- :t r : • ı . • 
ketzedelerine tahsis olunacaktır. : : •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

12 A. R. ÜzümcU 
8 

14 H. Uyar 
11 TURK'ün sözleri kulağımızda, yak-
13 tığı meşale kalplerimizdedir. 

tur. 

-*- 12 

ECN Bi PARASI 8 ! s. Erkin 11 75 11 75 Fani ATA TORK' ü kaybettiği-

OZ tfVŞ... 3386 t .:e~~ 
Arastada sarraf Jozci Peçonun Türk 293053 Dünku yekOn 

parası kıymetini koruma kanununa mu- 296439 ~ Umumi yektln 
8 25 halif olarak ecnebi parası bozduğu ha- No. 1 

her alınmış ve cürmümeşhud yapı~- No. 8 9 50 
10 50 
12 50 
14 50 

tır. Suçlu Adliyeye verilmiştir. No. 9 

-*-
EGİ'l'MENLERE 
rohumluJı verileceıı 
Bu sene Kızılçullu Eğitmen kursun

dan mezun olan kırk eğitmen için Zira
at Vekllletinden ziraat aletleri ve to-
humluk gelmiştir. Bunlar kendilerine 
teslim edilecektir. 

-*-
ŞEHİR rErKiKLERİ 

Belediye reisi dün sabah Karşıyaka
ya giderek muhtelif işleri tedkik etmiş
tir. 

-tr-

Nüfus sayımı 
Nıanaratal ifi 
ehemmiyetle 
talıip edilecelıtir 
940 yılında yapılacak umumi nüfus 

sayımı için hazırlıklara devam olunmak
tadır. Umumi nüfus sayımına esas ola
cak numarataj talimatnamelerinden 600 
adedi vilayete gelmiştir. 

No. 10 
No. 11 

İNCİR 
337 Tanın S. oopcratifi 7 75 
302 M. H. Nazlı 5 50 
201 F. Solari 8 50 
73 j. Taranto mah. 8 25 
18 B. S. Alazraki 11 

931 Yekftn 
148.717 Dünkü yekfuı 
149648 Umumt yekftn 

ZEYTİNYA(Jıl 

8 75 
8 375 

13 
9 50 

12 50 

10000 kilo Sıra vadeli 34 50 34 50 

PALAMUT 
1084 kental Muh. 250 440 

ZABIRE 
55 ton Buğday 5 25 5 5675 

280 çuval Fasulya 10 50 12 50 
33 çuval K Dan 6 
28 çuval Susam 14 

731 balya Pamuk 37 50 44 

Para Borsası 

miz günün yıldönümünde ebedi 
ATA TORK' e ulaşmı§ olmanın he
yecanı içindeyiz. 

Ölüm haddi zatında acı bir 
şeydir. Fakat bir milleti kendi var
lığına bağlıyan insanın ölümü acı· 
ların muhakkak ki en müthişidir. 
Bununla beraber kabul etmek la· 
zımdır ki insanları korkutan ö lüm
den ziyade unutulmuş olmaktır. 

AT ATORK asırlar ve asırlar 
geçtikten sonra dahi fanilerin bu 
mukadder bedbahtlığına uğramıya
cak olan bahtiyar insandır. Türk 
Milleti ebediyete kadar onun mu· 
kaddes hatırasını, onun mukaddes 
emanetleı·ile birlikte yaşatmayı, 

tebcil etmeyi bilecektir. 
Emsalsiz kahramanlar yetistiren 

bu milletin hayatında ATA TURK 
devirlerin en parlağını açmıştır. Fa
kat bu kudret kaynağı olan millet, 
dinmiyen büyük acısının nihayet
sizliğine rağmen müsterihtir. Milli 
hayatın akışını yine ümidle, imanla 
görmektedir. Zira başında Atatür
kün emanetlerini ayni çapta bir 
kudretle muhafa7.a etmekle kalmı
yarak onları zaferden zafere isal 
edecek olan MtLLt bir ŞEF' e ma
liktir. Atatürk' ün milletine bıraktığı 

Numarataj işi vaktinde ve noksansız. 
olarak merkezde ve köylerde yapılacak 
ve numarataj işlerinin yapılmasında 

belediye reisleri vazifeli ve mes'ul tu
tulacaktır. 

paha biçilmez varlıklar arasında 
l N ÖN O, Büyük Şef, sarsılmaz 

CtiMHuRİYET MERKEZ BANKASI iradeli devlet adamı yarahcı büyük 
KLEARİNG KURLARI insan olarak kalolerimizdeki acının 

B~vekruetten gelen bir yazıda nu
marataj işine azami ehemmiyet veril
mesi bildirilmiştir. 

• .......... cm ........... r .. 

Ankara radyosu 
CUMA, 1 O lkinciteırin 1939. 

8. 3 O istasyonların açıll§ı 
8.35 Ajans haberleri 
9.05 Ebedi Şef Atatürk'ün ölü-

12.30 
12.35 
12.50 

18.00 
18.05 
18.20 

21.55 
22.00 
22.15 

münün ilk yıl dönümü mü
nasebetile, Milli Şef ismet 
lnönü' nün Türk Milletine 
hitaben yaptığı beyanatın 

Türkçe ve muhtelif ecnebi 
dillerde okunması. 

( Bu ne§rİyab müteakıp 
Türkiye radyoları Türk Mil
letinin büyük elemine katı
larak tmmen susacakbr.) 

lswyonların açılışı 

Ajans haberleri 
Türkiye radyoları, Türk mil
letinin büyük elemine katı
larak tazimen susacaktır. 

istasyonların açılışı 

Ajans haberleri 
Türkiye radyoları, Türk mil~ 
letinin büyük elemine kab
larak tazimen susacaktır, 

lstasyonlann açd11ı 
Ajanı haberleri 
Türkiye radyoları, Türk mil· 
letinin büyük elemine katı
larak tazimen susacaktır. 

•all!l ......... a!lr-. ..... 

Sterlingten ,ayrisi bir Türk lirasmın biricik teselli~idir. 
mukabilidir- ATATURK'ün ebedi hatırası 

Sterlin 
Dolar 
Belga 
Fransız frangı 
Pezetas 
Florin 
İsveç frangı 
İsveç kronu 
Norveç kronu 
Çekoslovak kronu 
Dinar 
Leva 
Ley 
Rayşmark 
Liret 
Drahmi 
Zloti 
Pengü 

Satış Alış 
524 521 
76.71 77.16 
4.56 .4.59 

33.58 33.78 
'1.6577 '1.6993 
1.435 1.443 
3.3969 3.41G5 
3.1870 3.2054 
3.339 3.359 

23.09 23.20 
35.22 35.40 
64.96 65.22 
82. 83. 
1.97 1.98 

15.20 15.29 
103.97 104.50 

4.2159 4.2373 
3.6807 3.6984 

ANKARA BORSASI 

Londra - Sterlin 1 
Nevyork - Dolar 100 
Paris - Fransız fran. 100 
Milano - Liret 100 
Cenevre - İsviçre fr. 100 
Amsterdam - Florin 100 
Bcrlin - Rayşmark 100 
Brüksel - Belga 100 
Atina - Drahmi 100 
Sofya - Leva 100 
Prag - Çekosiovak kr. 100 
Madrid - Peçeta 100 
V arşova - Zloti 100 

Kapanış F . 
5.21 
129.28 

2.9525 
6.7225 

29.1475 
69.0975 

21.7075 
0.965 
1.5787 

13.1075 

Budapeşte - Pengü 100 23.1550 
Bükreş - Ley 100 0.93 
Belgrad - Dinar 100 2.48 
Yokohama - Yen 100 30.98 

Stokholm • İsveç kr. 100 31.0125 
NOT : Hivılannda rakkam bulumnı

yan dövizler için fiat tescil edilmemiştir. 
Diğerleri üzerine fiat tescil edilme

miştir. 

önünde eğilirken, INöNU'nün mil
letini ilahi bir sevgi ile kucaklıyan 
baba şefkatindeki mehabeti önünde 
de kelplerimizi ümidle dolduralım .. 
Türk milletinin istikbali dünden ve 
bugünden çok daha parlak, çok da
ha mesud olacağına İnanalım ... 

S'EVKEr BiLGiN 

VEFAr 
İzmir Barosunun tanınmış avukatla-

rından B. Adato Hat'erin validelerinin 
vefat ettiği teessürle haber alınmıştır. 
Merhumun cenazesi bugün saat 13 de 
Karataş hastanesinden kaldırılacaktır. 

Merhumun ailesine taziyetlerimizi bil
diririz. 

1 
Renle Mozel 

arasında 
- BAŞTARAFI 3 NC() SABiFEDE -
naat şudur~ 

Bir Alman a'>keri Hollanda toprakla· 
rına girer girmez Almanyanm. bütün 
düşmanları Hollandanın imdadına koşa

caklardır . 
Londra, 9 (Ö.R) - Yorkşayr Post as

ker? vaziyet hakkında şu mütalhdadır: 
Alman kumandanlığı eli altındaki mu· 

azzam kuvvetleri ileri sevkederek btı

tün cephede hilcuııia geçmek için mt
lcrin emrini bekliyor. 

Rayştag ·yangını 
gibi 

~ Annenıin V!MC~Y,///.· 
Onun en sevdiği muharririn en cazib - Eğer gideceksen akşamüstü git. Ben başladım. Kimi mi? Annemi .. Annem, 

kitabına karşı gösterdiği bu alakasızlık- de mektepten çıkınca MüjgAnı bulur, Müjganlara gitmek için muhakkak bu
la mütemadiyen kitap okwnak sevdası- oraya beraber geliriz ve sonra akşama radan geçmeğe mecburd\L Ve o ancak 

- BAŞTARAFI 3 NCC SABİl'EDB -
şehirde h8kim bulunduğundan kahv. 
haneler kapatılmış, beş, altı kişinin bile 
bir arada toplanmaları mened.i.b:niştir. 
En çok merak edilen şey, bu cehennem 
bombasının birahaneye nasıl yeri~ 
diğidir. Sevdig"i Adam 

Yazan: Üç Yıldız 
-31-

na dalması arasındaki maksad kafamda beraber eve döneriz.. öğleden sonra, akşam üstüne doğru ev-
büyük bir istifham çizdi. - Olur.. don çıkacaktı.. Onun geçtiğini buradan 

Annem acaba boyuna ne okuyordu?. Annemden bu sözU aldıktan sonra görür görmez de ben hemen eve gide--
Bu merakımı izale için bir kaç gün evden çıkarak darülf ununa gittim. Mak- cek ve kafamda tasarladığım veçhile 

Acaba ne kitabı okuyordu. Eve· yeni 
kitap falan aldığı yoktu. Çünkü ne za
man bir kitap alsa muhakkak hana gös
terirdi. 

Annemin okumağı sevdiğini evvelce 
de söylemiştim. Binaenaleyh onun böy
le ımütemadiyen okuması tuhafıma git
medi. Yalnız epiy zamandır eve kitap 
falan alınuıadığma na1.aran ve geçen 
müddet içinde mcvcud kitapların bir 
değil .. Bir kaç defa hatmedilmiş olınası 
lawngclirdi. Hele böyle akşnınlara ka
<lar okumak şartile .. 

Ertesi a~m eve elimde annemin 
çok sevdiği bir muharririn yeni çıkmış 
bir tnrilıi romanı olduğu halde geldim. 

tzr.LZ'.r.am~ 
daha bekledim. sadun onu Müjgaruara yollamak değil, odasını, kitaplarını karışt.ırarak ıçımı 

Bir gün. daha doğrusu bir sabah an- onu evden uz:ak.laştırmak ve o yokken bir kurd gibi yeyen bu muammayı hal-
neme: odasındaki etajeri karıştırıp acaba han- ledecekUm. 

dim .. Amma çok sevineceksin. - Sen hiç sokağa çıkmıyorsun artık.. gi kitabı okuduğunu anlamaktı.. Gtinün bu saatinde kahve tenha idi. 
- Ne imiş 0 getirdiğin şey. Dedim .. Annem Bunu açıktan açığa sorsaydım bana Tek tük tavla ve altmışaltı oynıyan bir 
- Kitap.. Hem de kimin.. Falanın 

yeni çıkmış eseri.. - Nereye gideyim?.. Dedi, herkesin doğru dür-üst cevap vermiyecekti. Şüp- kaç müşteriden ~ka kimse yoktu .. 
Ve böyle söyliyerek çantamın için- kabul günü var ve ben artık eskisi gibi helendiğimdcn ona şüphe vermek de Kahve hayatını esasen sevmediğim 

den kitabı çıkararak U7.attım.. her kabul gününe gitmek istemiyorum.. istemiyordum. O gün öğleye kadar da- için burada yalnız başına beklemek hiç 
Ann<.'m. Benim uzattığım kitabı, eski- - Müjganlara gitsen e .. Geçen gün rülfununda kaldım. Darülfununda ders- de ho~uma gitmedi. Gitmedi amma .. 

si gibi sevinç, telaş ve heyecan ile değil, Müjgan bana, annen artık bize eskisi ler vakıa serbestti. O zaman devam Bwıa katlandım .. Çantamdan notlarımı 
sırf beni memnun etmek istiyen bir gibi sık sık gelmez oldu, diyordu .. Afi. mecburiyeti yoktu. Bununla beraber çıkarıp okumak da istemiyordum. Çün
hareketle aldı. fe hanım da evde yalnız. O kocasını hı- ben tek bir ders bile kaçırmak istemi- kil bu suretle belki dalar ve annemin 

- Yn .. Çok iyi.. Sonra okurum .. Şiın- rakıp gelemiyorsa bari sen gidip onunla yordum .. öğleyin çıkıtıkt.an sonra he- geçtiğinin farkında olmazdım. Bu se
di artık kitap falan okumağı canım is- hall~in ... Bu sözlerim üzerine annem: men bir tramvaya atlayıp doğru Beyoğ- beble ve kendimi göstermemek için 
temiyor. - Doğrusu .. Dedi, epiy zamandır git- luna çıktım. Bizim apartmanın bulun- kahvenin içerilik bir yerine çekilerek. 

Ded·i=ten ~nr:_~~A o;ı~~~~~~: ~!mi !itp;..:!Y~P!"~u . i...\<.i...h ..-1~1 J1lo .9 .. ::... m€'y~~. ı;;uuuiw uu.-,! _., ;r~.{i.\:1.l,00lctı.::u:.v»ı7 tAIPn varmr 

İngiliz gazeteleri, Gestaponun kon~ 
rol vazifesinde ne kadar zayıf o1maa 
lhımdır ki, böyle bir iş bu kadar cüı'et 
ve cesaretle yapılabilsin 

Roma, 9 (ö. R) - Suikasd mtlnase
betile Berlinde Nazi partisinin tebliğl 

1 

bu teşebüsün son derece abdalca bir ı, 
olduğunu kaydettikten sonra diyor ki: 

- cSuikasde aid ilk taf.sil8.t gelinceye 
kadar bir kaç dakika kalplerimiz dura
cak gibi oldu. Sonra Allaha şükrettik kl 
Führerimiz kurtulmuştur.> 

Faris, 9 (ö. R) - Münihte vukubu
lan infilakı müteakip Alınan zabıta kuv· 
vetleri yolları keserek otomobiller ve 
arabaları sıkı kontrole tabi tutmuşlar
dır. ~uycasd faillPl'İnl ı,.,ı..~ ................... 
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Alma 
ileri mevzilere karşı başlıyan piyade 

iştirak 
taarru
etti zuna All'lan topçusu da 

Paris, 9 (A. A) - Alman avcı tayya
releri ile müttefiklerin avcı tayyareleri 
arasında dün vukua gelmiş olan müte
addid çarpışmaları cephedeki askeri 
faaliyetin artması takip etmiştir. Bu 
çarpışmaların neticeleri ve muhtemel 
zayiat hakkında henüz malQmat almma
mıştır. Alman piyadesinin ileri mevzi
lere karşı faaliyeti daha geceden ve cep
henin müteaddid noktalarından başla
mJf ve bu faaliyete ileri mevzilerin he
men gerisindeki hatta tevcih edilen top
ı;u bataryalarının ateşi refakat etmiştir. 
Bu taarruzlar bilhassa Dapach vadisin
de ve Mergig Sur Sarre adındaki Al
man kasabasının garbında icra edilmiş
tir. Almanlar iki gün evvel de burada 
bir taarruz icra etmişlerdir. 

Müşahitler bu taarruzların ayni ma
hiyette olduğuna işaret etmektedirler. 
Bu taarruzlar bir takım sürpriz hare
ketleri olup bu hareketler esnasında 

mütearriz düşman mevziini elde etmek, 
esir almak, malzeme iğtinam etmek ve 
tahribat yapmak gayesini takip ediyor 
ve mevzii ele geçirmek için uğraşmıyor
du. Müşahitler şöyle diyorlar: 

Alman bataryalarının mutadın fev
kinde faaliyet göstermeleri yakında va
sl mikyasta bir hareket icra edileceğine 
de!Alet etmez. Şimdiye kadar bu gibi 
hücumlar olmuş ve fakat umumi hiç bir 
taarruz takip etmemiştir. Mamafih bu 
defa Siegfrid hattı üzerinde yeni Al
man cUzütamları bulunmakta olduğunu 
kaydetmek muvafık olur. 

Londra, 9 (A.A) - Hava nezareti iki 
İngiliz keşif tayyaresinin şimal denizi 
üstünde Uç Alman tayyaresile harbe tu
tuştuklarını bildirmektedir. Bir Alman 
tayyaresi düşmüş ve batmıştır. Alman 
tayyarelerinden ikincisi de düşmüş ise 
de batıp batmadığı hakkında kat'l bir 
şey söylenememektedir. Diğer taraftan 
bir kaç İngiliz tayyaresi Almanyanın 

şimali garbi mıntakası üstünde keşif 

harekatı yapmışlar ve fotoğraflar al
mışlar, bu mıntakalan tesbit etmişler
dir. Tayyarelerden bir tanesi müstesna, 
diğerleri tamamen üslerine dönmüşler
dir. 

Lüksenburg, 9 (A.A) - Bir İngiliz 
tayyaresi bu sabah Sechede yere inmiş-

tir. Pilot Fransız toprağına indiğini zan
netmiş olduğunu söylemiştir. Pilot tev
kif ve tayyaresi miisadere edilmiştir. 

Londra, 9 (ö. R) - Dün Fransada 
İngiliz hatları üzerinde iki Alman tay
yaresi belirmiş ve İngiliz avcı tayyarele
rinden ikisi derhal bunları karşılamış
lardı. Yeni Zelanda bir İngiliz tay
yarecisi Alman tayyarelerinden birini 
püskürtmüştür. 

Londra, 9 (Ö. R) - Hollandada çıkan 
Elmanye Handsilan gazetesi Sigfrid 
hattının bir kısmını sular altında göste
ren bir resim neşretmiştir. Bu resimde 
müdafaa mevzilerinin tank tuzaklarının 
tamamen sular altında kaldığı sarih ola
rak farkedilmektedir. 

···········································································~·································· .. •·•·••·····•·••··•·•••··········•••··•·••··•···•·················· 
Tebliğler Fe_nı:n_diya Ankara anlaşması Rusyadan lngilte-

FR/l.NSIZ rEBLttt: Maceraya atılmak meriyete girdi reye kereste 
Faris, g (Ö.R) - Bu sabahki Fransız niyetin~e değildir -*- J • 

tebliği : Gece cephede faaliyet artmıştır. Roma, 9 (Ö.R) - Helsinkide çıkan Ankara, 9 (Telefonla) - Ankara an- g e 1Y0 r 
Sar ile Mozel arasında mahalll keşifler •Sosyal DemokraU. gazetesi Rusya ile !aşması bugünkü Resm1 gazetede neşre- --·!;r--
ve müsademeler olmuştur. Finlandiya arasındaki müzakerelerden dilerek mcriyet mevkiine girmiştir. Londra, 9 (Ö.R) _ İngiliz 

Faris, 9 (Ö.R) - Bu akşam neşredi- bahsederken Finlandiyanın büyük dev
Ien Fransız tebliği : Cephedo bugün !etlerle blok yapmağa sürüklenmek is-
mühim hiç bir hadise olmamıştır. temediği ve mutlak bitaraflık prensibi-

ALMA.N TEBLİGİ : nl muhafaza eyliyeceğini temin etmekte 
Roma, 9 (Ö.R) - Alınan resml tebli- ve bugün tekrar başlıyan mUzakerele

ği : Sarbruk ve Pirmasensin cenubu gar- rin bir anlaşma ile neticeleneceği ümi
bisinde Fransız taarruzları tardedilmiş- dini izhar eylemektedir. 
tir. Cephenin muhtelif noktalarında ha- --+--
raretli topçu faaliyeti kaydedilmiştir. 1949 olimpiyatları 

Alman müdafaa tcşkilB.tı tarafından Helsinki, (Hususi) - Merkezi ve 
bir İngiliz ve 8 Fransız tayyaresi düşü- garbi Avrupadaki siyasi buhran ve harp 
rülmüş ve iki sabit balon yakılmıştır. tezahürlerine rağmen, Finlandiya, 1940 

--*-- olimpiyatlarına huınmali bir surette ça-
TüRK • İTALYAN Iışmaktadır. 
Münasebetlerinde --&-
salah var... jRomanyada b5.r infil;lk .. 
Londra, 9 (Ö.R) - Taymise göre, Bükreş, !ı (Ö.R) - Teapende büyük 

1 
İtalya Balkanlar sulhuna gittikçe daha bir petrol deposu infilak etmiştir.. 14 
kuvvetle yaklaşmaktadır. ölil, 26 yaralı vardır. 

İtalya ve Tiirkiye arasında diplomasi 
münasebetlerde çok şayanı kayıt bir 
saiab mevcuttur. Alman ve İngiliz 

-~·- kültürü münaka~au 
Yahudi kolonisi Londra, 9 (Ö.R) - Bitlerin sukastten 

Paris, 9 (Ö.R) - Almanlar Polonya- az evvelki nutkunda kullandığı muhake-
da Lüblin vilayeti civarında bir •yahudi ' l · zaifli'" · b' d lil 1 k İ · . . . . . me erın gıne ır e o ara ngı-

kolonısıo tesıs etmişlerdir. liz t 1 · Alm k'' ıı·· ·· ·· ı· · gaze e erı • an u urunun ngı-

y ah udiler kendi masraflariyle bu ko- li kül" t•• ·· t f ku 'ddi k z urune e evvu • ı asını ay-
loniye nakledilecek ve bu arazinin bü- d di di !ar ki .. . e yorve yor : 
tün masrafını yahudiler deruhte edecek- Hi b" İn il. Alm ·ki 
l dir Ç ır g ız an yanın m usı , 
er ·· fen ve ilim sahasında medeniyete bil-

--·-- yük hizmetlerini inkar etmeği aklına bi-
İ N G İ L İ Z le getirmez. Fakat Almanyadan tardedi-
Başvekili hastadır ıen en parlak Alman zekaları tngiliz 
Londra, 9 (Ö.R) - Çemberlayn ra- üniversitesine dolmuşken İngilizler pek 

hatsızlanınıştır. Mention House'un bu· iyi görüyorlar ki Hitler Alman kültü
gün söyliyeceği nutku Con Saymen oku- ründen bahsederken Hitler anlanıadığı 
yacaktır.. ve her suretle tahribe çalıştığı bir şey-

---&-- den bahsetmektedir.• 
Amerikadan ingiltereye 
ilk tayyareler MATEM At.AMETi .. 
sevkedildi... Ebedi Şefin ölümlerinin yıldönümü 

Vaşington, 9 (Ö.R) - İngilterenin münasebetiyle bugün bayrak kanunu
Amerikadan satın aldığı tayyarelerin ilk 1 nun dördüncü maddesi mucibince bütün 
partisi sevkedilmiştir. Şubata kadar 456 devlet daireleri bayraklarını yarıya ka-
tayyare sevkedilmiş bulunacaktır. 1 dar çekeceklerdir. 

Levazun 
---tT _ nazırı Sovyet Rusya ile anlaşmalar hak

kında Avam kamarasında şunları söyle-
Maarif tayinleri ıniştir: 

Ankara 9 (Telefonla) - Niğde maa- - İngiliz - Rus anlaşmasında musar
rif müdu.'ü İbrahim Özkaya Diyarıbakır ı-ah bulun.an kereste yüklü altı vapur 
maarif müdürlüğüne tayin edilmiştir. gelmiştir. Ingiltereye Rus kerestesi sev-

Ank t . t lise · ua11· 1 . d kedecek olan vapurların teçhizi için ted-ara ıcare sı m ım erın en 
birler alınmıştır. 29 geminin teçhizine Enver dördüncü sınıf müfettişlığine 

nakledilmiştir .. Müfettiş Seniha bir de
rece terfi etmiştir. 

-..f:r

T 'V R Ki YE 
Leltinde dostane 
nesriyat ... 
Londra, 9 (Ö.R) - İngiliz ve Fran

sız gazeteleri Türk - İngiliz - Fransız 
paktının Büyük Millet Meclisince ka
bulüne sütunlar tahsis ederek Türkiye 
lehinde takdirkar yazılar neşrediyorlar. 

--tr

Hadiseli vapur 
Amerikaya dönüyor 
Brüksel, 9 (Ö.R) - Havas ajansının 

istihbaratına göre •Siti of Flinh Ameri
kan vapuru hamulesini Bergen Norveç 
limanına boşalttı1ctan sonra Amerikaya 
dönmek emrini almıştır. 

--i..--

Hitlerin nutku 
Küıür ve serzenişlerle 
dolu imiş .. 
Londra, 9 (Ö.R) - İngiliz matbuatı 

Hitlerin Münib nutku hakkında pek az 
tefsirlerde bulunuyorlar. 

Deyli Meyle göre nutuk çocukça ser
zenişler ve şiddetli küfürlerle doludur. 

-*-
Rusya · FU!landiya 
mii!zalıc:i:'eieri ... 
Helsinki, 9 (Ö.R) - Rusya ve Fin

landiya heyetleri arasında rnüzakcrele
ro yeniden ba5lanmıştır. 

Onu diz çökmüş bir vaziyette ve dua 
ederken Jan Kavalye: 

müteallik kontratolar imza edilmiştir. 

Fransa da 
--.C.,

Müstem!ekeler, ana 
vatana her yardımı 
yapıyorlar ... 
Faris, 9 (Ö.R) - Fransız müsteınle

kat nazırı Mondel radyo nutkunda şun
ları söy !emiştir : 

- Fransız müsteınlekeleri tarafından 

ena vatana yardım için mümkün olan 
bütün yardımlar yapılmaktadır. 

Kendi harpleri olan bu savaşta mUs
teınlekc ahalisi, beşer şahsiyetinin hür
ıiyeti namına yaşamak için muhtaç ol
dukları ne varsa bize veriyorlar. Galip 
gelmek için daha ne eksiğimiz olabilir? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
: Fitrenizi, gene kartallannuz için,: 
: göklerden yağacak ölüme karşı bizi: 

koruyacak Kızılay için, yurdun ya-; 
rınki koruyucuları yavrularımız için: 
vereceğiz .. • • • • • 
Bize (Fitrenizi Türk Bava kuru-: 

muna veriniz) dedikleri zaman hiç: 
tereddüt edebilir miyiz? .. Göklerin: 
korunmasına tercih edebileceğimiz: 

• hiç bir mesele var mıdır?. : 
• • • • 
: Bir gün (Cehennem) in başımmn: 
E iistünde kapılannı açtığını, elleri,: 
: !tolları bağlı seyretmemek için, bil- : 
E tün varunızın yoğumuzun kül oldu- E 
: ğunu gömtemek i~in {Fitre) ]erimizi: 
: pi,l-)("re armağan etmeliyiz.. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Jan Kavalye dışarı çıktı .. Toplanmı§ 
olan arkadaşlarına : 

DEMiR MASKE - Madam, dedi. size beş dakikadan· 

:-.; beri dul kaldığınız haberini bizzat ken
dim getirmek istedinı. 

- Kardeşler, dedi, Cenabıhak bize 
yardım etti. Şimdi şatoda mevcut sil8.h, 
cephane ve yiyecek eşyalarını arabala
ra doldurunuz .. ti ••• 

Büyük tarih ve 
(lKiNCı 

1 " ... 
macera romanı 
KISIM) 
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Bu sırada gecenin karanlığıru yırtan 

bir ses ... Dı._<a.rıdan al<seden bir baykuş 
sesi gayri ihtiyari ziyafet masası başın
dakileri titretti.. 

Jan Kavalyenin sesi tekrar yükseldi: 
- Efendiler... Bütün teşebbilslerimi

zin muvaffakıyeti şerefine içiyorum.. 
Kral kuvvetlerinin başkumandanı şere
fine içiyorum ve teklif ediyorum, hep 
bir ağızdan bağıralını : Y aşasm mareşal 
Mont Revel... 

Sen Maroın bu hücwn &.nında sai kal· 
masının bir sebebi vardı, 

Çünkü genç Rolan: 
- Buna dokunmayın- O benim hak· 

Jomdır ve onu ben diri olarak istiyorum. 
Diye bağırmış ve Sen Maraın üzerine 

atilrnıttı. 
Rolan Sen Marsı eline geçirdiği kalın 

ve sağlam bir urganla adamakıllı bağla
dı. 

Genç kız, yerinden kalkarak hayretle 
proteatanlann genç tefine ba1'.tı ve mı· 
nldandı: 

- Dul mu .. D.ul mu dediniz) 
- Evet .. Zevciniz ihtiyar dük benim 

gözümün önünde ve benim adamlanm 
tarafından öldürüldü. 

- Fak at.. Siz.. Siz kimsiniz 1 
- Ben Jan Kavalyeyim. 

J an dö V rinyea onun yüzüne kısa bir 
an baktı. Endişeli bir ııesle: 

Protestanlar bu emri ifaya şitap eder
lerken Jan Kavalye tekrar Vrinyesin 
dairesine gitti.. 

Genç kız, kendine gelmiş, süt ninesi
nin başucunda ağlıyordu.. 

Genç şef tatlı bir sesle : 

- Madam, dedi, zaruret icabı bu şa
toyu yakmak mecburiyetindeyim .• Çün
kü burasını daimt olarak kuvvetim al
tında bulundurmağa imk8.n yok... Bu 

- Amcam kont dö Servas ne oldu? itibarla size soruyorum, nereye götürül-
- Amcanız da öldü... menizi arzu ediyorsunuz .. Söyleyiniz. .. 

- Oda mı .. Oda mı .. Ah bu çok müt- Arzulanruzı ifa için en imkansız şeyJe.. 
hif... rl bile yapmağa hazırım. 

Tam bu 11rada iki gömlekli bir ocdye Kont Dö Servasın yeğeni bir kaç sa-
içinde ırenç kızın daduının ölümünü içeri niye düşündükten sonra : 

SllffJFE S 

Alman ticaret mümessili 
Istanbula geldi 

Ticaret mümessiline Alman Hariciye 
nazırının hemşiresi refakat etmektedir 
İstanbul, 9 (Hususi) - Almanyanm 1 Alman sefaretine gelen malllmata g&. 

Ankara sefareti ticaret konseyyesi fon re suikastte altı ölü ve 60 yaralı oldu
Yanke zevcesiyle birlikte bu sabah gel-1 ğu teyit edilmiştir. 
di.. Bn. Yanke Alman hariciye nazın B. Y anke beyanatında demiştir ki : 
fon Ribbentropun hemşiresidir. - Türiye ile eskisi gibi ticaret mtı-

Sefaret memurları ticaret milınessiline nasebetlerine girişmek istiyoruz.. Müza.. 
Miinih suikastı hakkında ma!Omat ver- kerelere yakında Ankarada başlanma• 
mişlerdir. Suikast haberinden fon Rib- muhtemeldir. Almanya Türiye ile ticaı1 
bentropun hemşiresi fevkalide mütees- münasebetlere çok ehemmiyet vermek· 
;ir ve müteheyyiç olmuştur. tedir, dedi.. 

Iktısat Vekaletinde bir 
toplantı yapıldı 

Ankara 9 (Telefonla) - Başvekil Dr. Refik Saydam öğleden aonra 
Iktısad veka.Ietine gelerek lktısad ve Ticaret vekili ile beraber uzun sü
ren bir toplantı yapmışlardır. 

Saraçoğlunun söylediği nutuk 

F ransada derin bir sem
pati uyandırmıştır 

Paris 9 (A.A) - Havas bildiriyor: 
Üç taraflı Ankara muahedesinin Türkiye B. M. Meclisi tarafından 

ittifakla tasvibi Pariste en büyük bir memnuniyetle öğrenilmiştir. B. 
M. Meclisinin bu mesele için akdettiği celseye hakim olan hava ve bil
hassa B. Şükrü Saraçoğlunun heyecan verici sözleri Pariste iştirak ha
linde bulunan üç milleti birbirine bağlıyan derin dostluğun yeni birer 
bürhanı telakki edilmektedir. Dürüstlük ve cesurluk yüksek vasıfları 
karşısında müttefik bir hürmet duyulan Türkiyeye karşı F ransada bir 
sempati ananesi mevcuttur. iki memleketin menfaat birliği ve Akde
nizde sulhun idamesini temin hususundaki kaygı b<'>111berliği bu ana
neye yeni bir kuvvet vermektedir. 

Bir Fransız nazırının nutku 

Tuzağa düşseydik. Almanya ansızın saldı
rarak Avrupanın hakimi mutlakı olacaktı 

Brüksel 9 {ö.R) - Fransız maliye nazırı B. Pol Renyo radyoda 
Amerikalılara hitaben söylediği bir nutukta demistir ki: 

< Almanların teklifleri şu suretle hülasa edilebilir: Bizi fütuhatımız
dan sonra nefes alacak vakit birakın. Sonra taze kuvvetlerle sizin İşi
nizi bitirelim t.. Eğer biz bu tuzağa düşseydik bir kaç ay sonra Alman
ya bize ansızın saldırarak Avrupanın hakimi mutlakı olacaktı. Bu se
beple sulhçu garp demokrasileri harp fedakarlığını kabul ettiler. Zira 
bu bir hürriyet davasıdır .. > 

Maliye nazırı harbın iptidasından beri F ransarun hariçde yaptığı 
muazazm masraflara rağmen, F ransaya dönen sermayeler sayesinde 
döviz mevcudunun bir milyar frank arttığını söylemiştir. 

Harpten sonrası için de milletlerin ekonomik ihtiyaçlarının göz 
önünde tutulacağı ve dünyanın yeni kuruluşunda Aroerikaya büyük 
bir rol düşeceğini temin etmiştir. 

Netice obrak demiştir ki: «Fransa harpten hiç bir maddi menf~at 
beklemiyor. Fransızlar barba kendi arzularına rağrr.en girmediler. Fa
kat muharebeyi yarım yapmıyacaklardır. Bizim istediğimiz tam ve 
hakiki sulhtur.» 

Hitler bir nutuk söyledi 
Almanyanın 

bitmi yecekti:-,, 
"Bu harp, zinhar 

teslimiyetile 
Brüksel 9 (ö.R) - Dün akşam Münihte söylediği nutukta şan

sölye Hitler demi~tir ki: 
< lngilterenin Alman hükümetine itimadını veremiyeceğine mül'!>

essir olduğunu B. Çemberlayn söylemiştir. Ben de ayni derecede mü
teessirim ki lngiliz hükümetine itimad etmemize imkan yoktur. 

Şansölye lngilterenin vaadlerini tutmakta suiniyctini gösteren bir 
çok hadiseler zikretmiş ve Nasyonal Sosyalizmin Almanyaya hakikt 
mevki ini vermek istediğini kaydettikten sonra F ransanın da lngiltere 
ile .ayni yolu takip etmesine teessüf etmiştir. Fskat lnıciliz - Fransız 
birliğinin Almanyayı korkutamıyacağını söylemi4 Alman - Sovyet 
paktından büyük bir diplomatik zafer gibi hahsettikt~n sonra demiş
tir ki: 

< Bu harp hiç bir suretle Almanyanın teslimiyeti ile bitmiyecektir. 

Ayni heyecan ve hareketle masa ba
şındakiler kadehlerini kaldırdılar ve hep 
bir ağızdan haykırdılar : 

Jan Kavalye. arkadaşlarının bu hücu
mu karşısında, ayakta dimdik ~eyirci 
kalıruşb. 

getirdiler. - Beni, dedi, Madö Kuryaka götUre-
Almanya harba devam ettiği müddetçe, tehammül etmeğe hazırdır.> 

- Yaşasın mareşal Mont Revel... 
demir maske 

Salonun kapılan birden ve büyük bir 
ıiddetle arkasına kada.: açıldL 

içeriye saldıran on kişi birden masa· 
nın etrafında oturanların üzerlerine sal
dırdılar. 

Otuz saniye içinde kont 

Şaton11n içinden de feryadlar küfür
ler yükseliyordu. 

Ve bu feryadlar tam on bet dakika 
devam etti .. 

Gömlekliler. Jan Kavalyeden aldık· 

lan emri ifa ediyorlar ve ıatoda sağ te1'. 
kimse bırakmamağa çalışıyorlardı. 

Jan Kavalye doğruca madmazel Vrin· 

• V rinyes cesedin üzerine ablarak hay- bilir misiniz? 

kırdı : Jan Kavalye bir hayret nidası fırlalU: 
- Yarabbi .. Onu da .. Benim sadık da- - Nasıl? .. Madö Kuryak mı dediniz! 

dımı da öldürmüşler... - Evet.. Fakat.. Yarabbi .. Neden hay-
Sonra kendinden geçerek dilşilp ba- ret ettiniz .. Yoksa (Yüzbaşı Lui) de öl-

yıldı... dürUldü? .. Yoksa Madö Kuryak ta mı 
Jan Kavalye odaya girmiş olan adam- yakıldı? 

!arına döndü : - Hayır .. Hayır madam.. Müsterih 
- Kardeşler ... Dedi, bu genç kız be- olunuz ve hakikaten siz, dediğiniz yer

nim himayem altındadır .. Odanın kapısı den daha emin bir mclca bulamazsınız. 
· • · · ilel 

Sabık Alman Veliahtı hakkında 
tevkif karart verildi 

PARIS, ( Ö. R. ) - Havas ajansının isthbanna görek sabı.k 
Alman Kron Prensi söz üzerine mevkuf bulurnnaktadır... Şa
tosundan çıkması menedilmistir. Bu tedbirin sebebi, Potsdarnda do
laştığı bir sırada şahsı ve hükümdarlık lehinde nümayişler yapılmış 
olmasıdır. 

Bu tezahürler üzerine Potsda valisi Berline davet edilmiş ve dört 
ali Vede! ancak 47 yaşında idi 

{ 
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Atatürk' ün f evkaladeliklerle dolu olan hayatından safhalar 

•• •• Ebedi Şef Atatürk'ün son gunu 
ve son dakikası ve son sözleri 

9 Son Tqrin .. 
Atatürkün bir gün süren dalgınlığı ar• 

tık adamakıllı artmış, koma başlamıştı. 
Saat tam 18 i vuruyordu. 
Ebedi Şef dalgın bakışı arasında o 

sırada denizden geçmekde olan bir mo· 
törün uzaktan uzağa akseden motör gü
Tültüsünü duymuş, fevkalade hassasiyet 
kesbeden cümlei asabiyesinin bu uzak 
gürültüden müteessir oluşu komanın baş
langıcı sırasında dimağın tahteşşuur se· 
~si ile bu sesi top gürültüsüne benzet-
miş, yattığı yerden sormuştu: 

- Nedir bu gürültü .. Toplar mı ge-

çiyorL 

Yatağın başucunda be-kleşen hekimler
le dairenin içinde köıe bucak gözyaşı dö
ken Ebedi Şefin hususi hizmetlerine me
mur berberleri Mehmet, Rıdvan ve has
ıabakıcılar etrafa kulak vermişler, derin
den derine sessizliği noktalıyan motör 
g\jrültüsünden başka bir ses duymadıkla
n için Ebedi Şefe cevap vermişlerdi: 

- Top değil pa,am. Uzaktan bir mo

lpr seçiyor 1 
Ebedi Şef bu cevabı duymamış, sor

gusunu tekrarlamıştı: 

- Nedir bu gürültü, toplar mı geçi
yor} 

Ve .. Bu sual bir kac; defa daha tekrar 
edildi. Hekimler artık komaya girişin ka
pıeşiğinde bulunulduğunu, binaenaleyh 
bu tekrarlamaların ancak şu hakikate de
._let ettiğini anlamı !ar. mahzun tavırla
rile sükut etmişlerdi. 

muyor ( 1 ) yine dimağın tahteşşuur bir 
parlayıp sönütile ebedi aükuta doğru 
yaptığı bir aon hız hamlesile bu sual Ebe
di Şefimizin dudaklarından dökülüyor

du. 
Hekimlerin yüzüne bakan Rıdvan da 

artık ağzını kapamı,, yanak]anndan sü
zülen gözyaşlarile kıpkırmızı yüzünü, 
dişlerini sıkarak buruştura buruştura hıç· 
kırıklarını zapta uğra:ıyordu. 

Herkes ağlıyordu. 
Hekimler, meslek icabı bir çok ölüm 

hadisesile yüzyüze gelmiş olan bu insan· 
lar da kendilerini tutamıyorlar, gözlerin
den akan.yanaklarından yuvarlanarak 
ayaklarının ucunda birer göl peyda eden 
yaşlara hız vermi, bulunuyorlardı. 

Hastabakıcılar ağlamaktan helak ol
muşlardı: Ufacık hıçkırıklarını mendille· 
rine içirdikleri gözya~larile birlikte gizli
yemiyorlar. Mehmetle Rıdvan da var 
hızlarile gözya~ı döküyorlardı. 

Türk Cümhuriyetinin büyük kurucusu, 
18 milyonun İçten gelen bir sevgi ile bağ
lı bulunduğu deha, dahi Atatürk, yapıcı, 
yaratıcı büyük kudret arkasında gözyaş• 
ları ve hıçkırıklarla inliyen 18 milyon• 
luk bir muztarip kütle bırakarak aylardır 
sirozun yüzünden çektiği ıztıraplardan 
kurtuluyordu. 

Hekimler bu kelimelerden sonra Ata
türkün kapalı gözlerile kendinden geçti
ğini, komanın derinleımeğe müsait bir 
istila ile Ebedi Şefin aziz vücudunu aar
dığını farkettiler. ikisi birden bir adımda 
yatağa sokuldular: Ata türkün omzuna 

Ebedi Şef tekrar ~ustu .. Dairenin İçeri- dokunarak seslendiler. 
sinde gözya,larını sessİ7 sessiz mendil- - Atatürk ... 
}erine ic;iren insanlar yatağa daha yakın 

- Atatürk ... 
sokuldular .. Motörün gürültüsü uzakla,a- - Atatürk •.. (2) 
J'ak akisleri daired~n silindi .. Şimdi, dai- ] Ebedi Şef bu seslenişi ve omuz arına 
renin bomboş sükutunda hakim olan tek dokunuşu duymamı'}tı .. Duymuyordu da. 
ses, Ebedi Şefin intizamını kaybeden ve Artık koma başlamı tı ... 
( 140) a kadar çıkan nefeslerinin çıkar- Ebedi Şefin hadiselere kumanda eden 

dığı sadadan ibaretti. sesi, son söz olarak ~aati sormak ve bu 
Dalgın yatan Büyiik Atatürkün nefes sorgusunu da dimağın bir anışile icra et· 

alışı o kadar sıklaşmı$, öyle seri bir hal mek suretile sükut etmiş, artık o sesi duy
almıştı ki, uzun bir koşudan çıkmış bir mak imkansızlığı anlaşılmıştı .. 
atletin soluklayışını andırıyor, Ebedi Şef Odada hıçkırıklar alıp yürüdükten 
kendisini yavaş yavaş komanın hain is- sonra hekimler dışarı çıktılar .. Maamafih 
tilasına tcrkediyordu.. odada kalan hasta dairesinin hizmetkar-

Bir sükut ve bekleviş 20 dakika sürdü. larına: 
Her biri bir asır kadar uzun yirmi dakika - Komanın yeniden bir hayata dö
ve bu yirmi dakikada .. sessizliğini kam- nüşle neticelendiği de vakidir. Ağlama
çılı}lan Atatürkün sık sık teneffüs edişi, yın, gürültü etmeyin 1 
solgun yüzünde son ihtilac;ları gösteren Tenbihini yapmağı da ihmal etmedi-
Öir halle dünyanın en muhteşem ve en }er. • 
vakur bir ebediyete intikal hadisesi baş- Dışarıya çıkan p"ofesör M. Kemale 
lıyordu. • Başvekil heyecanla sordu: 

18/20 geçe Ebedi Şef kapalı duran - Nasıl doktor} Vaziyet ne merkez-
gözlerini açtı. Hastalığın seyri ve şu an- de} 
da aldığı şeklile zayiflescn sesini etrafın- Hazik hekim açıkça izah etti: 
da bir hürmet halkası çevirerek huşu için- - KriL komaya çevirdi .• Yani dalgın-
de ağlaşan heyete son bir defa duyurdu: 

, ........................................ , 
Büyük Atatürk 

ebediyete göçtü 
Operatör M. Kemal yerinden 

fırladı. Ebedi Şefe sokuldu. Nab
zını tuttu. Teneffüsüne baktı ve . • 
18 milyonluk Türk kitlesini en bü
yüğünden en küçüğüne kadar bir 
anda mateme garkeden vahinı ne-

1 
ticeyi, büyük ve dahi Atatürkün 
ebediyete intikalini haber verdi. , ____________________________ _, 

YAZAN: Rahmi Yağız 

Baıveltil tekrar söz aldı., 
- Büyük Atatürkü fU anda uzaktan 

olsun göremez miyim} 
M. Kemal öke başını salladı. Sükutla 

Batvekile yol gösterdi. Derlediler, büyük 
hastanın koma içerisinde yattığı daire
nin kapısından girdiler.. Başvekil ayak
larının ucuna basa basa ilerledi, Büyük 
Atanın sessiz yattığı yatakta, yastığın 
üzerinde duran batını hıçkırıklarını zap
ta uğraprak dikkatli ve müştak bakış
larla gözden geçirdi., 

Başvekilin huşu içinde durarak hıçkı
ra hıçkıra ağlayı§ı etraftaki müteessir in
aanların teeaeürünü artbrıyor, gözyaşla

rını fazlala,tmyordu. Bu hal, Başvekilin 
Atatürk huzurundalci hu duruş beş daki
ka sürdü.. Gitgide kendini tamamile he
yecana kaptıran Başvekilin halini gözden 
•açırmıyan hekim İşaret etti: 

- Çıkalım! 

Celal Bayar, bir türlü ayrılmak iste
mediği bu ulvi huzurdan gene hıçkıa 
hıçkıra ve ayaklarının ucuna basarak 
uzaklaştı, bir az evvel beklediği salona 
döndü. 

Onun, hıçkmk aağnaklarile sarsılarak 
dönÜ§Ünil gören diğer gözü yq)ı bekle
yiciler de hıçkırıklanna yol verdiler. 

Ebedi Şefin ebediyete intikaJinden bir 
Ce<:e evvel Arayın b u kısmında büyük 
matem tezahürleri kendini gösterdi, Al
lalıa açılan veı 

- Ulu Tanrım, ~n onu bize büyiik 
Tdrk milletine bağııla 1 

Diye yalvaran eller ve ağızların hıçkı
nşlan yavaş yavaş en uzak kıaımlarına 
kadar tekmil sarayı istila etti ı 

Sarayın her tarafırda gölge gibi gezi
nenler birbirlerine kulaktan kulağa fısıl
daşarak yaşadıkları bu gecenin sır dolu 
sabahını nasıl bulacaklarını, baygın ya
tan Büyük hastanın telcTar hayata avdet 
edip etmiyeceğini araştırıyorlar, her da
k.ika her taraftan tevcih edilen: 

- Şimdi nasın 
- Şu anda ne vaziyette bulunuyor} 
Suallerile sık tnk doktorları yokluyor

lardı .. 
Maalesef vahim netice ~ mey

dandaydı.. Hekimler koma ilerledikçe 
muayeneyi sıklaştırarak Ebedi Şefin son 
saatlerindeki sıhhat vaziyetlerini saat 
saat tespit eden raporlar neşrediyorlardı. 

Saat 23 de müdavi ve müşavir hekim
ler bir arada Ebedi Şefin başucuna ge
lerek bir muayene daha yaptılar .. Kalbi, 
nabızları yoklıyarak gayri muntazam ve 
çok sık teneffüs adedini, ve darabanı 
tespit ettiler. Büyük Atatürk komanın 
derinleşen ve saatten saate büyük ma
teme yaklaştıran seyrile dalgın bulu

nuyordu. 
Bu muayene yarun saat sürdü. Sonra 

- Sant kaç! (1) - Koma ba~larken artık dimağ hekimler nöbetçi arkada~larını Atatiir-
CöLler, dairenin büyük saatine takı

inken Ebedi Sef su.,.Jini hemen tekrar-
ıuur vazifesini unutup insiyaki hareket- kün yanında bırakarak kendileri bitişik 
lerle bazı tezahürat gösterirmİJ. Bizzat salona geçtiler, saat 23 komonikesini 

ladı : Ebedi Şefin müdavi hekimleri tarafından yazdılar, bunda, kendi kanaatlerinin 
- Saat kaç! göriilen ve tespit edilen bu yukandaki tam ifadesini yırtan blr tahrir tarzı kul-
Rıdvan cevap verdi : cümle yine tefrikamızın son kısmına ekli landılar. Ondan sonra salonun köşeleri-
- On sekizi yirmi geçiyor paşam! olarak vereceğimiz hekimlerin mütaleat ne serpili koltuklara uzanarak sabahı 
Ebedi Şef tekrar gözlerini kaparken ve beyanatı bahsinde etraflıca ve bp iJ. beklemeğe koyuldular. 

emir verir gibi vakur aynı suali soruyor- mi çerçevesindeki vaziyetile yazılacak- Dolmabahçe sarayı inşa edildiği gün-
du: tır. R. Y. den bugüne kadar böyle gamlı, böyle acı 

- Saat kaç 1 ( 2) Yine müdavi tabiplerin verdiği gece görmemişti. 
Rıdvan yine tekrarladı: izahatle tespit ettiğim §U hareket, bbhın lık ve kendisini kaybediıel.. J- lki ihtimal var. Fakat bunlardan Sarayda biHUstl.sna herkes uykusuz-
- On sekizi yirm: geçiyor paşam! koma kllllısında komayı anlamak için - Evet?. Netice ne olacak? hiç biri kestirilemez. Koma derinlqmez· du. Herkes pilrmerak ertesi sabahı bek-
Atatürk bunları duymuyordu. Büyük talplere müracaatı tavsiye ettiği telo1dir. Hekim ellerini yanına açtı, başını bir se hastamız kendine gelir .. Derinlefire_e_. __ Uy ... ~r, şala]u.JR.le sek~vo~Nıtt 

hasta o arıda komaya kendisini teslim 16 T rinievvel laiaind . . k tarafa bükcn:lr ... _; ... 1~1. ~~ ~n ı.ddıd ",yt11~an.Dua ucwaaaa --v? - r 
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geçirildi. 
Saat 7 de günün ortalığı kaplıyan ıtı· 

iı 1 O Teşrinisani 9 38 Perşembe saba
hını derin bir matemle ilan ederken ge
ceyi uykusuz, koltuklar üzerinde geçi
renler sabah vizitasına hazırlanan he
kimlerin etrahnda kıpırdanmağa koyul
dular. Birer saatlik nöbet bekliyen he
kimlerden 7 / 8 nöbeti Dr. Nihad Reşad 
Belkere isabet etmişti.. Doktor uyku· 
suzluktan kızarmış gözlerile nöbetinin 
başına geçti. Ebedi Şefin dairesinde 
beklemeğe başladı. 

Atatürk akşamdan beri bulunduğu 
vaziyeti ve hastalık şeklini muhafaza edi· 
yor, kıpırdanmadan komanın seyrine ta• 

bi bulunuyordu. Ebedi Şefin çok sık ne
fes alışlan odadaki matem havasını tcm
poluyordu. 

Saat 6 de bütün hekimler toplanarak 
aabah vizitasını yaptılar. Saat 23 vazi· 
yetinin aynını gördüler. Koma hali de· 
vam ediyordu. Sonra hep birlikte .alo
na döndüler. 

8/9 nöbeti müpvir hekimlerden Dr. 
Abravaya Marmaralının idi. Fakat, ko
manın §U en ileri şeklinde belki stiratle 
bir müdahale i<:ap eder düşünceaile ope• 

ratör M. Kemal ök.- arkadaşının yerine 
nöbeti aldı. Beklemeğe bqladı. Diler 
hekimler de her an !>daya giriyorlar, 
çıkıyorlar. Herkes komanın ara veuneai
ni, kendilerine bu hususu müjdeliyerek 
hekimin sesini heyecan içinde bekliyor• 
du. Bu gözleri yaşlı ve fevkalade heye-
canlı zevatın başında Başvekil bulunu· 
yor. Sık sık hekimlerden komaya dair 
izahat alıyordu. 

Saat ilerliyordu. Başvekil o arada dok
tor Hayrullah Diker ile görüştü. Tanın• 
mış asabiye mütahassıslanndan olan ve 
Adli Tıp işleri müdürlüğünü yapan Hay
rullah Diker Başvekilin : 

- Vaziyet nasıl doktor? 
Sorgusuna kısaca: 
- Eski şeklini Vt'! vahametini muha

faza ediyor 1 
Cevabını vermiş, sonra Başvekili te• 

selli etmek için ilave etmişti: 
- Hiç bir şey denemez efendim. Fa• 

kat kanaat nasıl ve n.: merkezde bulunuT• 
sa bulunsun muhakkak olan şey netice• 
nin müsbet veya menfi oluşuna teair 

edemez! 
- Ne gibi'? 
_ Büyük hastamız halen derin koma 

içinde bulunuyorlar. 
, - Eveti 

- Bu komanın artık son saatleridir. 
Ya açılır, yeniden avdet ederler, yahut 
koma içinde ebediyete göçerler. 

- Sizin kanaatiniz} 
-Bir az evvel arzettim. Görünüş: 

Menfi neticeye doğru çabuk ilerlemenin 
tezahürlerini belirtiyor. fakat ne de· 

nid 
Hekim sustu. Karşısında teessürün en 

açık ifadesile hıçkıran Başvekilin yanın

dan ayrıldı. 
Operatör M. Kemal nöbetinin aon kıs· 

mını savarken M. Kamil Berk te odaya 
girmiş, nöbeti almıya gelmişti .. 

Saat 8,55 di .. Operatör M. Kemal 
kapıdan giren arkadaşı yanına doğru ge• 
lirken büyük hastanın aık nefes alışının 
boğazdaki zorlukla hırıltı haline geldi-

l('A..-:1 ...1 .... ....... ~- ,,. --- -
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Büyük matemimizin yıldönümü 
Bugün Türk milleti derin bir elem kadrosu içinde, ebe
diyete göçen A tatürkün matemli yıldönümünü anıyor 

Deniz kudret· 
lngiliz donanmasının rolü 

_ BAŞTARAFI 2 İNCİ SAHİFEDE - ca defa elini, ayağını öpmek için bura- temli yüzlerinde hissettiği asil ıstırap 
ya geldim .. Sağ olsun Türk milleti.. açıkça okunuyordu.. . 

Biz her vasıta ile Atatürkiln alınış ol- Büyük ölünün naaşları atlas bayrağa 
duğumuz mirasın hakiki sahipleri oldu- DtiNYA MÖVACEHESİNDE sarılı bir sanduka içinde bilyük mua-
Rumuz davasını ispat etmiş olacağız.. ATATÜRK... yede salonuna getirilmişti ve güllerle ör-

Atattirk, emanetini bizlere teslim etti.. Ebedi Şef Atatürkün vefatı haberi, tülü idi.. Baş uçlarında büyük ünifor-
ispat edeceğiz ki biz bu emaneti hüsnü bila istisna dünyanın her tarafında de- malı dört subay ihtiram nöbeti bekliyor
muhafaza ve teslim ettiğinden daha iyi rin bir elem uyandırmış ve Milli Şefi- lardı .. Tabutun arkasında altı büyük 

Şimal denizinde harp - Bir tezad man
zarası ·- Bitar aflara yapılan hücumlar 

vapmağa layık ehilleriz.. mize hükümetimize dünyanın dört taJ meşale yanmakta idi.. 
İbrahim Necmi Dilmen - Burdur - rafından on binlerce taziyet telgrafları Ziyaret zamanı gelince ilk olarak baş

A.tatürkiln ziyaı karşısındaki tahassüs- yağmıştı .. Ölüm gecesi Londra radyosu larında Orgeneral Fahrettin Altay ol
lerini şöyle ifade eylemiştir. cDUnyanın yetiştirdiği müstesna kuman- mak üzere teşrifata dahil 12 genera1imi-

O daha senelerce evvel söylemişti : İki dan, dahi rehber, Türk milletinin bü- zin muntazam ve hazin geçişlerini gör
ldustafn Kemal v:ırdır.. Biri ben, fani yük kurtarıcısı Atattlrk şu anda haya- dük .. Hepsinin gözleri yaşlı idi .• Yıllar-
1.Mustafa Kemal.. Öteki, milletin ~ima ta gözlerini ywnmuştur• cümlesiyle baş- ca dahiyane emir ve kumandaları altın
lçindc yaşattığı Mustafa Kemaller ıdea- lıyan bir mesaj neşrederek Türk mille- da 1.aferden zafere koştuğunu kahraman 
lidir .. Ben onu temsil ediyonnn~. Çok tinin matemine İngiliz imparatorluğu- ordunun kahraman başkumandanına 
defa tekrar etti .. Her hangi bir tehlike nun samimi surette iştirakini bildirmişti. karşı yakın silah arkadaşları sÖn hürmet 
iıunda ben zuhur ettimse beni bir Türk Biz Türkler, İngilterede teessürün borcunu edaya gelmişlerdi.. 
anası doğurmadı nu? .. Türk analar da- ifadesini Hayd Parkta söz söyliyen bir Bundan so;u·a teşrifata dahil mülki 
ha Mustafa Kemaller doğunnıyacak mı? İngiliz hatibinin şu sözlerinde mUnde- erkan geçmeğe başJadı .. Vali ve Beledi
Feyiz milletindir, benim değildir. miç bulmuştuk : ye reisi mebuslar, büyük memurlar, ec-

1\.laettin Tiritoğlu - Maraş - Atatürk _ •Kral Beşinci Corç vefatından ev- nebi sefaret ve konsolosluklar erkanı, 
bir zihniyettir, bir devlet zihniyetidir.. vel hediye ettiği Çanakkale adlı eserin hüzün ve hürmeti birl~tiren derin bir 
pütlin cihanlara bir tarih zihniyeti olan kabında Atatürke şöyle hitap etmişti : huşu içinde büyük Atanın tabutunu se
!l>u adam Türk milletinden gelmiştir. Ve (Büyük bir kumandan, asil bir düşman ltunladılar .. 
!J'ürk milletinin gururudur.. Atatürk ve kahraman bir dost şerefine)... Ata- Sıra Üniversitelilere gelmişti .. Rektör, 
bütün Türk milletinin kalbinde, tıpla türk İngiltereye karşı muhasım olduğu gruplar halinde üniversite ve yüksek 
başımızda dalgalanan bir milli bayrak umumi harpte bile asil bir düşman ve dekanlar ve profesörleri dört kişilik 
gibi daima yaşıyacaktır.. kahraman bir dost gibi hareket etmişti.» okul talebeleri takip etti. Büyük kuru-

llyas Sami Muş - Çoruh - Büyük şc- Alrni akşam Paris radyosu da uzun cunun ölmez eserini kendisine emanet 
fin yüksek hatırasını taziz etmiş ve onu bir mesajla ölümü haber vermiş ve ölü- ettiği gençlik, göğüslerine sığmıyan ıs-

lmiş la B Ata ı.ONDRA MEK,..UP., ARJ hukuku muhariplere açık denizlerde bu· ~ .. t.-:ben kUrsüye ge · o n esim - mün dünyadaki akislerını· · bil~;..;....;~tL tırap ve heyecanlariyle sanlü emaneti A ~ ,.._...... ~·~ lunan b itaraf gemilerine aramak ve müJ 
lay - Kütahya - Türk milletine baş sağ- Balkanlıların matemın· e Yunan başve- aldık ve daima baş üstünde taşıyacağız d k h '-'-- · • Zi İsm Deniz kuvveti, deniz muharebeleri ol- •a ere etıne a.ıuun. vennıotir. 'yaret 
hğı dile~ ve yine Türk milletini · et kili general Metaksas su sözlerle terce- der gibi görünüyordu.. duğu nadir zamanlar müstesna. gösterişi ve arama esnasında mukavemet görül-
İnönü gibi ikinci bUyük bir adama, bü- man olmuştu : .. Bundan sonra başta İstanbul kuman- az bir kuvvettir. Fakat tesiri bir çoklan- düğü takdirde cebir .iatimal edilebilir. 
yUk bir öndere malik olmasından dolayı •Şefi için ağlıyan bütün bir milletin danı General İialis Bıyıktay olmak üze- nın zannettiğinden çok daha vasi ve şu- Fakat cebrin meıru olan derecesi ancak 
lrutlularruştır. arzettiği manzara hakikaten muazzam, re kumandanlık erkanı, kara, deniz, ha- mullüdür. Onun kudret ve kıymetini tak- taharriye inkıyada icbar edecek derece-

Doktor Taptas - Ankara - Rum vatan- hakikaten dokunaklı ve müellemdir.. va ord~una mensup yüksek subaylar, dir edemiyen ve harbi yalnız ordulann de olanıdır. Britanyanın bu zamana ka-
ki d çarpışması sayan ba2ılan Britanyanın , dar yapbğı şey düşmana gitmekte olan 

&!aşlarının elim zıya karşısında . uygu- Türk milletinin acısına ona sıkı ve çö- kumandanları ve öğretmenleri ile harp gayretleri ile müttefiklerinin gayretlerini . malzemeyi müsadere etmek ve bu mü· 
larına terceman olmuş ve Ata~k öl- zülmez bağlarla bağlı b~unan Elen mil- akademisi, yedek subay okulu, süvari mukayese ederek ademi memnuniyet sadere işi biter bitme-z gemileri ıerbcs 
ı:nedi o, hepimizin kalbinde ebediyen ya- !etinin acısını katıyorum .. • binicilik, topçu ve piyade atış okulları gösteriyorlar. bırakmakbr. Cebir ancak pek nadir hal
iJ.facaktır .. Demiştir... Yugoslavya başvekili Dr. Stoyadino- talebeleri, halle partisi erkAru, Halkev- Bugün Garp cephesinde 1914 deki lerde istimal edilir ve mi.iaadere ganaim 

Hasan .Reşı.·ı. T. angut - Muş - ~~tür.- viç şunları söylemişti : leri idare heyetleri, mali, ticarl, idari te- esas lngiliz seferi kuvvetinden daha bü- mahkemesi tarafından tasdik edilmediği 
L.::- şahs tin f d ed k d t ki l k" w yük bir lngiliz kuvveti vardır, ve bu kuv- takdirde yapılan hasar ve cekilen müş--.i.i..u ıye ı ı a e ere emış ır : •Atatürk devrun· ızın' • en bu"yük· adam- şekküllerin ileri ge en er anı geçmege k·•ı4 . . 1 vet yerine daha süratle ve bir tek zay:at u at içın tazmınat veri ir. 
• Atatürk büyük bir Türk babası sıfa- larından biridir .. Şahsında en yüksek başladılar. vermeden vasıl olmuştur. lngiliz deniz Maamafih Alman nazariyesine göre 
~yle milletini ~~ basmış ve bütün şövalye ve büyük adam meziyetlerini Dolmabahçe kapılarının bir gün böyle hakimiyeti olmasaydı bu kuvvetten ne Almanyanın mukaddes davası her türlü 
ıışkını ona vermış ~ır varlıktı.. taşıyordu .. • hazin bir merasime a~ılacağı kimin ak- bir adam, ne bir tank orada bulunabilrr- insaniyet ve hukuku düvel düşüncderi-

Kamil Dursun - Izmir - Dilnya yara- lı:>zan üniversitesinde bir Atatürk Iına· gellrdi? .. di. Ou hakimiyeti temin ve idame etmek nin fevkindedir. Bir taraf geminin harp 
tıldığı günden beri talil?ri tersine çevir- toplantısı yapılrmş, üniversite rektörü Büyük Ata.türkün tabutu önünde son harpteki bir lngiltere hükümetinin daima r:amanında Almanyamn düşmanı olan 

k d · · llk düşüncesi olmalıdır. bir memleketle ticarete devam etmesi o 

di, denizaltrn geriden yaklaşb. Vendia 
denizaltıyı görür görmez durdu ise da 
d !!nizalbdan d erhal ateş açıldı 120 .met· 
relik mesafeden ıcslenildi ise de kulak 
esılmadL Nihayet V e-ndia bir torpido ile 
batırıldL Hayli zaman yüzdükten sonra 
kurtanlan kaptanına denizaltı komutanı, 
gaddarlığını hakh göııtermek için esiz 
kaçak eşya götürüyordunuu dedi. Böy
le bir şey götürülmediğt anla~ılınca ciha-
na neşredilen son hehane V endia" nın 
denizaltısını imha etmeğe uğraştığına 
dair bir iddia idi. Bu bir çok vahlardan 
yalnız bir taneıidir. Sor. bir misal FranJ 
sız Bretagne lTansatlentiğinin sırf keyf 
için bombardıman edilmesidir. Böyle 
mezbuhane metodlarla Almanya 1917-
18 de harbini kazanmak emelinde idi. 
Muvaffak olamadı. 

ın.iş olan tek insan Atatür tür, e~tır: Türk talebelerine şöyle hitap etmişti : tl\zim vazlfeslna koşanların geçidi !a.sı- Çünkü her şey ona bağlıdır. Bu gaye kadar §eni bir cinavettir ki kumpanya-
... ?r~e .~vre~ .. - B~esir - Atatürk~ - •Siz Türk talebeleri bugün, bilyi.lk msız büt~ ~ün devam. etti.. Ö~lecWı1 ic;in millet son üc; ;.s~ne 2arfında ıniSli &ınn na.~ıt bir zarar verileceği hiç düşü- tatbi.ka konur konmaz ııemeresini vermi~
plumunun butun dunynda husule get:z-- şefinizi kaybettiğinizden dolayı ne ka- ı;onra halk 'kitlclerlne, lıse Ve orta ~C!k- görülmemiş emekler sarfetmiştir. nülmeden derhal batınlmağa mahkum• tir. Ingiliz gemileri hala ferdi bir ıurette 
diği akislere terceman olmuş ve de~- dar ağlasanız haklısınız... tq> talebelerine sıra g~lınişti.. • ıçjndc bulunduğumuz jıarpte deniz dur. hareket ederken denizalblann biçtiği ha· 

Ceçen harpte miittefiklerin 4"kayıtsız 
şartsız denizaltı harbıni> bertamf etmek 
için kullandığı metodlar bugün mevkii 

tir ki : .. Türkiyeyi yaratan, tarihimizin bu en Tam sal'ıt 14.30 da kesif yığınlar ha- kudreti ş~~dide~ çok şeyler yaptı. Al- Devletler hukuku hükümlerine riayet sat müdafaa tedbirleri arttığı ve denizal-
trlu Onder Biz Türk çocukları sana b'. "k d b . d . h" lifıde biriken halk safhaları arasında bir m!}n ıefaını denızlerden kayboldu. Do- hususunda kuru laflar söyleniyor. Fakat tılara karşı mukabil taarruzlar muvaffak 

• uyu a amını aşımı en erın ur- .- b. f ·ı · · k k t' mil · · Al h ·ı · . .• d li'" l4mı; Türk la ak ka ,d Ka1 b.:.ıık nanma ıtam gemı erının aça eşya ıcaret ge erının man arp gemı erı olduğu müddetçe azalmıştır. Bunun ne-
ve sen~n on er gme ay..... 0 r metle eğerek anarım..• ynaŞı'na ~1 u. a aı ' ~~yın naklini kontrol etmekle Almanyayı de- ve denizaltıları tarafından verilen bütün ticesi Alınan deniz faaliyeti Britanyanın 
kalacagız .. Ahdımız budur.. İran meclisinde Atatürk için bir tA.- kümlu bahçesıne ardı, arkacn kesılmıyen niza"ırı memleketlerden en lüzumlu ihti- işaretlere, anl••ılıın anla.,ılmasın, anında 1sm f k ,. -r- -., " Okvanus cıahillerinden lskandinav ve 

et zdamai' - &kişehir - Atatür ün zim celsesi tertip olunmuş ve meclis re- bir ~l halinde 4lknlağa biışladı:. yaçlarını temin edemez bir hale getirmi~- itaat etmeleri lüzumunda son derece ısJ Baltık. sularına intikal etmi~. ve bu faaJi-
ölümü yalnız kendisinin yarattığı Türk isi bir nutuk iradetmişti.. Büyük Atanın sandukası önünde ya- tir. Bu mahrumiyetin. ~udretli tesiri _!lüş- rar gösteriliyor. Aynı zamanda, me!lela yetin hedefi lngiliz gemilerinden ziyade 
milletini değil bütün dünyayı yasa dil- At r· k.. f tlar .. bet' 1 pılan geçitlerin ~altı.Iması imkftiısız ha- mnn tarafından çok ıyı anla~ılmıştır. < ani olarak yol değiştirmek gibi her türlü bilhassa Şimal bitarafları olmıya başla-

.. .. .. ' . . . a ur un ve a ı ınunase ıy e . . ,, nun bundan korkusu bitaraf devletleri hareketten sıkı bir surette içtinap edil-
§1:11'111Hauşdt~r0, demıştıri .. l Ark daşl d Belçika ve Macaristan parlamentoların- zın safhalar arzetmes~ .bakımından -~n tedhişle kendi lehine hareket ettirmek mesf, aksi takdirde Almım denizalbs· mışlır. Vendia"nın bu memleketle veya 

ın ı ngun çe a ar e- h ı h Ik ı d Yu.z · harple hiç bir alakası olmayışı onu şid· - - da nutuklar söylenmişti. Macar metli- oyecan ısı a 10 geçışı 0 uyor u. - yani lngiltere ile ticaretten ictinapla ken- kumandanının bunu ııerke~lik addcdece-
.~ · k b b d d w ili det ve zorbalıktan kurtaramamıştır. 

ınıştır, ay muz ve un an ogan acı- sinde, meclis reisi B. Kornis nutkunda leri buruşmuş ve belleri bükülmüş · - disine malzeme tedarikine devam ettir· ği söyleniyor. Fakat hukuk düvel kanu-
ı:nız, tee~~fu:, öl~ ~bul etmez d~- Atatiirk için şu cümleyi kullannuştı : tiyarlarla küçük çocuklar omuz omuza mck husus~n?a sar.fettiği muazzam nunun hükmü icabından olan ve h ~~~l ~:Yizdih~im!:.;:ld~~~n nTd~~:~~ 
recede bUyük ve derındir .. Buna rag- cÇet"ın b'ır asker olan Atatür·· k hiç bır' geçiyorlar, sevgisi ve matemiyle geçm;., emeklerden ıyıce bellı olmaktadır.. gemisinin komutanını bir tarafa karşı 

"-:t b. · · 1 d 1 h k · mazdı > Baltıkta tabii, bitaraf gemileri 
ınen tesellimiz de ayni derecede bUyük, zaınan mahirane s·ı·yaset entrikalarının nesli bugünün nesline bağlıyan bü'-rilk ce ır ıstıma etme ı>n evve are etinir 

J BiR TEZAT: haklı olduğundan emin olmaya mecbın· Alman deniz kuvvetlerinin hakimiyetine 
derindir .. Şuna şükretmeliyiz ki : Ata- cUlyssc• i olınamıştır .. Belki bütün en- ölünün önünde derin bir huşu ile eği- Britanya ve Almanyanın usulleri ara• kılan vazifeden hiç bahsedilmiyor. Al- karşı bitaraf kara sularının temin etti~i 
türk az zamanda bütün eserlerini ve on- gellerin galibi •Achille• i olmustur.• liyorlardı.. sındaki fark dikkate ayandır. Bize göre man deniz.altı komutanlarının bazı hal· himayeden bnşka bır himayeye malik 
l8rın yaşaması sebeplerini ikmal etmiş- "" Gelliş merasim Salonu tutulmıyan hıç- bitaraflann düşmana kaçak eşya tedarik !erde endise ve korkuları pek kolayca değildir. Öyle görüniiyor ki başka yerler-

. Harpte, sulhte kuruculukta ve ya- ATATÜRKÜN V ASİYETNAMF.Sİ kırıklarla .s3rsılıyordu.. etmesi bir cürüm olamaz. Bu onlar için uyanıyor. de bitaraf gemiler refakat sisteminin hi-
cılıkta onun dalına yanında, en yakı- Genç, ihtiyar, erkek, kadın on binler- meşru ve karlı bir iştir. Aynı zamanda Bu da Danimarka gemisi Vendia' nın mayesinden istifade ı-decek olurlarsa çok 

da b 1 k l 1 Is. t bul alt liW' d · devletler ar•ısı hukukunun hiç bir hükme Skaw açıklannda batırılması gibi hadi· fCY kazanacaklar ve bir şey kaybetmiye-
u unan ve onun sağ o u o a- - an mcı noter gm e tanzım ce insan, ağlıyarak, hıçkırarak büyük '- d 

rak en büyük yardımcısı oln İnönü bu- edilen Atatürkün vasiyetnameleri ay- şefin önünden geçiyor .• On üç yaşında mugayir değildir. Fı:ı.kat devletler arası selerle neticeleniyor. _v_e_n_d_i_a_h_a_m_u_ıe_•_iz_·_c_eK_l_e_r_i_r. ___________ _ 

gün başımızda bulunuyor.. . nen şudur : bir kız çocuğunun bayıldığı, yıkılan blr 
Fazıl Ahmet Aykaç - Elô.zığ - Önder Malik olduğum bütün nukut ve hisse ihtiyarın kollnnna girilerek salondan 'Çl· Almanya heyecan içinde öldil .. Şüphe yok .. Bunun yanında Tür- senetleriyle Çankayadaki menkul ve karıldığı gürülüyordu.. Dunnıyan bir 

lıciye, şerefli, muzaffer, kahraman Tür- gayri menkul emvalimi Cilmhuriyet sel halindeki bu akış, akşama doğru büs
)uye, Atatürk Türkiyesi, ebediyete nam- Halk Partisine Atideki şartlarla terk ve bütün kesafet pçyda etti. Saat on ycdi-
zet olan Türkiye, Türkiyemiz yaşıyor .. vasiyet ediyorum : de caddelerde daha geniş ölçüde izdiham - Bu te§ebbüsün müşevvikleri gizli tır .. 
Binaenaleyh hangi vazife, hangi gaye 1 - Nukut ve hi"5e senetleri, şimdiki var ... Tramvay ve otomobillerin işleme- bir servisin ajanlandır ve onlann arka- Polis tahkikatla meşguldür .. İstihkam 
bize 'matemimizin içeride onun ilerleme- gibi, İş Bankası tarafından nemalandın- sini temine uğraşan zabıtanın gayreti, mukarrer olduğu, fakat gece bu nutkun sında muharipler bulunmaktadır. kıtaları bütün gece enkazı kaldırmağa 
sine ait olan işten alıkor?.. lacaktır.. izdihamın gittikçe artması yüzünden ne- söylenmesinden sarfına7.ar edilmiş oldu- Bizzat Alman radyosu şöyle diyor : uğraşmışlardır. Bu iş simdi bitmiş gibi-

Arkadaşlar bugün acılarunızı bağrı- 2 - Her seneki ner;ıadan, bana nls- tiocsiz kalıyordu. ğunun ilan edildiği hatırlatılmaktadır. _ Bu gizli servisin mensup olduğu dir.. Cehennem ınakines birahanenin 
mıza basarak, gözyaşlarımızı kabil olur- betleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadık- 19 SON TEŞRİN... Nevyork, 9 (A.A) - Röyter ajansın- memleket olan İngiltere, bu sefer devle- çatı.c;ına, tam Führerin .cıöz söylediği kilr-
sa canımızın içine akıtarak ancak yarı- ları müddetçe, Makbuleye ayda bin, Atatürkün cenazeleri o gün İstanbul- dan : tin düşmanlarına karşı çok şiddetli ted- sünün üst kısmına yerJe.~tirilmişti .. Ma-
nın yüzünü güldürecek faaliyete teşeb- Afete 800, Sabiha Gökçene 600, Ülküye dan Ankaraya nakledilecek.. Radyo haberlerine göre infilak, mera- birler alacağımızdan emin olabilirler. kine, infilak anmda saat 2422 yi göstc-
büs etmekle idi ki Atatürkün !Ayık ha- 200 lira ve Rukiye ile Nebileye şimdiki Daha sabah, tan yeri ağarmadan bil- sim hitam bulunca halk birahaneyi ter- riyordu. Führer ve· maiyeti on daklka-
lefleri olduğumuzu ispat edebiliriz, de- gibi yüzer lira verilecektir. tün İstanbul ayakta, Dolmabahçeden ketmeğe başladığı zaman vukua gelıniş- Roma, 9 (Ö.R) - Münihte Führere dan beri içtima mahallini terketmiş buJ 
ıniştir.. 3 - Sabiha Gökçene bir ev de alma- Srayburnuna kadar bütün yollar ve tir .. Birahane binası yıla1mış ise de ışık- karşı yapılan suikast Rt>mada haber alı- lunuyorlardı. Bombanın tesiriyle çatının 
Niğde mebusu Dr. Abravaya da şun- bilecek ayrıca para verilecektir. Üsküdar, Hhydarpa.şa, Mnkriköy sahil- lar sönmemiş ve bu sayede zabıta ölü- nır alınmaz kral Führere bir telgraf bir kısmı yıkılmıştır. 

lan söylemiştir : 4 - Makbulenin yaşadığı müddetçe leri· matemler halk kitleleri ile dolu.. leri ve yaralıları çarçabuk k:aldırmağa göndererek ~uikastten kurtulduğu cihet- Suikac;t Führcre, bir saat sonr.ı, tren-
Arkadaşlar, şimdiye kadar, son daki- Çankayada oturduğu ev de emrinde Bütün kara ve deniz nakil vasıtaları muvaffak olmuştur. Zabıta felaket kur- le tebrik etmiştir.. de iken bildirilmistir. Bir çok kimseler 

kaya kadar huzurunuza çıkmak şerefine kalacaktır.. . d.tİrdurulmuş... hanlarının isimlerini bildirmekten imti- Düçe de Hitlcre gönderdiği bir tel- tevkif edilmiştir. Tahkikatın neticesi ve 
mazhar olup söz söyliyeceğimi kat'iyyen 5 - İsmet Inönünün çocuklarına yük- Dolmabahçede de hazırlık erkenden na eylemektedir ... Yaralılar arasında 4 grafta İtalyan hükümet ve milletinin ecnebilere karşı alınan tedbirler hakkın-
bilmiyordum .. Fakat son dakikada, kı- sek tahsillerini ikmal için muhtaç ola- başlamıştı.. kadın vardır. Felaket esna'illlda Nazi derin nefret.ini ve Nasyonal Sosyalizmin da henüz hiç bir haber \•erilmemiştir. 
nlaeak derecede çarpan kalbimin heye- caklan yardım yapılacaktır. Sarayın büyük kapısı önünde yüzler- şeflerinden Göbels, Hess ve Streicher ilk saatten beri taraftarları olanlar ara- Yan resmi •Doyçe Den• gazetesine 
canı beni buraya sevketti .. Buraya gel- 6 - Her sene nemadan mütebaki mile- ce çelenk var... bulunmakta idi. Bazı müşahitler Führe- sında kaydedilen hayat ka~'lplarından göre suikastın nasıl hazırlandığı hakkm
diğim dakikada dahi ne söyliyeceğimi dar yan yarıya, Türk tatih ve dil ku- İçeride büyük ölü için husust mera- ritı hayab.na karşı bir suikast olması dolayı teessürünü ifade etmiştir.. Düçe da henüz malömat yoktur. Faknt mü· 
bilmiyorwn... Atatürkün büyüklüğil, rumlarına tahsis edilecektir. sim yapılıyor ve ailesinin isteği üzerine muhtemel görülen bu infilru.o.n netice- cAlman milletinin rejim etrafında ''ah· şevviklerin İngiliz gizli sen•isinin ajan· 
AU\türkün dehası, Atatürkün eseri hak- K. ATATÜRK namazı kılınıyor .. Tekbir Türkçe veril- sinde halkın Hillerin etrafında daha sı- detini sarsamıyacağına emin bulundu- ları olduğu malCıındur.. Gazete ilave 
kında neler söylendi, neler yazıldı .. Kü- miş, namazını da İc:!Am tetkikleri cnsti- kı bir surette toplanmak gibi bir netice ğu• suikasttcn Führerin kurtulması mü- ediyor : •Alman milleti şimdi ger~ektcn 
tüphaneler dolusu kitaplar mevcut... İSTANBULUN TAZİM GEÇİŞİ tüsil dircktöril Ordinaryüs profesör Şc- vereceğini söylemektedirler. Diğer bir nascbctiyle kendi naınma ve fa.,.c:ist İtal- mücadeleye girmiştir. İngiltere bilmeli-
Radyoda neler dinledik .. Bunlara il!ve rafettin kıldınnıştır.. kısım müşahitler ise bu infilak netice- ya namına memnuniyetini bildinniştir.. dir.. Cehennem makine.si birahanenin 
edecek söz bulmak şimdilik benim için 15 Sonteşrin... Cenazeyi taşıyacak top arabası saat sinde Yahudiler aleyhinde çok daha şid- Almanyada nefret umumidir .. Gazete- 1.ınz... Mücadele çetin olacaktır, zira 
kabil değildir .. Esasen maksadun bun- Bütün İstanbul.... Büyük Ölünün sekizi çelTek geçe merasim salonunun detli tedbirler ahnması muhtemel bu- ler suikasdı gizli İngiliz polisine atfodi- me\-zuw1 Pil yük~ek şey olduğunu bili-
lardan bahsetmek değildir. Gözümün önünde tazim geçişi yaptığı tarih.. mermer basamaklı medhaline yanaşıyor. lunduğu miitnlaasını serdetmektedir. yorlar. Bu sırnda führer Bcrline gelmiş- yoruz .. •. 
önünde hazin ve elim tabloyu gördüğüm Sabah saat ondan itibaren Dolmabah- Arabaya üç çift siyah kadana koşulu.. . Londra, 9 (A.A) - İngiltere, Hitlere tir.. Roma, 9 (Ö.R) - Alman gazetelC'.rl 
:zaman elini, ayağını seve seve öptüm ... çe sarayında Ebedi Şefin cenazesi buzu- Merasim başlıyor.. Sekizi çeyrek geçe karşı yap.Jmı.~ olan suikastta suç ortak- Münihten bildirildiğine göre ağır ya- suikast tahkikatının ııeticeleri hakkında 
Fakat bu dakikada o arzu yine bende runda halkın son ihtiram geçişi başla- en yakın silah arkadaşlarından on iki lığı ile itham edilmektedir. 12 Uhrbaltt ralılardan daha üçil vefat etmiştir .. Bü- henüz malümat vermiyorlar. Tahkikatın 
uyandı .. Ve huzurunuzdn - huzurunuz mıştı. Saraya giden bütün yollar saba- tümgeneral cenazenin başucunda top- diyor ki : tün yaralılar esmer gömleklilcrdir .. İn- idaresine bizzat Himler memur e~ 

diiiiiiiiünl kiiiliihl ulziuruiilnluiz•d;em; e:k; d;o:v -;hın daha çok erken vaktinden kesilıni.ş, landı .. Sandukayı kaldırdılar ve eller üs- - Bu suikastta İngiliz gizli servisinin filak esnasında hükümet ve parti erka- tir. Son saatte öğrenildiğine göre sayısı ••••••ili irnl:Jan~ I terketmiş__ bulundukların- 29 olan" ağır yarlılardan daha ikisi 
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Llhey ve Brüksel in teşebbüsü 
-

Fransa ve lngilterede inceden inceye tetkik edilirken, Alman şansölyesi 
milletine "Beş senelik bir harbe,, hazır olmalarını • 

emrettı 

Brüksel ve L&hey, endişe 
içinde beklemektedir! 

Teyit edilmiyen bir haber 
Akşam, motörize kıt' alarının Hollan

da ya girdikleri bildiriliyordu lngiliz Hariciye nazırı dün mesaisini, 
mesaja verilecek cevaba hasretmiştir 

. 

Bu haber tahakkuk etmemiştir. Fakat hudutta 
Alman hazırlıkları ehemmiyetle nazara çarpmaktadır Amsterdam, 9 (ö. R) - Danimarka, 

tsveç, Norveç kralları ve Finlandiya 
Cumhurreisinden Belçika kralı Leopold 
ve Hollanda kraliçesi Vilhelminc sulh le
hindeki teşebüslerine iştirak ettikleri· 
ni bildiren telgraflar gönderilıniştir. 

Paris, 9 (A.A) - Öğrenildiğine göre 
risicumhur B. Lebrun salı günü saat 
21 e doğru Belçika ve Hollanda hüküm
darlarından tavassut teklifini mutazam
mın bir telgraf almıştır. Bunun üzerine 
Fransa hükümeti bu telgrafa verilecek 
cevabı hazırlamak üzere derhal İngilte
re hükümeti ile temasa girmiştir. 

Kopenhag, 9 (Ö. R) - Tidende gaze
tesinin Berlinde selahiyettar Alman ri
calinden öğrendiğine göre Almanya 
Holanda ve Belçikanın teklifine hiç bir 
c·evap vermiyecektir. 

Roma, 9 (Ö. R) - Fransa ve İngilte
re hükOmetleri Belçika ve Holandaya 
verilecek cevabi notayı tedkik ederken 
Alman hükumetinin noktai nazarı hiç 
değişmişe benzemiyor. Berlin bu giine 
kadar takip ettiği hedeflerin hiç birinde 
gerilemek içtemediğinden sulh mesajı
nın muvaffakıyet ihtimali yoktur. 

Brüksel ve Lahey endişe içindedir. 
Belçika ve Hollandanın müsalemeiper
ver tekliflerine Hitlerin Münih nutku 
bir menfi cevap telakki ediliyor. Hitler 
bu nutkunda Göringe beş senelik bir 
harbe hazırlanmasını emir verdiğini 

bildirmişti. Hatırlardadır ki sarnhiyet
tar Alman askeri mahfilleri harbin 6 
aydan fazla devam edemiyeceğini iddia 
ediyorlardı. Şimdi Hitler milletini beş 
5enelik bir harbe hazırlamağa çalışıyor. 

Roma, 9 (A.A) - Gazeteler Belçika 
ve Hollandanın tavassut teşebbüslerine 
fevkalade alaka göstermektedirler. Ga
:1.eteler ilk sahifelerinde bu meseleden 
bahsetmekte ve kraliçe Vilhelmine ile 
kral Leopoldun fotoğraflarını neşreyle
mektec:fırler. Fakat gazeteler bu bahta 
doğrudan doğruya mütalea serdinden 

Garp cebhesinde lnğiliz topçuları 

içtinap etmekle beraber büyük manşet- yet Rusyaya temas etmediğini kaydedi
ler altında Hollanda ve Belçika hüküm- yorlar. cDeyli Telgraf> gazetesine göre 
darlarının bu teşebbüslerinin Fransız Hollanda ve Belçika hükilmdarlannın 

ve İngiliz gazetelerindeki akislerinin bu tavassutunu takip eden bu nutuk Al
teşebbüsün menli bir cevap ile karşıla- manyanın bu te'.iebbüsc cevabı gibi te
nacağıru işrap etmekte olduğunu yaz- lakki edilebilir. 
maktadırlar. Berlin, bilhassa Lord Halifaksın nuı.. 

Londra, 9 (Ö. R) - Deyli Telgraf kundan sonra, tavassut teşebbüsünün 

gazetesi Hariciye nazırı Lord Halifak- Faris ve Londrada soğuk karşılanma
sın bütün gün Gedorsey ile mesaj hak- sından hayrete düşmemiştir. 

kında istişarelerde bulunduğunu bildi- Faris, 9 (ö R) - Berlindcn bildiril-
riyor. diğine göre Hollanda kraliçesile Belçi-

Roına, 9 {Ö. R) - Alman gazeteleri ka kralının tavassut teklüi karşısında
dün akşam Hitler tarafından söylenen ki noktai nazarını Almanya diplomatik 
nutkun metnini neşrederken Almanya- yollarla bildirecektir. lki hükümdarın 
nın, mücadele ne kadar şedid olursa ol- sulhu iade etmek teşebbüsü takdir edil
sun, teslim olmamak kararını teyid edi- meklc beraber muhasımlar arasında 
yorlar. vehameti artan hareketler sebebile bu-

tngiliz gazeteleri 1ngiltereye en bü- nun pratik bir netice vermesine inan
yük şiddetle hücum eden Hitlerin Sov- 1 mak güçtür. 

Roma, 9 (ö. R) - Bugün burada 
deveran eden ve henüz teyidine imkfuı 
olmıyan şayialara göre Hollanda hudu
du boyunca tah.şid edilmiş olan Alman 
motörize k.ıtalan Hollandaya girmişler
dir. 

Almanlar dün akşamdanberi Hollan
danm karşısında Ren üzerinde köprü 
kurmakla meşguldürler. Bu köprüler 
bu sabah ikmal edildiğine göre şayia
lara asılsız nazarile bakılmıyor. 

Hollanda - Almanya ve Belçika - Al
manya hududlarında seferber edilen Hol 
landa ve Belçika kuvveilerinin tahşidi 
devam etmektedir. Albert kanah aske-
ri işgal altındadır. Hollanda umumi se
forberliğini ikmal için henüz davet edil
memiş olan bir kaç sınıfı da silah altı
na çağırmıştır. 

V AZ!YET ENDİŞELİDİR 
Roma, 9 (ö. R) - Alman motörize 

fırkalarının Hollandaya girdikleri hak-

kındaki rivayetler teyid edilmemiştir. 
Mamafih vaziyet çok en~eler uyandır
makta devam ediyor. 

Londra, 9 {Ö. R) - Taymisin Rotter
dam muhabiri bildiriyor: 

Alman büyük elçisi, Hollanda hüka
meti nezdinde yaptığı bir teşebbüste 
Hollanda ve Belçikanın bitarailıklarını 
müdafaaya gayri muktedir bulundukla
rıİu ehemmiyetle not ettiğini bildirmiş
tir. Bu teşebbüs çok manidardır. Ve iki 
meı:ıleketin , istiklaline karşı tabanca 
tehdidi altında bir hareket mahiyetini 
taşımaktadır. 

G1ZLl BtR PLAN 
l!ollandanın yapılan teşebbüse ceva

bı manen sulh mesajile, maddeten hu
dudda yeni sahaların sular altında bı
rakılmasile verilmiştir. Hollandanm her 
Alman taarruzuna mukavemet edeceği 
muhakkaktır. 

Daily Speach gazetesine göre Hollan-

da ve Belçikanın .lstilAsı hakkında giill 
bir Alman planı elde edilmiştir. Hollan· 
da orduları başkumandanı, bu planm 
mahiyetini kraliçeye izah etmiştir. Şim· 
eli Hollanda resmi maka.matı, Almanya 
cihetinden ne kadar büyük tehdid al
tında olduklarını kuvvetle anlamış bu
lunuyorlar. 

Roma, 9 (ö. R) - Hollanda paytah· 
bndaki İtalyan muhabirleri Alman ku
mandanlığının Hollanda ve Belçikayı 

istila niyetleri bakında bu bitaraf mem
leketlerde mevcud olan endişeleri bil
dirmektedirler. 

Brüksel, 9 (Ö. R) - Kral Leopold 
ordu kumandanları ve nazırlarla uzun 
süren bir görüşme yapmıştır. Vaziyet · 
vahim ıtela:kki dilmektedir. 

Brüksel, 9 (ö. R) - Belçika ordusu 
seferberliğini tamamlamıştır. Şimdi 11· 
Iah altında 600.000 kişi vardır. 

Cihan matbuatııia •• gore 
Belçika· ve Hollandanın sulh teşeb

büsü muvaffak olamaz 
Faris, 9 {Ö.R) - .Matbuat Belçika ve •Çemberlayn ve Daladiye ne İngilte- yetin manevi serv'eti olduğunu biliyor· 

HolJanda hükümdarları tarafından yapı- renin ve ne de Fransanm boşu boşuna tar .. Fakat Fransa ve İngiltere muzaf
lan sulh teşebbUsünün beyhudeliğine harbi bir dakika bile uzatmıyacaklan- fer olmazlarsa bugünkü bitaraflann 

dair olarak diplomatik muharrirlerinin nı, makul ve adilane bir sulha kulakla- elinde ne kalır?.. Müttefikler mağliip 
yazılarını neşretmektedirler. nru tıkamıyacaklarını zaman zaman söy- olurlarsa Belçika ve Hollandarun ak:ibe· 

Gazeteler bu teşebbüsten takdir ve si- lemişlerdir. ti Polonyanın, Çekoslovakyanın, Avus--
tayişlc bahsediyorlarsa da sulhun kat'ı Her ilci memleketin vaziyeti daima turyanın akibetinden başka bir şey ola-

surette tesisi. bahsinde vaziyetlerini an- aynidir ve adilane bir sulh ancak şu cağı kimin aklına gelebilir. 
}atmış olan Ingiltere ve Fransa tatmin şartlarla tesis edilebilir : 
edilmedikçe Belçika ve Hollandanın 

1 
Alnı 'd k Brüksel, 9 (Ö.R) - Alman gazetele-

tıkl il t bb.. k - anyanın mazı e omşusu , d b'tarafl al hind ki h" um1 

Dost lngiliz Başvekili 
yap arı as eşe use cevap verme 1 mili 1 k aki dal . liv· rın e ı ar ey e uc ann 
k b 1 1 d v 1 o an et ere arşı v a etsız gı "dd ti . dilik' ........ 1_,,.t G •-ı a i oma ıgını yazıyor ar. . . . . . . . şı e şun ~ ır.. aze..., er, 

H . G il" .w. b' akaled ile şıddetlı muamelesının tamırı.. H ll d B 1 ik hük... dar1 ____ _ 
anrı r ıs neşrettıgı ır m e . o an a ve e ç a um ı.aı-llllll 

diyor ki : 2 - lleride bu kabil suikastlerin vu- tavassut teşebbüsü münasebetiyle, Hit-
- Alınanyanın istediği sulh Polonya kubulmıyacağı hakkında kat'i garanti- lerin sulh tekliflerini zamanında yaptı

ve Çekos]ovakyaya karşı zaferini, yani ler itası.. ğıru, şimdi ciddi sulh tek.lifinde bulun
orta Avrupa hakimiyetini tasdik etmek- Er Nuvel gazetesi de ayni mesele mak sırasının müttefiklere geldiğini, 

Şiddetli bir damla hastalığından muz
tariptir, nutkunu Con Saymen okudu 

ten ibarettir.. hakkında şunları yazıyor : ancak o zaman iki hükümdarın giriştik-
Leon Blum Populcr gazetesinde şu sa- •Belçika ve Hollanda Fransa ve in- leri teşebbüsün muvaffakıyete erebile. 

tırları yazıyor : gilterenin müdafaa ettikleri şey, beşeri- ceğini yazıyorlar. 

Münib suikastında Nutuk son haftanın hadiselerini hülasa etmektedir 
Şiddetli bir damla hastalığından muz

ıarip olan B. Çemberlayn ne Londra şeh
remininin ziyaretine ne de avam kama
rasına gidecektir. Sir John Simon baııve
kilin yerine onun nutkunu okuyacaktır. 
B. Çemberlayn bir kaç gündenberi mu
tat yaya tenezzühifnü yapamamı:ıtır. 

Yalnız son dakikaya kadar hastalığı do
layısile uğramış olduğu buhranın bu gün 
geçec~ğini ümit ediyordu. 

Paris 9 {ö.R) - Londradan bildiri
liyor: Başvekil rahat-;ızlandığından Man
siyon Havz' da söyliyeceği nutuk onun 
yerine maliye nazın Sir Con Saymon ta
rafından okunmu:ıtur. Evvelden hazır

lanmış olan bu nutukta başvekil geçen 
sene Lu zamanlarda lngilterenin harp 
imtihanını atlattığından dolayı minnet
tarlığını ifade etmiş olduğunu, fakat si
lfıha sanlmağa davet edildiği rokdirde, 
her taarruza mukabeleye hazır bulundu
ğunu söylediğini hııtırlattıktan ~onra de
miştir ki: 

ısta o anaa Komaya Ken ısını lc::slııl' o 

başka suretle cevap vermek imkanı yok- şarkisinde sulh için en kudretli bir va91· 
tur. Bu sebeple silii.hn sarılmağa mecbur tadır. 

olduk. Ve Avrupanın, bütün milletlerin SOVYET PAKTI /Jman devlet reisinin "mucize,, ka-
• hayatını felce uğratan daimi taarruz teh- « Almanyanın Sovyel Rusya ile paktı 

ditlerinden kurtulduğuna emin olmayın· şimdiye kadar Sovyet Rusyaya büyijk 
ca silahları bırakmıyacağız. faydalar temin etti. Fakat Almanyaya bilinden kurtulduğu tahakkuk ediyor 

SULH MESAJ 1 hacalet ve hezimetten başka bir şey ka-
c Belçika ve Holanda hükümdarları· zandırmadı. Amsterdam 9 (AA) - Havas ajansı lef olacaklardı. 

nın :Vlajeste krnla gönderdikleri tebliği AMBARGONUN REF' I bildiriyor: Siyasi ve adli sebeplerle tevkif edilen 
tabii okudunuz. Bütün dünya, haıbın c Amerikada ambargonun refi en Berlfoden bildirildiğine göre Nazi 11i- şahısların isimleri ilan edilmemektedir. 
yeni bit tevessüünün önüne geçmek ümi- mühim bir hadisedir. Müttefiklere dün- yasi mahfillerinde Führer aleyhine yapı- Berlin siyasi mahfilleri Führerin «Muci· 
dile iki hükümdarın tavassut teşebbüsü- yanın en büyük levazım deposunun ka- lan suikasta vermek istedikleri mana ze) nevinden kurtulduğunu kaydediyor• 
nün yüksek saiklerini takdir eder. Fakat pısını açmıştır. ~udur: lar. infilak takriben 21,30 da olmuş-

Alman şansölyesinden bu teşebbüse « Müdafaamızı takviye ve kudretimi· Allah Hitlerin koruyucusudur. tur. Evvelki seneler bu yıl dönümü nut-
memnııniyet verici bir cevap beklemedi- zi teyid etmekle meşgul bulunduğumuz Bu mahafil daha hiç bir tahkikat ya- kunu Hitler 20,30 da başlar ve 22 debi-
ğimi itiraf ede.rim. Geçmiş tecrübeler bu bir sırada hakiki biç b~r harp hareketinin pılmadan suikastın yabancı eller tarafın- tirirdi. Bu defa, Berlinde görülecek mü· 
karıaııtin mesnedidir. Riz harbı, lüzumun- olmamasına mütecasir olmamalıyız. Har- dan hazırlandığını sciyliyerek Alman mil- him işlerr olduğundan, nutkuna yardım 
dan bir gün bile fazla dudüımek iste- hın ilk haftalarında hakim olan vakıa Jetini tahrike çalışmaktadırlar. Ancak saat evvel başladı ve nutuktan sonra, es
meyiz. Eğer bu teşebbüsten memnuniyet milletin, üzerine aldığı vazifeyi iyi neti- Hitlerin nutkuna· başlamadan evvel bil- ki parti arkadaşlarile konuşmağa kalacak 
verici bir netice ha0ıl olı:bile<;e~i kanaati ceye isnl hususundaki azim ve vahdetidir. hassa hararetli bir şekilde söylediği veç- yerde içtima mahallini terk etti. 1 O da
uyanırsn, Majeste hala ona göre vişa· Bu birlik daha ileri giderek bütün domİn· hile Ailah tarafından her halde himaye kika sonra bomba patlamıştır, Bomba 
yada bulunmakta tereddüt etmeyiz. Fa- edilmekte olduğuna Alman milletini Hitlerin söz söylediği yerin 3 metre üs-

yonlara ve imparatorluğa şamildir. Ve 
kat hundan evvel, mücadelede bizim ya- kandırmak, saniyen hfıla Bolşevik aleyh- tünde, tavan arasında idi. Suikasd mü-

. her tarafta zafer husmıunda ayni azim 
nım•zda olan dominyonlu, müttefik ''e tarı olarak kalıp nedamet etmiyen bir rettiplerini bulacaklara vaad edilen mü-

becılenmektedir. Sadık ve cesur müttefi-
dostlarımızla isti>ıareye mecburuz. kaç Nazi mensubunu ortadan kaldırmak kafat miktan 700 bin marka çıkai:ıhnış-

c Buna intiznren bu harp hakkında kimiz Fransa ile anlaşmamız tam ve ka- maksadile bu suikastin Gestapo tarafın· tır. 
bazı mİjsrı.hedeler yı:palım. Ru harp ge- mildir. Böyle bir azim ve kararla ve böy- dan hazırlanmış olması varittir, Paris 9 (ö.R)'- Münih suikasdı hak
çen harpte tanıdıklarımız.:ı hiç benzemi- le müttefiklerle hiç bir zaman zaafa uğ- Londra 9 ( ö.R) - Berlinde resmen .kında ileri sürülen faraziyeler şunlardır: 
yor. Daha ziyade bir muhasara harbına ramıyacağımızı biliriz. Kat'i kanaatim beya'n edildiğine göre Münih içtimaının 1 - Gestaponun kendi eseri olması, 
benziyor. vardır ki cinayet ve cebrÜ şiddet yerine programı evvelki senelerin ayni olarak 2 - Alman milletinin azmini takviye 

OÇOZLO YARDIMLAŞMA hürriyet ve insaniyetin kaim olacağı yeni muhafaza edilmi~ olsaydı Führer de da- etmek veya Hitlerin Cenabıhak tarafın-
« Bizim ve Fransanın Türkiye ile ak- dünyanın temelleri Rbldığını biz keneli hil oldu.llu sırada bütiin NA•v"""' "'"'T'- ..l-- '-=--r.ır>.J t1n\1 \i.L.-'1;ımı9A wıPn v;ırl'ıır 

,:ı ı... l ' ı ~ıl · ll ~ 3''aı.ıydc.ai\.c.u . ....,~uuQU ""'"' ... .r.:. -- r.r--r ' _ 
fesr~~t;;ve lm~delÔ !>~~ko~~!' rıaraJaJ>~~t!S~ Çt\t~~Q-Jilruir.ia ~rn· une-r. " ~ı::. ' ---.1"1' 

zumlu olan tasfiyelere vesile bulmak. 
Paris 9 (ö.R) - Münih suikasdının 

Münih ahalisi için iyi tarafı olmuştur. Su· 
ikastdan ıonra suçluları aramak için za
bıta bütün sokaklann tenvir edilmesini 
emrettiğinden, o gece açık kalmalarına 
müsaade edilmiş olan diğer birahaneler 
deki müşteriler sulhun aktedildiğini san· 
mışlar ve bu hadiseyi sevinçle selamla
mışlardır. Ancak sabah saat üçe doğru 
ışıklar yeniden söndürülünce işin mahi
yeti an}:ıaılmıştır. 

Londra 9 ( ö.R) - Almanların Hit
lere ~ar:ıı yapılan suikasdı lngiliz gizli 
servisine atfetmeleri burada tabii telakki 
edilmiştir. Zira Almanyada, Hitleri yal
nız öldürmeği istiyect-k kadar değil, bu 
arzularını tatbik mevkiine koyacak ka
dar da bir hoşnutsuzluk olduğunu giz
lemek isterler. 

Bern 9 (AA) - Balede intişar et
mekte olan Nationale Zeitung• a göre Ru· 
dolf Hessin Münihte vukua gelen infilak 
kurbanları arasında bulllllduğuna dair ____ ... 

c Bu davanın hiç vaki olnuyncağ.nı 
~tımimi olarak ümid ediyorduk. Ve Al
manlar tarafından bizimkisine benzer bir 
~ulh arzusu be•lenseydi, hakikoten olmı
yacaktı. Fı:ıkat hadiseler gö•terrni,,tir ki 
Almanyanın mukadderntını teslim r.ttıği 

meram anlamaz adam, taşavvurlarını ce
bir ve · iddetle tahakkuk ettirmekten baş
ka bir şey bilmek istemiyordu. Yalnız 
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Karadeniz hakkında 
Avam kamarasında sorulan sual 

''lngilterenin hiç bir taarruz maksadı yoktur. Ça
nakkalenin vaziyeti Montröde tayin edilmiştir ,, 

Londra, 8 (Ö. R) - Avam Kamara· tayin edilmiş olduğunu tebarUz ettir- madığuıı sormuş, B. Çeınberlayn şu ce- ğU, ayni zamanda Leh hUldlınetile ist.işa-
sında Karadeniz hakkında sorulan sua· miştir. ı vahı vermiştir: re mcburiyetinded.ir. Lh Başvkili gene-
le cevaben hariciye mUstesarı demiş- . 1 c- HükCirnet yapı1an tebliği itina ile r~ Skorski ve Ha.rici~e. nazı~ B. Zal'7 
tir ki: .Londra, .~ ~ö. R) - Bahrıye nazırı~· tedkik edil•or. Fakat bugün bu mevzu kı gelecek hafta İngiliz hukt1metinin 

Vinston Çorçil Avam Kamarasına denız . . misafiri olarak Londraya geleceklerdir. 
c1ngilterenin bu mıntakaya karşı hiç harbi hakkında izahat vermiştir. önce, Uzerın?e beyanatta bulunacak vau.yet- Amsterdamdan bildirildiğine göre 

bir taaruzt maks:ıdı yoktur.> amele lideri B. Bastokliden Belçi· tc değılim.> Belçika ve Hollanda emniyetlerinin ve 
Iiarlciye mUstcşarı Çanakkale boğa- kn ve !!ollanda hilkilrndarlarının teşeb- 1 Unutmamalıdır ki lngiltere yalnız bltaraflannın dalına tehlikeye mnruz 

zının vaziyetinin Montrö muahedesile bilslcri hakkında bir diyeceği olup ol· Dominyon ve Fransız hükiimetlerile de- bulunduğu kanaatindedirler. 
.................................................................................................................................................................................. 

T eb~ğler Dahiliye Vekili 
FRANSIZ rEBLİGİ : 
Pnris, 8 (Ö.R) - 8 ikinci teşrin saba· M ı t d • • ı b • 

surlnnnın maliyeti artmış ve topçu kuv-

Müttefikler 
-*Amerikdan aldıkları 

harp malzemesini 
korkmadan 
nakledecekler hı neşredilen Frnnsız tebliği: Temas un- a a ya a guze ır 

vetlerinin mevzii fanliyeti knydedilmiş- k Ncvyork, 8 (A.A) -Nevyork San ga-
tlr.. nutu • t tt • zetcsi yazıyor : Müttefikler Amerikadan 

ALMAN TEBLiOi : ) r a e J satın aldıkları malzemeyi denizaJb ve 
Roma, 8 (Ö.R) - Alman tebliğine tnyyarclerine rağmen kafileler halinde 

göre garp cephesinin bir çok kısımlann· nakle muvaffak olabileceklerdir.. Bu 
da mutattan faila bir devriye ve topçu ElAzıg, Ş, (Hususi) - Dahiliye vekili ğüm manzara mesul bir devlet adamını nakliynta mfuıi olabilmek için Almanlar 
faaliyeti kııydedilınişUr.. Alman arazisi bay Faik Oztrak Eli\zığn gelmiş ve Yol- teşci edecek mahiyettedir .. Gezdiğim vi· tarafından baş vurulabilecek çnrelcri 
üzerinde yedi ikinci teşrinde yapılan çatı istasl:onunda dördiincü umumi mU· U\yetlerde vnziyet hakkında malumat tetkik eden muharrir kafilelere harp ge
hnva müsademelerinde beş düşman tay- fetti..,.c;, vah ve hnlk mümessilleri tarafın- topladım ve benimle beraber çalışanla- milerinin refakat edeceği şüphesiz ol
ynresi dil ilrülmilştür. İkinci teşrinin ilk dan karşılanmıştır. rn izıı.hat verdim .. Cümhuriyetin yeg~- duğu için deniı.altılann bu kafilelere 
yedi gilnü zarfında 9 dUşman tayyaresi Gece Halkevindc Dahiliye vekili şe- ne mesnedi memleketi için hiç bir feda- muhalefot etmeleri zor olncağını bildiri-
dll.şürUlmUştUr. Almanların zayiatı dU- refine bir ziyafet verilmiştir. knrlıktan çekinmiyen halkın beraberliği- yor. 
şen iki tayyare ile üssüne avdet etmiyen Dahlliye vekili Malatyndan hareke- diri.. . 
üç tayyareden ibarettir. tinden evvel belediyede şerefine verilen ç ve dışta .. bu ka~. kuvvetli oluşu-

= ı.iynftte belediye reisi Malatyanın nuız- ~~unt ~:~?ut tvür.edbikırtenlık neUcesickilo~du· 
Lu .... sern._ur,,daJıi har olduğu da d 1 h lkı 6Ullu euaruz e sonra v : 

H u ::. .. • . umra~ n ° aY}" a n aHalkın huzurunu bozan sebeplerin 

-*-
lskoçya üstünde 
bir hava harhı Almanların hicreti C:~nhunyet ıdaresıne karşı mınnct ve başında şahsi garazlnr gelir. Bunlarclnn 

Roma, 8 (Ö.R) - LUksernburgdan şükranın~. izhar ctmiş~.iı-. D~iye vekili uzak kalacağız.. Nemiz varsa hepsini Londra, 8 (A.A) - Dün İngiltere, İs-
bildirildiğine göre büyilk dukalık arazi· de bu munasebetle ıradettıgı nutukta milletin hizm tine koyacağız- demiştir ko Al sah'll . ıklannd 
Sın. dekı' Alman tebaalannın memleketle- şunları söylemiştir : Vekil Mal t · ~tisi· rok u·· ·ıı· · çya ve manya ı crı aç a ' a ji anın u ..., mı ı ve İngiliz hava kuvvetleriyle Alman ta •a-
rine iadesi seyri son giinlerde mahsUs - Dahiliye vekuleti \ az.ifcsini üzeri- parlak olduğunu, vilayeti ticaret ve z.i- • 1 · da 1 1 t Y7'İ 
de...,.,.ede nrtn

1
,.,.,r, me aldıkt b d 1 . t . "b . 1 . . . t "ro•·v.. ıe erı arasın çarpışma ar o muş ur. n-

·~" "-?... "'tt'ı ,· ?l~ sotnlcrdra un anbevvdc zı~ad~ r~:at1 ıtı. a;ıy e ıyı vazıyet c go ugunü gilizlerder...;ıiç bir kayıp yok-tur. İki Al· 

lsviçreye lıaçan bir 
Alınan sanayicisi 
Amstcrdam, 8 (A.A) - Telegraf ga-

7.etcsi, tanınm~ Alman sanayicilerinden 
Fritz Thyssenin İsviçreye kaçtığını bil· 
dirmcktedir. Thyssen 200 milyon marka 
baliğ olan servetini terketmiştir. 

-~-

Cebelüttarıkta 
İnglllz kontrolü 
kuş uçurtnuyor-. 
Roma, 8 (Ö.R) - Kuryera Della Se

ranın Cebclüttnnk muhabiri, İngiliz do
nanması tarafından Cebelüttankta tat
bik edilen kontro1Un kuş uçurtmaz dere
cede sıkı bir kontrol olduğunu, Cebelüt
tarık yolu ile Almnnynya hiç bir emtea 
kaçakçılığı yapmanın imkllnı olmadığını 
bildiriyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Fitrenbi, gene kartallanmız için, 5 
göklerden yağacak ölüme karşı bizi i 
koruyacak Kmlay için, yurdun ya-: 
nnld konıyuculan yavrularımız içini 

ğ• • 
\'C~C ız.. : 

• • 
Bize (Fitrcnizi Türk Ha\'a :kuru-: 

muna veriniz) dedikleri 7.amnn hiç: 
tereddüt edebilir miyiz? .. Göklerini 
konuımaşına tercih edebileceğimiz: 
hiç bir mesele 'ar mıdır?. : ,. 

1 
1 

Bir gün (Cehennem) in başımızın: 
U tünde kapılnnnı nçhğıru, elleri,: 
kollan bağlı sc Tctmcmek için, bil· : 
tün vonnıızın ~ oğumuzun kül oldu·: 
ğunu görmemek için (Fitre) lerimizi: 

• crik1ere ammj!an etmeliyiz.. i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

m&J& 
Diinyanm en büyük filmi 

TÜRKÇE SÖZLti 
SiJVEYŞ FEDAİLERİ 
Milyonlar snrCiylc yapılan bu filim 

bütiin diinynyı hayrette bırakmıştır 
AN 'ABELl.A 

r.ORE'l'TA l'OUNG 
TİRON POVEU 

Tarafından temsil edilmiştir .. 
BUGÜNDEN iTiBAREN 
KARŞIYAKA 

" gıın vı uyc e ve ura a gor u- soy cmıştir. t • i d"şt··-·· k ti tah man ayyarcsın n u ugu uvve e -

Halkevinde okuma yaz
ma kursları açılacak 

Ankara, 8 (A.A) -Cümhuriyet Halit partisi bu kıı1 devresinde her 
Halkevine o muhitin imkan ve ihtiyacına göre Türk~t- okuyup yazma 
kursu açılmasını bütün teşkilatına emretmiştir. Bu kurslara 18 yaşın
dan yukarı okuma ve yazma bilmiyen kadın ve erkek vatandaşlar alı
narak Maarif Vekaletinin millet mektepleri programma uygun bir şe
kilde okutulacaklardır. Bu kurslara devam edenler.den fakir olanların 
okuma mnlzemeleri Halkevlerince temin edilecektir. 

C. H. Pdrtisinin ehemmiyetle üstünde durduğu ve tekibettiği bu te
şebbüsün mühim bir yurt ihtiyacını karşılıyacağı şüphesizdir. 

Sovyet - Fin görüşmesi 
Yeni bir müzakere esnasında bu
lunduğu haber verilmektedir 

Roma, 8 (Ö.R) - Helseniskiden bildirildiğine göre Moskovadaki 
Fin mahfillerine yeni talimat gönderildiğinden Sovyet - Fin müzakere
lerinin yarın tekrar başlaması muhtemeldir. 

Brüksel, 8 (Ö.R) - Helseniskiden bildiriliyor: Maliye Nazın Ta
ner Moskova ile yeni müzakere esası bulunduğunu, fakat görüşmele· 
rin uzun süreceğini söylemiştir. 

Shetland adalarına ya
pılan hava hücumları 
Londra, 8 (A.A) - Hava nezareti bildiriyor: 

min edilmektedir. --
Çemberlayn 

Avam kamarasındaki 
beyanatından vaz geçti 

Bugün bir nutuk 
söyleyecek 

Londra, 8 (Ö.R) - B. Çemberlayn 
bugün Avam kamarasındaki beyanatın
dan vaz geçmiştir. Yarın yeni Londra 
Lord Mayoru tarafından verilecek zl
ynfct mUnnscbctiylc Gild Halde bir nu
tuk söyliyecektir. 

-*-
lngHtere - Rusya 
Arasında kereste 
ve kauçuk mübadelesi 
Londra, 8 (Ö.R) - İngiliz - Rus mil-

badelesi anlaşması hakkında iaşe nazın 
tarafından Avam kamarasına bildirildi
ğine göre şimdiye kadar alb vapur Rus 
kerestesi İngiltcreyc gelmiş ve İngiltere 
mukabilinde kauçuk ve kalay vermiştir. 
İngiliz - Rus ticareti için 29 vapur tahsis 
edilmiştir. · 
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l(ültürparkta 
Sergi Snmymın muhteşem pavyo

nunda yeniden tesi o1unan 

• Cennet yu\'ası itlakına seza • 

Kültürpark 
Sıneması 

1% Teşrinisani PAZAR günii açıhyor 

im seçn~e filimlcr... Zevkinizi okşı
yacak hır salon... Ucnz fint.. mü
kenınıcl konfor ... 

QRJ9~..Z7.Z:~7.7.7J7~ ,. 

. 
·SON · H ,ABER 

"Sulh isteriz,, 
''Fakat, Hitlerin taarruz progra

mına hizmet edecek bir 
sulh istemeyiz,, 

Paris, 8 (ö.R) - lngiliz gazeteleri, Belçika ve Holanda Kral ve 
Kraliçesinin sulh teşebbüsü münasebetiyle harbin p:lt!aması mesuliye
tinin ancak Almanyaya ait olduğunu gözden kaçmlmaması lizım ol
duğunu yazıyorlar. 

Almanya bu mesuliyetin neticesinden ucuz kurtulmak istiyor. Fakat 
lngiltere ve Fransa yeni taarruz tehditlerini bertaraf edecek adilane bir 
sulh şartlarının ne olduğunu açıkça bildirmişlerdir. «Evring Standar
dın» §U mütalaaları umumi hissiyatı hülasa etmektedir: 

c:Sulh isteriz. Fakat Hitlerin taarruz programına hizmet edecek sulh
tan sakınmak lazımdır. Hitler, belki de Holanda ve Belçika üzerinde 
yaptığı diplomatik tazyikle bu iki memlekf"ti bir diplomatik taarruza 
sevkederek bundan bizzat istifade etmek ümidind~dir.> 

Gazete bunu müteakip 1916 da Vilsonun sulh teklifini habrlabyor 
ve şun lan yazıyor: 

Bu teklifte Avrupanın emniyetin iadesi iç.in Alman kıtalannın Bel
çikadan !:ekilmesinden daha İyi bir hareket olmıyacağmı kaydeylemişti. 
Flandera Alman işgali altında oldukça müttefiklerin sulh müzakeresine 
girişmesi iyi olamazdı. Şu halde, şimdi de diğer bir memleketin hala 
işgal altında iken, Hitlerle müzakereye girişmek doğru olabilir mİ}» 

Lahey mesajını Amerika 
memnuniyetle karşıladı 

Brükse:l, 8 (ö.R) -Vaşingtondan Royter Ajans~na bildirildine gö
re kongre siyasi mahfillerinden Holancla ve Belçika hülcümdarlanmn 
tavassutu tasvibile karşılanmıştır. ayandan Klork demiştir ki: 

Böyle bir teşebbüsü yapacak daha iyi bir kaynek bulunamazdı. Bu 
teşebbüsün Skandinavya ve lsviçre tarafından da sevinçle karşılanaca
ğını ümit ederiz. 

Molotofun son nutkuna 
Amerika 

leri 
gazetelerinin verdik
şiddetli cevaplar 

Roma, 8 {Ö.R) -Amerikan gazeteleri Molotofun Amerikayı harp 
spekülasyoniyle ittiham eden beyanatına şiddetle mukabc1e ediyor 
«Nevyork Telgraf» diyorki: Ambargonun ilgasından beri borsadaki 
tenevvüçler Amerika iş adamlarının bu tedbirden dolayı büyük kazanç
lar temin etmeği beklemediklerini gösteriyor. Amerikan gazeteleri, 
mahfilleri tarafından senelerden beri umumi bir harp arzusu pek de 
gizlenmemiş olan bir memleketin hükümet reisi tarafından Amerikaya 
karşı yapılan ittihamlan yersiz buluyorlar. 

Vaşington Sovyet Elçiliğinde Bolşevik ihtilalinin 22 ci yıldönümü 
münasebetiyle yapılan merasime hiç bir Amerika devlet adamı iştirak 
etmemiştir. 

Romanyada tevkif edi-
len n.ühim bir sanayici 

BükrCf, 8 (A.A) - Rumen Maliye ve endüstrisinin tanınmış sima
lanndan Max Ausghnitti dün akpm tevkif edilmiştir. Rasitza fabrika
larında mühim bir hiss~i olan Ausghnitt Romanyanın en mühim çe
lik fabrikalarından biri olan Titan Nadragı da murakabe etmekte idi . 
Bir müddetten beri Rumen adliye makamları kendisini döviz kaçakçı
lığı yapmak suretile mal satmak ve sahte evrak kullanmak suretile Ru
men tabiiyetine geçmekle ittiham etmekte idiler. Son zamanlarda polis 
Ausghnitt'in memleket haricine çıkmasına mani olmuştu. Ausghnit
tin Romanyanın son yahudi maliyeci ve sanayicisi olması dolayısiyle 
tevkifi Bükreşte büyük bir tesir husule getirmiştir 

vaziyet bir sulh müza-
keresi için gayri müsait 

Paris, 8 (Ö.R) - lngiliz - Fransız mahfillerini.1 kı ı.aatince vaziyet 
sulh müzakeresi açılmasına hiç de müsait değildir Bm:un mümkün ol
ması için Alman zimamdarlannm Avrupa nizamı hakkındaki telakki
lerini terkederek daha insani, adilane ve namuskar bir telakkiye dönme
leri lazımdır. Almanyanın fütuhahru tasdik ve cebri şiddet usullerine 
karşı bir nevi mükafat teşkil edecek bir sulhu lngiltere ve Fransa ya
pamazlar .. 

MELEK 
SİNEMASINDA 

AYRICA: METRO Jurnal \'e l\liki 
SEANSLAR : 4.30 - 6.45 - 9 .. 
Cumartesi \'e pazar 12 ''e 3 tc ilave 

Dün Şimal denizinde bazı hava hareketleri olmuştur. Shetland nda
larına yaklaşan bir Alman tayyaresi topçu ateşile geri püskürtülmüş ve 
lngiliz tayyareleri tarafından koval~nmıştır. Bir ka<: Alman tayyaresi 
daha görünmüştür. lngiliz tayyareleri Şimal denizind~ bu tayyarelerle 
muharebeye tutuşmuş ve düşman tayyareleri bulutbr arasında kaybol
muşlardır Bu tayyarelerin üslerine dönmeğe muvaffak olup olama
dıkları malum değildir. lngiliz tayyareleri hiç bir hasara uğramamışlar
dır. ELHA.MRA ve YENi 

BiRDEN 
Q seansı \'8rilı!;iiraw.zaz 

4 

Shetland adalarına yaklaşan Alınan tayyaresinin 4 kişiden ibaret 
olan mürettebatı ile saatte 424 kilometre süratle u~n Henkel markalı 
bir tayyare {ilduğu tasrih edilmektedir. 

.~ ................................. .-1 ............ , 
50 seneden beri Sinema dünyasında ilk parlıyacnk Güneş ... 

lzmirdc ilk Defa 

Keşif Alayı 
BUGVN 

Lale ve Laletan Sinemalarında 
PROGRAMA İLAVE: 

- Cunlhuriyet Bayramı 16 mca Yıldönilıniı 
- DİNAMİT KAÇAKÇILAR! 
- RENKLi J.\llKt 
- DÜNYA IIABERLEIU 

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

Deniz 
••••••••••••••••••••• 

Gazino ve 
Restoranı 

Kışlık salonun tefrişatı 
. tamamlawıu.tL&r •.• 

İZMIR Kijrfezine hlkim manzarası 
ile kışın dahi yaz zevkini veren: 
DE?\1Z GAZİNO ve LOKANTASI: 
salonu, halkın bütün istirahat ve: 

• zevkini karşılıyac&k mükemmefü·ct·: 
:tedir.. • : 
: FİATl..EKDE ZAM YOKTUR : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SiNEMALARDA 
l.:BEDI ŞEF ATATÜRKÜN nfah yıldönilmü ,·c.Wesiyle, yüksek batırasma hürmeten yahm bir c0ae mahsas olmak 

üzere -yann matinelenlm itiharm 
•• • 

20 ASRIN GUNEJJ 
(EBEDi ŞEFİ1f BAYAl'I) 

. VE 
VEfo'ATINDA ISTANBUL VE ANKARADA YAPILAN MUAZZAM VE lUUHTf;ŞEM 

CENAZE TÖRENİ 
SESLİ VE rCIRKÇE SOZLV 3000 MErRE HEPSİ BİRDEN 

DiKKAT : Bu filim her iki sinemada da bir güne mahsus olmak üzere 

Yalnız Yarın Gösterilecek 
\'(' her iki sinemada da temin edilecek biitün tıa ılat Dikili Felakcttedeleri ihtiynclanna sarfcdilmek üzere ... 

KIZILAY IZMIR MERKEZi 



YEHIASIR 

Almanlar 
Kendi tayyarelerine 
ateş ederek 
düşürdüler ••• 
Berlin, 8 (Ö.R) - D. N. B. ajansının 

Lahinin sulh mesajı 
BcrJindc Hitler ve Von Ribbcntrop 
arasında uzun boylu tetkik yapılmıştır 

Ankara Radyosn 
---~.---

DALGA VZVHLVCV 
BVGVN -·-1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ ZO Ww. 

1'. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

Büyük tarih ve 
(iKlNCı 

macera romanı 
KISIM) 1 

bildirdiğine göre yolunu şaşıran bir Al
man tayyaresi Hamburg üzerine gelin
ce tayyare dafii toplan tarafından dUşü
rlilmUştUr •• Tayyareciler paraşutla kur-
tulmuşlardır. - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE - Holanda umumi efki.rı büyük heyecan 12,30 Program ve memleket aaat aya. 

- 7 3 - -.Jf.-- içindedir. n, 12,35 ajans ve mdeoroloji haberleri. 
kil ettikleri malumdur. Brüksel, 8 (Ö.R) - Amsterdamdan 12,50 Türk müziği: Yeni ıarkılardan, 

Şövalye her ne kadar bu son cevabını - Bir başkasını mı seviyorsunuz? Romanyanın Ankara iyi haber alan mahfellerde söylendiği- bildirildiğine göre B. Hitler B. Ribben- mürekkep karışık program), çalanları 
oldukça yavaş söylemiş ise de yine mel- - Evet ve sevdiğim genç, cesur ve sefiri Bükre$te... ne göre Nazi matbuatının ifade tarzı bü- tropla birlikte Belçika ve Hollanda kral Cevdet Çağla. Haııar.. Gür, Hamdi To-
un kanbur duymuştu. Kendi kendine ve merd bir zahittir .. Güzel ve yakışıklıdır. Paris, g (Ö.R) _ Romanyanın Anka- tün bu korkuları hakla göstermektedir. ve kraliçesinin tavnssut telgrafını tetkik kay, Şerif içli, Okuyanlar: Safiye Tok.ay, 
smtnrak mırıldandı: Siz benim kimsesiz vaziyetimden istifa- ra sefiri B . Stoyka dün fstanbuldan Kös- Alman gazeteleri filhakika Belçika ile etmiştir. Sadi Hopes, 13,30, 14,00 müzik (ka-

- Şöşalyc dö Lorcn.. Siz şimdi bu de ettiniz .. İstemediğim halde çok nef- tence tarikiyle Bilkrcşc hareket etmiş- Holandnnın Fransa ve lngilterenin nü- İsveç gazeteleri bu teşebbüsü en bü- rışık hafif müzik ~ Pi. ı 8,00 program 
sö7lerinizle kendi ölüm hükmünüzü ver- retle karşıladığım bu izdivacı kabule be- tir .. Rumen sefirinin Bükrcş ve Ankara fuzu altında bulunduklarını iddia etmek- yük alaka ile kaydetmekle beraber he- f 8,05 memleket saat ayan, ajans ve me• 
miş oldunuz... ni mecbur kılıyorsunuz.. . . arasında bu mütevali gidiş gelişleri, he- le v~ A":rupanın bu ~ısmında.~u.h~f~za nüz tefsirden içtinap ediyorlar. teoroloji haberleri, 18,25 müzik (radyo 

Kontes büyük bir merak ve heyecan - Fakat matmazel, emın oh.~nuz kı defi henüz malfun olmıyan, geniş bir dip- tedbırlen ~lınması lnzımbeldıgıru ilave Bclga ajansı Berlinden istihbar edi- caz orkestrası), 19,00 konu§ma (ziraat 
içinde sordu: ben kocaların en sadık1, en mutii ve en lomatik faaliyete delll.let etmektedir. Se- eylemektedırler. yor : Alman mahfillerinin fikrince iki saati) , 19, l 5 Türk müziği (faıııl heyeti), 

- Demek böyle ve yazılı bir vesika- sakini olacağını.. fir her türlü beyanattan içtinap ebniştir. hükümdarın teşebbüsü bir tevakkuf dev- 20, 15 konuşma (doktorun saati), 20,30 
nın nerede bulunduğunu siz biliyorsu- - Ne sizin göstereceğiniz muhabbet __ "r-- Roma, 8 (ö.R) - Belçikada bir sok resi açan psikolojik bir h1idisedir. Hitlc- Türk müziği, Çalanlar: Cevdet Çağla, 
nuz? ve ne de izhar edeceğiniz rabıta ve ita- . • • askeri tedbirler almıyor. Bilhassa mem- re gönderilen telgraf Bitlere, Nasyonal Kemal Niyazi Seyhun, Vecihe, Refik 

- Evet kontes .. Bu vesikalar çok zarif at, ki her ikisinin de sahteliğine eminim, Fransa Ve lngilte~enın leketin Şimal kwnında umumi ve hususi SosyaJist ihtilalinin yıldönümü merasi· F erııan, 1 - Okuyan: Melek Tokgöz, 
ve kıymettar bir çekmece içindedirler. benim kalbime kadar gitmeğe yol bula- mesaja verecekleri nakliye vesaiti askeri nakliyata tahıiı mlnde bulunmak üzere Münibe giden t - nezabat - hicaz §Brkı (Mevsimi Bıı-
Ve bu çekmecenin anahtarı da yine çok mıyacnklardır. edilmiıtir. Salilıiyetli mahffilerde beyan Bitlere gece yansı bu şehirde tevdi har geldi), 2 - Sel Pınar - hicaz şarkı 
güzel ve zarif bir kimsenin elindedir. Genç kızın bu sözleri o kadar kat'i ve cevap_ . edildiğine röre müstacel bir vaziyette olunmuştur. Bununla beraber telgrafın (Yüzü gülse kızlar), 3 - Sel Pınar bi· 

- Onu biz tanıyor muyuz? nzimli idi ki ihtiyar dük bütün ümitle- ~ndra, 8 (A.A) - Kabıne bu ::abah umumi seferberlik tatbikab için lizım ııe- metni esaslı tetkik edilmeden Almanya- caz şarkı türkü (Şu köylünün yosmada 
- Onu kontes cenapları, siz tanırsı- rine veda lüzumunu anladı .. Verecek bir ~elçıka ve Hol:anda ~afınd9:° .gonde~ len ihtiyat tedbirleri almmıt buJunmak- nm resmt bir cevap vermesi muhtemel kızı), 4 - Dede - §ehnaz şarkı: (Gönül 

nız .. Marki cenapları, siz de tanırsınız. cevap bulamadı .. Sadece eğilerek selam- rilcn .sulh mesaı~ t~Jcik e~ Bu tadır. değildir. durmaz ıu gibi çağlar), 2 - Okuyanı 
- Ismi.. İsmi?. lndı ve odadan çıktı, sa1ona avdet etti. ~e~]a c~vap. v~ m en cvve ansa Şurası kaydedilmektedir ki : Hitler Müzeyyen Senar, 1 - taksim, 2 -
Şövalye bir müddet yutkunur gibi Bir ~aat sonra izdivaç ayini yapılıp hUkUmetiyle istişareler yapılacaktır. Paris, 8 (ö.R) - Poti Pariziyen ga- Rayştag meclisinde sarih sulh teklifJeri Rahmi bey. müstear prkı (Gel ey ca~ 

durdu ve sonra gayet hafif bir sesle fı- bitmişti.. -~- zetesinin Holanda muhabiri bildiriyor: yapmıştı ve 0 zaman bu iki devlet ta- şarabı tazelendir), 3 - Zeki Arif. ma• 
wdadı: Şatonun kilisesinden çıkarken kont, Sovyetlerin Estonyadan Holanda ve Belçika Üzerinde Alman tay- vassut için hiç bir harekete geçmediler .. ye prkı (Açıldı bahçede güller), 4 -

- İsmi.. Markiz dö Montespandır!.. ihtiyar damat, dört şahit, ki biri Jan Ka- • t I J • yarelerinin sık ıık vukubulan uçuşları, Bu sebeple siyas! mahfiller şimdi bir in- Sel. Pınar • hüzam prkı (Gecenin ma• 
Şövalye daha henüz bu ismi telaffuz valye idi, ziyafet salonuna geçtiler. y em a ep erı.. . salahiyettar mahfillerin kanaatlerine gö- tizar vaziyetindedir.. temi) 5 _ Şükrü _ hüzam prkı (Ay 

etmemişti ki sokaktan gelen bir ses .. Bir Gelin, düğün ziyafetine iştirak ebne- Kopcnhag, 8 (A.A) - Talllnden bil- re Jce,if uçu,Iandır. Şimal denizine kadar İki hükümdarın teşebbUsü takdir edil- öperken), 6 _ Şü~r~ ba>:~t~ §arkı (Ey 
cismin yüksekten yere düşmesine ben- miş, yorgunluk ve heyecan bahanesiyle diriliyor: yığılan Alman motörlü Tutalannın Ho- mekte ve sempati ile karşılanmaktadır .. serenler): 21, 15 muzık (kuçuk :'rk~tra 
zer bir ses hepsini de yerinden sıçrat- dairesine çekilmişti. Sovyetler şimdi E.ru>nyada hava üs- landa ve Belçikaya karşı büyük bir te~ Bununla beraber zamanın iY1 intihap Şef: Necıp Aşkın), 1 - Ludwıg S1ede 
mı.ştı.. Ziyafet salonu neşeli seslerle çalkanı- leri tesis etmek istemektedirler. HaJbu- cavüz hareketine girişmeleri bekleni- edilmedı'gvı· kanaati vardır. ilkbahar melodisi, 2 - Armandol.a: le-

M k' rd ki Sovyet - &tonya paktında Sovyetle- M K 
ar ı: yo u.. d yor. Salahiyetli mahfillerin fikrince bu tc- panyol Aşk tarkısı, 3 - ascagnı: a• 

- Eyvah.. dedi, bizi dıo:.. ... ndan dinli- Bir aralık ani bir sUköt hfisıl oldu. re yalnız Estonya adaların a ilsler veri- B ·• H l d ı· · b" ük" b" faa 11 R ·k .. La R ""' 1 ih dilm k dir . ugu •• n o.an. a P. o ısı •uy il' • - t:,.bbüse karşı Almanyanın söyliyecek va er.iya usti ana 'T - nner.: .o .• uen olmuş!.. Bu su .. kCıtun bu saatte, gecenin karan- eceği ta<rr· e · e te · ı et t tir B jd r- k ı 5 M L.. B 
J x ıy gos ennıt • ır gara a esrarengız pek fazla bir şeyi olmıyacaktır. manb va ı - ouıısorgıı ... ,.: ır goz 

Hepsi de pençereye koşuştular ve göz- lığı ve sessizliği ile sarılı şato içinde ade- -...,- bir tayyare bulunm~mr. Hudutda Al- yaşı, 6 _ Haydn: Yaradılıı 7 - Tec· 
lerini gecenin karanlık boşluğuna dikti- ta korkunç bir mana taşıyordu. Norveç kralı manyaya ıeçirilmek üzere bir çok valiz- Paris, 8 (Ö.R) _•Telgraf• Hollanda haikowslcy: Eleji (Hazin parça), 8 -
ler. Hiç bir şey göremediler. Handan çık- Protestanların genç şefinin sesi yük- Ierde Holanda önifonnaJarmı nakle ça- gazetesi Berlinden istihbar ediyor : j. Strauss: Büyük vals, 22,00 memle· 
tılar .. Binanın etrafını dolaştılar, bir şey seldi : Bel,.ika ve Hollanda )lfUl bir Alman yakalanmııtır. Bu öni- Vilhelm.ştrasede hilkUm süren kanaa- ket ıaat ayan, ajans haberleri; ziraat, 
bulamadılar. Üzüntülü ve endişeli bir - Efendiler ..• Burasını terketmezden :r fo~larm • ne ~~salla AJ~yaya te göre Lord Halüaksın nutkundan ve ~am, tahvilat, lc~D?biyo, .~~kut boraa11 
halde tekrar içeri girdiler!. evvel iki şerefe kadeh kaldırmama mü· hükümdarlarına ıeçın1mek ıstendigı merak edilıyor. mUtte!ik gazetelerin tefsirlerinden son- (fıat), 22,20 Muzik (kuçük orkeatra 

Xffi saadenizi rica edeceğim.. Cevap VerclL. Şüpheli be, evde yapılan arqtırmalar- ra Almanyanın Belçika kralı ve Bollan- yukarıdaki P.rogramın devamı), 22:~5 
ÇOK GEÇ KALDIK Kont Servas ve davetlileri bu teklifi Londra, 8 (Ö.R) _Norveç kraJı Ha- da çok mühim bazı uıikalar ele seçi- da kraliçesinin tekliflerine resmen ce- müzik (solıstler - Pi). 23,00 müzik 

Biz, Jan Kavalyeyi, arkasında kral başlarını tasvipkAr surette eğmekle ka- kon Belçika kralına ve Hollanda krali- rilmittir. vap vermesine lüzum kalmarnı.ştır. (cazbant • Pi.), 23,25,23,30 kapanıo. 
ordusu zabit üniforması olduğu halde bul ettiklerini anlattılar. çesine birer telgraf göndererek s 'h le-
Kont dö Servanın şatosuna girerken bı- •• BJrMEDf •• hindeki teşebbüslerine müzahir olduğu- ---------------
rakmıştık ... Protestanların genç şefi şa- - nu bild;.....,.;.,..; ... 
tonun salonunda bir saat süren bir gö- - ""~-
:rüşmcde kendi aleyhine söylenen ağız BİR ZIY AREr --~--
dolusu küfürleri dinledi .. Hattfı bir kaç İtalyan Ceneral konsolosu dün sabah Zaptedilen y eni bir 
defa kendi bile yine kendi aleyhine söz- ViHiyct makamında valiyi ziyarette bu- A lman vapuru 
ler söyledi .. Çünkü hüviyetini meydana lunmuştur. Roma, 8 (Ö.R) _ Unen!elt adlı 7600 
vurmak istemiyordu.. --·--

Bu gece burnda şato sahibinin yeğeni- tonluk yepyeni bir Alman vapuru bir 

Berlin, Molotofun nut
kunu nasıl tefsir ediyor 

nin izdivacı milnasebetiyle mühim bazı Y AHGIH İngiliz harp gemisi turafından yakalana-
oaveililer vardı. Kont dö Servns. mat- dDdUn gedcebsaatB20h.05 te İnönü tryılamvah-ay rk Afrikanın Siyera Lcona limanına ge- Berlin, 8 (A.A) - D. N. B. Bildiriyor: 
mazel Vrinyesin müstakbel zevci ihti- en esin c ay o ora ait 345 sa ı tirilmiştir. 

· ha · d k te __ x__ Sabah gazeteleri Molotofun Teşrinievvel ihtilalinin yıldönümü mü-yar dük dö La Tur, Sen Margarit ada- şap evın çamaşır nesın en çı an a Ş -v--
&mın sabık kumandanı Sen Mars, ihti- derhal çatısına sirayet etmiş ise de ye- Alman tehditleri nasebetiyle söylediği nutku ziyadesile takdir ediyorlar. 
yar diikün dostlarından iki asilzade ve lişcn itfaiye tarafından bUyUmesine rtık k Volkischer Beobahter yazıyor: 
bir de Jan Kavalye büyük bir masa ba- meydan verilmeden bastınlmıştır. Zarar a tesirsiz alıyor Gözü artık arkaya çevrilmi~ olan çürümüş kapitalizm hiç şüphesiz 

cUz'idir. Lo d 8 (Ö R) Alın d 1 k ] ] şında yer nlmışlardı. uı--- n ra, · - an ra yo arı ölümüne yak1aşmaktadır. En zengin ve baş a arının ma ı ile ~işmanla-
Salon, sayısız mumlarla ışıklandırıl- G • ) • · ı hl ve Ribbentrop tarafından bitaraflara ya- mıQ olan memleketlerin dahili kuvvetleri kalmamış_ ve artık çıkar yol 

m ştı 1Z 1 Si a ara pılan tehditler münasebetiyle Almanya- ~ 
~i;· nralık içeriye bir uşak girdi. Hür- nın nrtık tehditlerini ikan kadir olmadı- bulamamcıktadırlar hatta halk kütlelerini az çok tatmin edecek yollan 

metle eğilerek: karşı ğı ehemmiyetle kaydediliyor. aramak kabiliyetlerinden de mahrumdurlar. işte em~ryalist devletle-
- Dük cenaplarını matmazel Vrinyes rin yeni harici sergÜzeştlerinin başlıcası budur. işte bugünkü harbin 

bir dakikn kadar görmek arzu ediyorlar, - BAŞTARAFI 1 ind SAYFADA - A vam kamarası hakiki sebebi budur. Molotofun bu sözleri filhakika lngiliz harbinin 
dedi.. haılıca sebebini göstermektedir. Garbın harp arayıcılarının bize karşı 

İhtiyar dük sırıtarak yerinden kalktı t 
ve uşağı tnkiben bir kaç saat sonra zev- m'rit~Ll SİLAHLARA KARŞI - BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - olan korkusunun mahsulüdür. Bu harpçılar Avrup:ıd:ıki genç halk ha-
cesi olacak gen,. kızın dairesine tevec- p · 8 (Ö.R) Le tinin' reketlerinin kendi memleketlerini de işgal etmesinden korkuyorlar. 

" arıs, - vazım nezare ibaret olmak üzere iki müdafaa sistemi 
cüh etti. araşt~alar dairesi .dir~ktör~, Alınanla- mevcud olduğunu, buna rağmen Royal Onlar Demokrasiyi müdafaa ettiklerini söylüyork.r. Fakat hak.ikatta 

Jan Dö Vrinyes, evvelce de söylediği- ı:n .mal!k oldukları ıddıa edilen meşhur Oakı batıranAlman deniuıltısının Skapa maddi servetlerinden huzur içinde istifadeyi düşünÜ}orlar. Tehdit edi
miz gibi henüz çocuk denecek kadar gizli silaha m~lrnvemet vası~~ n:ev- 1 Klova nasıl girdiğini ifşa edcmiyeceğini, len hürriyet için telaş gösteriyorlar. Hakikatte ise diğ~r milletleri kendi 
genç ve minyon tipte bir kızdı .. İpek gi- cut 0!.duğunu ı~şa edere~. de~ştır ki : milli müdafaayi alakadar eden bu sırrın keyiflerine göre istidmar ve idare hakları için endişeye düşüyorlar. Ye-
bi saçlnrı bukleler halinde omuzlarına •Du~manın bıze b. an surprizl .. er hazır. söylenmemsi daha dogvru oldug-unu, ma- il b 1 l ha 11 kl •d• 

BAYIHDIRDA 
BiR YAHGIH 
Bayındınn Mahmut Şevket paşa cad

desinde Salih oğlu Ahmet Varlının 41 
sayılı deposundaki çuvalların içine iyice 
yanmamış kömür konulduğundan bir 
müddet sonra ateş almış ve çıkan yangın 
derhal söndürülmilştilr. 

DENiZLi ASLiYE HUKUK MAH· 
KEME.SiNDEN: 

Denizli lktısat bankası ile Sarayköy· 
den Huluııi ve Ferhat aralanndaki te• 
minat mektubundan mütevellit 442 Ura 
alacak dava.tıının tahsili hakkında Denizli 
asliye hukuk mahkemesinde nakzen 
yapılan muhakeme C!nasındaı 

Müddeialeyhler tarafından üçüncü oa· 
hıs olarak mahkemeye davet ve ihbarı 
talep edilen (lzmirde Kardıçah hanında 
42/43 numaralı yazıhanesinde müben• 
dis Hıfzı) nın bunca aramaya rağmen 
ikametgahı meçhul kalmasından naşı İ.ş• 
bu ihbar keyfiyetinin ilanen tebli~ne 
mahkemece karar verilmi§ olup mumai· 
leyh Hıfzının üçüncü §ahıs sıfatiyle mah· 
kemeye gelmesi ve bu baptaki muhake
menin de 30 Tqriniııani 939 Per§embe 
günü ııaat 14 de muallak bulunduğu ifiin 
olunur. 

dökülmüştü .. Mavi göilerini uzun kir- ı dı- 1 di d ni yo ar u mağa ve yeni iş er şarmağa büyük tenbe i eri manı ır. 
ama. gını arze yor . eğıliz.. F~t maiih Skapa Flovun artık dUşman için B b 1 11 1 d b 1 d k k 

pikler çcrçivelemişti. Gözleri ıslaktı. Fa- ~~ndı. hesab~ ~.na: hıç ol~a~sa hır geçilmez bir yer olduğunu söylemiştir. una inaen i erliyen mi et eri dur urmağa ve un arı emo rat a- tZMIR 3 CO iCRA MEMURW. 
kat şimdi nrtık ağlamıyordu. surpnz yapabıleccgımızden emınız. tnıf- Hatip İngiliz donanmasının zayiatı pitalist sisteme tekrar sokmağa çalışıyorlar. CUNDAN: 

- Dük cenaplan, dedi, sizinle son bir liz silahları her ihtimale karşı i)i hazır- saklarıu:dan zamanında bildirdiğini gc- Berliner Lokal Anzeiger gazetesi de ~u satırları yazmaktadır: Bir borcun temini istifası için Türk 
konu mada daha bulunmak istedim. lannu tır. Sürprizlere karşı gelıneğe ge- çenlerde bir İngiliz tııhtclbahirinin infi- Molotof nutkunda bu haksız muharebeyi çıkaran ve onu geniJlet- Palamutçuları anonim §İrketi lzmir ihraç 

- Ben de emrinize itnat ederek he- lince, biitün fenni araştırma teşkilitı lt\k neticesinde battığını ilave etıni,..ir. k l k l kıymeti bir lira ve muhammen kıymeti 
ınen koşup geldim matmazel.. M!f erber halindedir. s• me ve uzatmak isteyen fakat tahakkümlerinden ve müstem e e erin- 40 kuruş olan 6 7 hisse senedi açık aTt• 

- Kararınız kat'i mi? .. Benim mutla- •Bazı harp metodlan belki insanı mü- den fedakarlık etmek istemeyen lngiliz dvlet adamlarının mesuliyetinl tırma ıuretile 17 /11/939 Cuma günU 
.ita karınız olmamı mı istiyorsunuz? ıaııauılarla şimdiye kadar kullanılma- Bfrgfde bir kayıd ve işaret etmiştir. Keza Moskovada harp amilleri olarak bitaraf saat 14 de aarranar çarşısı içinde mu-

- Bu benim en mukaddes .. En aziz mıştır. Fakat bu mülahazalar birden bi- Yaralanma valı'as• memleketleri harbin keşmekeşine sürüklemek isteyen emperyalistleri hammen kıymetin % 75 ni buldu~u 
ve en sarSJlmaz arzumdur.. re zail olabilir. İngiltere bu sebeple her Birgi nahiyesinin Camükebir mahalle- gösteriyor. Buna mukabil Sovyetler Birliği ki bu vaziyet Rus - Alman takdirde ııatılacaktır. 

- Biliyorsunuz ki ben sizi asla sev- ihtimale karşı hazır olmalıdır. sinden Mehmet oğlu Mustafa, ayni ma- 'k l b' . Aksi takdirde 20/ 11 /939 Pazartesi 
miyecegı~·01, ,.ünku·· ... Başkasını .. ev:ı·yo- Yüz!' k h teşrı i mesaisinin siyasi hathnı isbat etmektedir, harbir. sürat e ıtmesı gu··nu .. aynı yer ve saatte ı:ıtılaca:t.ndan "" ., • erce imse er hafta fcnnt araş- halleden Veli oğlu Veli Tacir tarafından 1 ~· 
PUm.. tırmalar servisine icatlar arzediyorlar ..• bıçakla ağır surette yaralanmıştır .. Ya- için çalışmakta ve barış siyasetine devamı istemektedir. Sovyet er Bir- daha fazla malumat istiyenl~rin 391732 

İhtiyar dükün sırıtan suratını endişe Bu meyanda İngiltere dünyanın en mü- raJı hastaneye kaldınlmıştır. Suçlu liği vüs'at ve kudreti ile lngilterede Fransada ve dünyanın her tarafın- doıya numaraaiyle dairemiz«' müracaat· 

~uluUankap:l:ad:ı:.·::::::==::~•:=-::-::-::=::=~~k~~~m~m~e~l~S<ı~s~s~e~zi~o~·;ci~h;a~zı~n;a~ma;;~li;ktir~·~·~·!!!!!m~h~a~k~Jo~n~d;a~tn~h~k~i;k_;a_t~~y;np~ı~lı~y_;o~r-·~~-~~...!!!~-~,.;,,!11'!!!!d~a~h;a~rp~ç~ı~la~r~1n~f~a~a~lı~·v~e~t~in~i~z~.o~r~l;a;şt~ı~rrn::,:;a;k~!;:d;;.;ır~.@!! .. 9!!!!!"!!~'1!"'!'~~!'!"!'!!'P"'ll!llml .. .:..;.;ln~r~ı·il~an~o~lu~n~u~r~.'""!!!~~4~3~6~~(~2~2=6~3~)~!1P 
. ~ 

·~. . . . . , . . .. 

HER BAYRAM OLDVCV GİBİ BV DEFA DA .. 

EN KIYMETLi HEDiYE 

Eczacıbaşı 

KOLONYA - KREM - PUDRALARI 
BAHAR SİYAH LALE FUL 

LEYLAK Limon c~çeği 90 derece 
DALYA REV DOR YASEMiN 
AL'l'IH DAMLASI 

. SENİH İÇİN VHVrMA BENİ 
S. FI~RIT ECZACIBAŞI parfümeri lıer ince zevke uyguu muhtelif lüks ambalajlarda satılmaktadır .. S. FERİT ECZACIBAŞI tuvalet pudralan yepyeni 

Depo: 

MVHABBEr ÇİÇEGİ 
BEŞ ÇİÇEK 
MAHULYA 
KREP .JOR.JE r 

bir formiil ve yepyeni lüks ambalijlarda piyasaya çıkmak Uzeredir .. 

Şifa Eczanesi 



ı 

tZMlR BELEDlU:StNDEN: r B O R S A ] Hüklimet önünde otobüs durak yeri 
_ - yaptırılması baş mühendislikteki keşif 

t)zOM p1an ve şartnamesi veçhile açık eksilt-
1148 Üzüm tarım 9 14 meye konulmuştur. 

484 İnhisar idaresi 6 9 50 Muhammen bedeli 148 lira 22 kuruş 
368 Akşehir T. evi 7 50 11 50 olup ihalesi 10-11-939 cuma günü saat 
322 jiro ve şürekası 9 11 16 dadır. 
321 M. j. Taranto 10 50 10 50 İştirak edecekler 12 liralık .temin~~ı 
58 s. Erkin 10 11 50 iş bankasına yatırarak makbuzile. encu-
51 Albayrak 11 25 12 mene gelirler. 
37 H. Uyar 10 13 75 27-1-5-9 3973 (2185) 

24 S. Saraç o. 8 11 Belediye zabıtası kadrosunda münhal 
bulunan 4 zabıta memurluğuna yeniden 
memur alınacaktır. 

2813 YekO.n 
290239 Dünkü yektın 
293052 Umumi yekOn 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

'l 
8 
9 

10 
11 

İNCİR 
149 M. j. Taranto 
101 M. H. Nazlı 

58 A. Papağno 
15 Şerü Remzi 
8 S. Erkin 

326 YekOn 
148391 Dünkü yekô.n 

3 25 
7 50 
6 25 

12 50 
8 50 

8 25 Orta mektep mezunu bulunmak ve 
9 50 halen askerlikle alôkalı olmamak şart-

10 50 tır. Bu evsafı haiz taliplerin 16/ 1 1/939 
12 50 tarihinde zabıta baş amirliği kaleminde 
14 50 yapılacak imtihana girmek Üzere müra-

caatları ilan olunur. 

9 50 
7 50 

11 
13 
8 50 

9. 10. 11. 12 4126 (2265) 

IZMIR TiCARET MAHKEMESiN
DEN: 

Müddeialeyh clzmir kız enstitüsü 

148717 Umumi yekô.n 
ZEYTİNYA(.a 

Fransızca muallimi Jskender Cankaya 
lstanbulda Nişantaşında Saitpa~a soka
ğında lskender apartmanında ikinci kat
da mukim Şadiye Uyar tarafından aley-

32 50 hinize açılan kira bedelinden bakiye 202 50.000 kilo Sıra vadeli 25 
ZAHİRE 

1?58 çuval susam 
\1.469 balya Pamuk 

146 ton P. Çekirdeği 

14 15 
37 25 44 

2 

lira ile tazminat olarak 225 liraki cem'an 
42 7 liralık alacak dava!lının muhakeme 
günü olan 2 5 / 1 O / 9 ;\<) Çar~amba günü 
!'IBat 1 O da mahkemt-ye gelmediğinizden 
dolayı ikametgahınızın tahkiki hakkında 

rEPll ASfR 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 

SPERCO VAPUR 
ACEN'J'ASI 
---«tr---

w. F. Renry Van der Zee 
veıürekası 

AD RİA TİKA SOSYETA ANONİMA AMERtCAN EXPORT UNF.S tNC, 
Dl NA VİGAZYONE N E V • y O R K İÇİN: 

DİANA vapuru 30/10/939 tarihinde EXİRİA vapuru 30 ilkteşrine doğru 
~ gelerek Adriyatik limanlarına hareket bekleniyor. 

edecektir. EXPORTER vapuru Sonteşrin bat-
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mÜt'!hassısı bay Ömer CALDEA motöril 30/10/939 tarihin- langıcına doğru bekleniyor. 

~Lütfü Berıgü'dir. de gelerek Cenova ve Marsilya limanla- ARMEMENT DEPPE, ANVERS 
~ rma hareket edecektir. ANVERS İÇİN : 

Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyolan, ALBANO vapuru 2/ 11/939 tarihinde ESPAGNE vapuru son teşrin başlan-
ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi::-; beklenmekte olup Karadeniz limanları- gıcmda bekleniyor. 
asansörü ve hususi lokantası vardır. na hareket edecektir. D. T. R. T. KUl\lPANY ASI 

Bütün uri konforu haiz olan hu otelin Haliç ve Marmara denizine ECİTTO motörü 3/11/939 tarihinde TUNA Lİl\IANLARI İÇİN 
ve lstanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. ~ gelerek ayni gün saat 17 de Pire, Brin- DUNA motörU 15 sonteşrinde bekle-

'.\ s·•t•• b ük. ı· tl •ıA t fi ti k bet k b ı tm' •' ılizi, Venedik ve Triyesteye hareket rtlyor u un u m emme ıye ere ı ave en ya ar re a a u e ı-, d k. .. 
k d . .1 ç·· k·· b 1 T .. ki 1 ·ı·k .. ha ~ e ece hr. KASSA motörü sonteşrin sonlarında 

yece derece e ucu7.our. un u u ote ur ye ote cı ı mute ssısı BOLSENA • 61111-939 tarihi· _ bekl · 
· L"' f" B .. ·• ·d · d d. 8' d f · hak.k ·' \apuru n enıyor .. bay Ömer ut u engu~1;1n • .. a.~esın e. ır. ır ~ ~ zıyare~ • ı atı~ de heklenn.ekte olup Adriyatik limanla- SERVİCE l\IARİTİME ROUMAİN 

~meydana kovar. Bunun ıçın bulun Egeliler, kendının tahtı ıstıcanndaN nna hareket edecektir. B U C A R E S T 
~bulunan otellerde bulusuriar. CİLİCİA motörü 7/ 11/939 tarihinde KÖSTEN_CE - GALAS ~'E TUNA 
~~/Jf7/.'/~/7}fl!2"'Wm,.h Ci!UPZW:J9WWWE Z•WWWr7J:Z./,a.;Q beklenmekte olup Cenova ve Marsilya UMANLARI İÇIN 

1 • M f ,., k 1"' • t M •• d •• limanlarına hareket edecektir. OİTUZ vapuru 2 sonteşrine doğru 
ZffiJf Jn d a ?Care U Ur• ECİTTO motörü 17/ 11/ 939 tarihinde beklc;niyor. 

1 k · ·· t 17 d p· B · SOCIETE COMMERCİAI~E BTJLGARE 

I •• "' •• d • g~ ~re a~ı gun ~-ıa e ıre, rın- DE NAVİGATİON A VAPEUR 
U gu fl e 0 • dizi .Venedik ve? Trıyc:steye hareket ede- HAİFA • İSKENDERİYE VE PORT 

Palamut ihracatçılarının dikkat nazarına: cektır. f T A L t A SJ\İT İÇİN 
19 39 rekoltesine ait palamut ctip - nümune> leri heyetçe tespit olunmuş- İTALİA s. A. ot NA VİGAZİONE v ARNA: vapuru hemen hemen bek-

NEPTUNİA t .... 19 t . . . 939 lenmektedır. tur. mo oru eşrınısanı '\r 1 . . ·hı . hakkında 
tarihin. d Tri t d bi Ame ·ıca apur arın ısım ve tarı en 

Alakadarların, 1S/11/19 39 tarihinden itibaren meriyet mevküne girecek limanl~a fue~e:~e:~. rı hi~ bir taahhüt alınmaz. . 
· olan mezkôr nümuneleri görmek ve tedarik etmek üzere acele ihracat baş- N 

0 
T : Vapurların hareket tarihleriyle nav· 

kontrolörlüğüne müracaatları. 413 7 (2266) tunlardaki deği,ikllklerden ac.-enta m• Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve ~ 
lltmırom~mıı..-cı~ IJ hareket tarihlerinin kat'i olmadığını ve suli.ret kabul etmez. 

. Para Borsası yazılıp emniyet müdürlüğünden alınan Q 

cevapta ikametgahınızın meçhul bulun BiOGENiNE bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı- Daha fazla tafsilAt için ATATURK 
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
dolnyı acenteye bir mesuliyet "terettüp Zee ve Şsı. Vapur acentalığuıa mUraca
etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin •t edilm si rl ı 

CÜl\IHURİYET MERKEZ BANKASI duğu bildirilmiş ve mahkemece hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 14 1 ei 

KLEARİNG KURLARI maddesine tevfikan dava İ'ltidası sureti-
Sterlingten ı•Jl'İaİ bir Türk liraaının le davetiyenin ilanen tebliğine karar ve-

nıuk:abilidir.. rilmiş ve muhakemenin de 1/ I2 / 9 39 

Sterlin 
Dolar 
Belga 
Fransız frangı 
Pezetas 
Florin 
İsveç frangı 
İsveç kronu 
Norveç kronu 
Çekoslovak kronu 
Dinar 
Leva 
Ley 
Rayşmark 
Liret 
Drahmi 
Zloti 
Pengü 

Satış Alış 
524 521 
76.71 77.16 

4.56 4.59 
33.58 33.78 
7 .6577 7 .6993 
1.435 1.443 
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. 83. 
1.97 1.98 

15.20 15.29 
103.97 104.50 

4.2159 4.2373 
3.6807 3.6984 

Cuma saat 1 O a bırakıl mı~ olduğu ilanen 
tebliğ olunur. 4122 (2264) 

§CZ"'A7'///'/777/7/"///T/"/"('/.7:10(/.'7',I? 

OPERATÖR 

DOKTOR 
Cevdet l\1ustafa 

Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 

İkinci beyler sokak fırın karşısı ~ 
No. 25 •.• Her gün öğleden sonra saat\ 
ücten itibaren hasta kabul eder. 

• . TELEFON No. : 3125 
CZ/'/.77.//.////////////7'7:""/"AWJ6tll, 

IZMIR iKiNCi HUKUK MAHKE
MESiNDEN : ANKARA BORSASI 

Kapanış F. Izmirde Narlıdere köyünde oturan 
Halil lbrahim kızı Bedriye Yüzgeç tara-

Londra - Sterlin 1 
Nevyork - Dolar 100 
Paris - Fransız fr. 100 
,Milano - Liret 100 
Cenevre - İsviçre fr. 100 
Arostcrdam - Florin 100 
Berlin - Rnyşmnrk 100 
Brüksel - Belga l 00 
.:,Aüna - Drahmi 100 
Sofya - Leva 100 
Prag - Çekoslovak kr. 100 
Madrid - Peçcta 100 
Varşova - Zloti 100 
Budapeşte - Pengil 100 
Bükreş - Ley 100 
Belgrad - Dinar 100 
Yokohama - Yen 100 
Stokholm - İsveç kr. 100 
Moskova - Ruble 100 

13~:;: fından kocası Istanbulda Şişlide lstanbul 

2
.96875 gazinos.~nda garso~ Hasan oğlu Muhar-

6 
76125 

rem Yuzgeç aleyhıne açılan boşanma 

29
·
315 

davasında kendisine tebliğ edilmek üze-
69·495 re gönderilen davetiye ve arzuhal sureti 

· . yazılı adreste bulunmadığı derkenarile 

21.8325 
0.97 
1.5875 

iade edildiği gjbi Emniyet müdürlüğün
ce yaptırılan tahkika•ta dahi bilen ve ta
nıyan bulunmadığı hıldirilmiş ve mahke
mece bu baptaki tehliğatın ilanen icra
sına ve mahkemenin 6/ 12 /9 39 Çar-

13·1825 eamba gününe tayinine karar verilmiş ol

23.2887 
0.935 
2.495 

31.0062 
31.19 

duğundan Muharrem Yüzgeçin müayyen 
günde saat 1 O raddelerinde asaleten ve
ya vekaleten mahkemede hazır bulun
ması aksi takdirde a!eyhinde gıyap b.
ran verileceği tebliğ makamına kaim ol
olmak Üzere keyfiyet ilan olunur. 

NOT : Hizalarında rakkam bulurunı-
4133 (2267) 

BiOGENiNE : TerkibirHle bulunan demir, ki· 
nin, arsenik gibi mukavviyat ile kola, koka, 
Kinkina gibi müştehi hülisaların gayet itina• 
ıı bir surette birleştirilmesinden husule ge· 

kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. e ca 0 unur. 
Daha fazla tafsilat için Cümhuriyet TELEFON : %007 /?008 

caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur --------------
acentesine müracaat edilmesi. UMDAL 

, len bir müstahzardır ... TELEFON : 2004 - 2005 --.IJ.-
UMUMİ DENİZ ACENTALICI LTD. 

IIELLENf C LİNES LTD. 
BİOGENİNE : Gıdası kan olan sivrisineklerin iğneleriyle kanımıza aşıla- ......... • ................................. . 

dıkları sıtma ı>arazitlerini öldürür .. Sıtma parazitleri, kanımızda hesap kai- OLİVİER VE 
delerinin haricinde kalan büyük ve şayanı hayret bir derecede çoğalırlar. Bu •• A ANGHYRA vapuru ikinci teşrin ipti· 
korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kınnm yuvarlacıklan Ş"REK SJ LTD. dasında beklenilmekte olup Anversa ve 
mahv ve harap olur ve Sıtma meydana gelir.. VAPUR ACENT ASJ Rotterdam için yük alacaktır. 
JİOGENİNE : Kanı temizleyip çoğaltır .. Kırmızı kürrecikleri arttırır .. Adale .a ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
ve sinirleri kuvvetlendirir .. İştihayı açar .. Dermansızlığı giderir. Sıtma pa- ATATÜRK CADDESİ Rees binası LOVCEN vapuru 12 ikinci teşrinde 
ra7Jtlerini öldürmek suretiyle :µfa temin eden ve sıtmadan koruyan yüksek TELEFON: 2443 limanımıza gelerek ayni gün Köstence 
tesirli bir ilaçtır. Ta'• 'llarak bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük faide- ve Varna için yolcu ve yük alacaktır. 
ler temin eder.. Londra ve Liverpol hatlan için LOVCEN vapuru 19 ikinci teşrinde 
Sıhhat Vekaletinin . smi müsaadesini haizdir .. HER ECZANEDE bulunur.. piyasanın ihtiyacına göre vapurla- limnnımıza gelerek 20 ikinci teşrb saat 

~ -~ f ki d 12 de Pire - Arnavutluk limanları - Ko-
~;;rrg~UIJWJiRf:r..n ~/I/Zji;J.-;;:"Zi<ib~ .... ı:ı::.::.::.;.:~:~.: .. :.::........... tor - Dubrovnik - Split - Triyeste ve 

J A J k $uşak için hareket edecektir .. Yolcu ve 
Mektep kitapları sanca Messagel'ies Mal'itimes yük kabul edecektir. 

~ . • . . lstasyonu Karşısında yeni açılan - . -- JADRANSKA PLOVİDBA D. D. 
1939 - 1940 tedr1s senesı açın ma- .. E SUSAK 

arif vekaletince bastırılan bilfımum ~ G E THEOPH~~~~ vapuru . ~~EDSE~NİK. ~OPAJTİC vap~ 
ilk, orta, liselerin ders kitapları.. N Il C 1.. . h t lfun t . . 8 . ıldncı teşrın ıptıdasında bekleni}.-

EGE ~ Il~SU~I ::A~T~NFfl •ônc7' K:;d:n': • 15~• ::mar:d;~~A ~: ~.:.ıeı~/~PY~..ga~~~';;'t~rlimanlan ve Trl 
,, DOKTOR OPERATÖR RENT REBOUL ,.e ŞERİKİ \'apur ncen· GOUI..ANDRİS BROTHERS LTD. 

Kir AP EVİNDE :S Ad j J B İt• tasma müracaat edilmesi rica olunur. PİRE 
·' TELEFON : 2 3 7 5 aNEA HELLASn 

Toptan ve perakende satılmaktadır .. ~ İzmirin en büyük ihtiyaçlaruıdan bi- ~ --------------- Lüks trnnsatlaotik vapuru ile Pire 
Mekteplcredait bEiıG.tüE' nKkİTı~_!a!iyEeVI.JNe- ~ rlne tekabül etmek üzt.?re hazırlanan • ••••1111111_111_,.. .. u11110111111z..-:ıe"1.Pl"'•llllll••n111PC N k hattı 

~ vazımntını a • ~ - ~ ve her türlil fenni tekflmülat, kon- OPERATÖR evyor ·-
de• bulabilirsiniz.. ~ p· N k h t "dd ti 12 ....ı;_ ~ foru ve kalorifer, rontkcn ve elektrik~ D ıre - evyor seya a mu e a.uu 
.t\Yrll kütüphanede (,'.eşitli kartpos- tedavileriyle mücehhez olan EGE r. Asil Mukbil Pireden hareket tarihi 

tallar, resimler, zarif bayram tebrik~ hususi hastanesi Alsancak istasyonu~ 18 _ ll _ 1939 
kart~arı sa:ıılmak~adır. ih Ata türkün~ karşısında açılmı~tır. s Atak a m Gerek vapurlnnn muvasa!At tarihleri, 
meş ur tari i nut unu . tiva eden :S Her şubçye ait hastalar kabul ve~ gerek vapur isimleri ve navlunlan hak-
kıymettar eser de (50) kuruşa sa-~ mütahassısları tarafından tedavi edi- "1 
tılmaktadır.. ~ :' MEMLEKE'J' RASTA· kında acenta bir teahhilt altına giremez. 
HİSAR ÖNÜNDE EGE KİTAP EVİ~ li~İi.iesscsede her zaman doktor bu- NESİ OPERATÖRİI Daha fazla taf.silAt almak için Birinci 

CO'//.Z7.7-7Z/L-AV.IZV:LLZ.TV./J//~.:7:Jt!; _ llıntır.. Kordonda 152 numarada •UMDAL• , , Hastalarını her gün üçten sonra 
mıjr 4 •LER • Alsancakta Birinci Kordon 312 nu-.~ ~-.. n. • 
llıi liradan ba,ıar.. maralı Jakinyon apartmanında ka-

bul eder .. 
TELEFOS : 2918 

umum! deniz Act-ntalığı Ltd. milracut 
edilmesi rica olunur. 

?t'an dövizler için fiat tescil edilmemiştir. ••••••••ı'llJ!l!l'l~l!li'~~ISiil!ll ) ç h 
F.SHAM VE TAHVİLAT OPERATÖR DOKTU Sü eyman oru 

1933 ikramiyeli Ergani 19.63 • 
C7 /.YT/.//.T.XTT.Z/7/7XL/rAii'i10-

•• 

Telefon : 4072 M.ildilrlyet 
Telefon : 3171 Acenta 

Türkiye Cümhuriyet 
Bankasından: 

Merkez Sivas - Erzurum hattı istikrazı IV. 20.25 Ahmet Ce m j 1 Çocuıı hastalıJıları 
CUmhuriyet .Merkez bankası Pş. 108.50 mütaJtaSSISI Kiralık daire 

.., 
IZMIR SiCiLi TICARET MEMUR- oya ı ~ Londra ve Viyana hastanelerinde 

LUCUNDAN: eHidünii ikmal et.mi~fr.. Yunanistanda bloke matlubatı bulunanlar, bu paraların: 
Fran &. f • Hastalarını her giin kabul eder. Resrtıi ve hususi daire ve yazıhane 1 N 1 k ·· •w • • 

ve magaza 
Alberto N. Gabay ticaret ünvanile SIZ naS GfteSI - e suret e te evvun ettıgını, 

lzmirde Mirikelam hanında 15 numaralı Operaıo· ·ru·· Muayene adresi : Birinci beyler so- olmağa elverişli Gazi bulvarında Zi- 2 - Blokajın vuku tarihini, 
kak No. 42.. raat Bankası yanında 18 sayılı De-

mağazııda pirinç !!ahun ve toprak mah- Her gün öğleye kadar Fransız hasta- Ev ndreı;;i : Göztepe karakolu kar-~ mirelli hanı.. 3 - Miktarlarını, 
sulleri üzerine ticaret yapan Alberto N. nesinde, öğleden sonra Birinci Bey- şısında 834/1... N İstiyenler : İkincikordon Merkez 4 - Hangi müessese nezdinde bulunduğunu ve sair müfit malu-
Gobayın işbu ticaret ünvanı ticaret kcı- ler sokai.!uıda N 42 TELEFON : 2310 bankası arkac;ında 88 sa~1 • dairede h 1 O 12 1939 ·h· k d T·· k. C h · M k B 
nunu hükümlerine göre sicilin 2596 nu- " ···· o. ··· .YLU ma ' · · tarı ıne a ar ur ıye Üm urıvct er ez an-
marasına kayıt ve tescil edildiği ilan olu· •ı1••••••TiıııE•.L•~111.:~aoı:P!;ı...~: .. 23ıt:ıı11o•• caY./.xH~~-•sazwk.-..;;J!..w diş doktoruna baş vursunlar.. kası umu mmüdürlüğüne isim ve adreslerile bildirm~leri ilan olunur. 

llg;;;;_._. .... _.4.ı.l..s • ..:...22_~_2_>...,._.__.-.-;;;;;;;;;;;;;; .... ..__.-.-;;;;;;;;;; .......... __.=.c ..... _. ....... _.. ......... ;;;;;;;;;;;;;;;;~-~o;;;;o;;;~~~za~~ı~:,26~~~-~c~<2~13~~~>·~~~·~ı------.r-;;--;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;~7~,~9~,~1~1----------;;;;;;;!4~10~7~(~2~2~5~9)?.__..;;:;::=ı 
• --. .. • • • • • ••• 4 •• • ...,, ... • •••• ' .. ·_: •• -. 
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• esaJ nın ün ya ak· sleri 
iki kükümdarın bu daveti Berlinde hayret uyandırdı~ Italyan gazeteleri 

tavassut tekliflerini alicenabane bir jest diye tavsif ediyorlar • 
ıse 

üttefik matbuata göre de Endişe ve tehlike devamda 
"Sulh için şart J'Jmanyanın işgal etti- Almanların Belçika ve Hollanda hu
ğı ÇekveLeh topraklarını tahliyedir,, duduna tecavüz emelleri kat'i mi? 

Belçika Majinosu 
Teknik, metanet ve in§a tarzı bakı-

1rıından Belçika topraklarını mütecavi
ze kargı koyacak kuvvet ve kudrettedir 
ve derin bir tedkik, tı..."tln bir hazırlan-
manın çok miikcmmel bir eseridir. 

Roma, 8 (ö. R) .t<.J n ... ern t .. ra-
fından neşredilen beyanname bütün 
dünyada cesaretsizlik uyandırmağa ve 
harbi genişletmeğe matuf bulunurken 
dün Belçika ve Hollanda hükümdarları 
ftlicenabane bir jest yaparak bir anlaş
mnnın mümkün olan unsurlannı ara
mak üzere bir daha İngiltere, Fransa, 
Almanyaya tavassutlannı teklif etmiş
lerdir. 

İki hükümdarın bu daveti Berlinde 
hayret uyandırmış gibidir. Gazeteler bu 
sabah teklifi tefsirsiz neşretmekle ikti
fa etmişlerdir. 

Fransa da ise Hollanda Kraliçec;inin 
ve Belçika Kralının tavassut teklifini 
gazetelt>re bakarak zannedilebilcceğin
den daha derin bir tesir yapmıştır. 

cPöti Pariziyen• diğer taraftan Hol
landa ve Belcika hükümdarlarının böy
le mühim bir jest yapmış olmalarına sc
beh olarak memlek<'tlerinin Almanya 
tarafından tehdid edildiğini hissetmek
te olduklarını yazıyor ve Fransız ceva
bının samimi, fak at menfi olacağım tah
min ediyor. 

Londrada Kral Başvekılle birlikte hu 
sabah Hollanda Kraliçesile Belçika Kra
lının tcklıfini tedkik etmiştir. Kabine
nin harp komitesi de bugtln bununla 
mesgul olacaktır. 

llk tef irlerC' öre. Londra ve Pariste 
ıki hükümdar tarafından vapılan tekli
fin Almanya tarafmdan Belçika, Hol
land.aya karşı y:ıp1lm~ oldu[,<u tahmin 
edilen askeri ve diplomat k tazyikin bir 
neticesi olduğu beyan cdılmektedir. 

Jngiliz hükumeti. Frnns.ı ile mutabık 
kalarak. Almanya ile sulh müzakeresi
ne ne gıbi artlarla razı olnbılcccğini bir 
çok defalar tasrih etmiş olduğunu ce
vabın 1

'i bıldirmekle iktifa edecektir. 
cTay nis> diyor ki: İngiltere bu tek

lıfı, muharrirlerine karşı medyun oldu
ğumuz hürmetle tedkik etmiştir. Fakat 
sulhun ana şartı Başvekil tnrafından 
imdiye kadar b"r çok defa tnsrih edil

miştir. Bu da Avrupanın daimi ve mü
kerrer ~'1arruz tehdidlerine karşı hima-

~ e edıl.nı.ş oLna ından ıbarettir. Bız 
hürriyeti müdafaa için, hakiki sulh için 
harp ediyoruz. Her mület için rahat ya
şamak hnkkını tnleb ediyoruz. Kanun 
rejimine avdet için çarpışıyoruz. 

cDcyli Telgraf> da şu mütaleaları yü
rütüyor: Daimi sulh şerefli bir sulh ol
malıdır. Bu ihtilaf bir suitefehhüınden 
ileri gelmiş değildir ki bir konferansla 
bertaraf edilebilsin. İmanlar ve niyetler 
arasındaki telif kabul etmez muhaseme
den ileri gelmiştir. İngiltere, cevabını 
vermeden evvel, Fransa, Dominyon ve 
Leh hUkUmetlerile istişarede buluna
caktır. 

Paris, 8 (Ö. R) - Gazetclrin umumi 
kanaati Hollanda Kraliçesinin sulh te
şebbüsleri ile herşeyden evvel Alman
yanın kendi üzerlerindeki tazyiki azalt
mak istedikleridir. 

Roma, 8 (ö. R) - Amerikan gazete
leri Hollanda ve Belçika kralları tara
fından yapılan sulh mesajının Almanya
nın 1nzyiki altında vukubulduğunu bil
diren haberlere büyük ehemmiyet ve
riyorlar. 

N vyork, 8 (Ö. R) - Nevyork Tay
misin Lahey mubabiri sulh mesajına 
rağmen askerlik tedbirlerini kuvvetlen
diren Hollandanın kendini Alman teh
didi altında hissetmekte olduğunu bil-
diriyor. · 

Faris, 8 (Ö. R) - Bütün Paris gaze
tclerı Belçika - Hollanda tcklüi etrafın
da tefsirlerde bulunuyorlar. 

Pöti Pariziyen diyor ki: Belçika kra
lı ve Hollanda kraliçesi gibi çok hürme
te ltıyik şahsiyetlerden gelmiş her tavas
sut teklifi daıma nazarı dikkate alıruna
ğa değer. Fakat bu hükümdarlar da bi
lirler ki Almanyada Çcmberlayn ve Da
ladiyenin beyanatları vukubulduj;<u za
mandanberi vaziyeti dğiştiren hiç bir 
hadise vukubulmamıştır. Bugünkü ah
val ve şanlar içinde tnvassut teklifleri
ni kabul etmek Almanyanın cKa.n ha
nesini kabartmaktır. 

Ayni gazetede Losyen Bourg diyor 

im mah leri 

ki: Bir Hiller barışının bitarailara hiz
met etmek şöyle dursun, onları kat'i 
esarete mahkum edeceği aşikardır. Al
man tahakkümü bitaraflnr için büyük 
memleketler için olduğuna çok daha 
büyük tehlike t~kil eder. 

Vladimir Gormcson, Figaro da diyor 
ki: Tıbkı Belçika ve Hollanda hüküm
darları gibi biz de barışa aşıkız. Bu aş
kımızı bir çok defalnr isbat ettik. Müsa
lemetpcrveriz. Ve sulhperver olmakta 
devam ediyoruz. Fakat barışı adalet 
dairesinde istiyoruz. Başka hnı·p hede
f imiz yoktur. Adalet, milletlerin istik
luli imasına dayanan, İngiltere ve Fran
sanın sistemi Hitlerin kuvvet usuliinii 
kobule müsaid değildir. 

Roma, 8 (Ö. R) - Mesaj burada bü
yük intibalar yaratmıştır. Müttefiklerle 
Almanya arasında bir uzlaşma bulun
ması temenni edilmektedir. 

Londra, 8 (Ö. R) - İsçi partisi nasiri 
efkarı olan Deyli Herald gazetesi, Bel
çika ve Hollandanın te ebbüsü takviye 
edilmeğe değmez, diyor ve şunları ilu
ve ediyor: İngiltere ve Fransa, sulh ar
zusunda Hollanda ve Belçika da daha 
nz samimi değildirler. Fakat bütün in
sanlık ancak müttefiklerin harp gayele
ri ile telüi kabil bir sulhun kurulmasını 
istiyor. Almanya ordusunu Çekoslovak
ya ve Lchistandan çeksin, İngiltere ve 
Fransanın Almıınya ile müzakt>reye gi
rişmemesi için sebeb kalmaz. 

Ayni gazeteye göre dünya, bu iki hü
kümdar arasındaki mülakatın neticesi
ni merakla bekliyordu. Hollanda ve Bel
çikanın, taarruza uğradıkları takdirde 
müşterek müdafaaları için bir deklerns
yon hazırlıyacakları zannedilmişti. Hal
buki bir sulh teşebbüsü yapıldı. 

Londra. 8 (Ö. R) - Deyli Telgraf 
yazıyor: Sulh mesajına verilecek biricik 
cevap, Alman orduları tarafından işgal 
edilen bütün yabancı toprakların tahli
ye edilmesinden ve devamlı bir sulh 
için hakiki garantiler i.stcme'kten iba
rettir. 
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Brüksel, 8 (Ö.R) - D. N. B. aj:ınsı, kidedir .. Amerikanın garp devletlerine karşılamıştır .. 
Alman askeri mahfillerinin fikr~nce :;pnbileceği yardım da 1914 senesine Alman - İtalya münnscbat.ı ise dalına 
harbin ilk iki ayının ne sebeple Alman mukayyis olamaz. Bununla beraber Al- samimidir. Mihverin kuvvetini kaybet
ya lehinde o1duğunu kaydediyor : manya, reisicümhuru Ruzveltin ihdas et- mediği istikbalde ispat edilmiş qlacak-

1 - Almanyayı iki cepheli bir harbe liği yeni bitaraflık kanununu teessüfle br .. 
mecbur etmek hususunda müttefik sev-1-------------------------·------
killceyş plfuu akim kal-nıştır.. 2 - Al- A · ı • ı • h · ı ,.. f 
man - Rus dostluğunun iade::i sayesin- 3 P 0 n Ya m C r) ( 3 ] e 1 t l 3 a 
de İngiliz ekonomik abloka teşebbüsi.ı 

mcte mahkfun olmuştur .. Almanya- gi f m e k ten çek 1• 0 m ek 
asesi uzun seneler için müemmen- istiyor 

r En lüzumlu ham maddeler eksik 
c t'·~ıldir .. 3 - Ren nehri ile büyük ok
) anus arasında kara yoliylc bütün ihti
yaçlarını temin edecek mevkide olan 
Almanya bütün itha!Ltı <!enizden geçe
cek ol n f · ı •t me\-

Roma, 8 (Ö.R ) - Japonya Hariciye Nnaretinin b;r mahfili japon 
ordusunun Cenuba doğru iler]iyeceği haberini tekzip etmiş ve gerek 
japon hükümetinin, gerekse japon otoritelerinin Amerika ile bir sui ta

nden içtinap icin mümkün olan her şeyi yaptıklarını söylemiştir. 

Paris, 8 (Ö.R) - Bir kaç gün evvel Brükselden bildirildiğine göre, 48 sa- ıŞimdi söz diplomatlardadır. Yersi:ı 
Almanların Hollanda hududunda mü- atten beri hissedilen endişeler gizlenme- sözlerle onların vazifesini karıştınnıya
hiın tnlı~idatı kaydedilmişti.. Son haber- mekte ve bütün mahfillerde serbestçe lım .... Faknt gayretleri akim kalacak olur
lere göre bu tahşidat yeni gönderilen \'e ifade olunmaktadır .. Gazeteler vaziyetin sa, eminiz ki mazide olduğu gibi mem
hududa daha yakın mevzilerde yerleşen vahim olduğunu tasdik etmekte mütte- leketin şeref ve tamamiyetini muhnfa
kıtalarla takviye edilmiştir. fiktir. Hükilmet mahfillerinin hissiyatı za için hiç bir tedbir ihmal edilmemiştir. 

Paris, 8 (Ö.R) - Hollanda \'e Belçi- ise ıSuar• gazetesinin başmaalesinde gö- •Eğer harbin ilruıı sırasında tekrar 
ita hükümdarlarının faaliyeti en yeni rülebilir. Bu makale, hülasa olarak ge- edilen yüksek taahhütler hilafına tanr· 
hadisedir. Buradaki intihan göre, 7.aman çen gece Piyerlo tarafından bir muhar- ruza uğrarsak tereddütsüz harp edece
~tibariyle, Alınanların bitarnflara karşı rirlcr içtimaında yapılan beyanatın hü- ğiz ı.•e müdafaa vasıtnlnrınuz 1914 dekin-
yaobklan bir tazyik lıu teşebbüse te- Iasasıdır : den on misli aı:!mış bulunacaktır.• 
lr.uddüm etmiştir. ıGüı; bir saatte olduğumuzu gizlemi- Brüksel, 8 (0.R) - Nazırlar meclisi 

•Yeni Zurilı gazetesi• nin Berlin mu- yellin .. Samimi konuşalım .. Beynelmilel öğleyin toplanmış ve beynelmilel vaz.i
habjrine göre küçük bitaraf memleket- vaziyet, bize karşı ihtiva ettiği tehditler yetin yeniden tetkikine tevessül etmiş
lere karşı tenkitler hiç bir zaman bu de- bakımından ümitsiz. değildir. Fakat Hol- tir .. 
~c Ş"idd<'t kesbetmemişti. Bunlar İngi- hında hududunda ve bizim kendi hudu- Bu sabah hariciye nazırı bay Spaak 
liz abloknsını protesto etmemekle itham oumuzda vahim mahiyette tahşidat gö- Hollanda, Danimarka ve Polonynnın 
ediliyorlar. Bu tenldtlerin resm'i mahi- rülmtiştür .. Alman gazeteleri bizi şid- Brüksel sefirlerini kabul etmiştir. 
yeti Bcrlin ecnebi mahfillerinde heyecan detle tenkit ediyorlar ve tehditten ari 
uyandırmıştır .. Hülılsası şudur : Küçük olmıyan sitemlerle, ablokayn tahanunül Uhi, 8 (Ö.R) - Hollanda ve Belçi
bitaraf memleketlerin İngiliz tazyikine ettiğimiz için bitaraflığa muhalif hare- ka hlikümdarlannın sulh teklifi Hollan
karşı hayati menfaatlerini vikaye üze- ket ettiğimizi yazıyorlar. doda aHika ile kabul edilmiştir .. Bunun
rinde kfıfi derecede faaliyet gösterme- •Bütün bunlar bazı endişe mevzuu- la beraber gazetelerde tefsir yoktur .. 
melerl Almanları sukutu hayale uğrat- dur. Buna karşı alınun tedbirler umumi Diplomatik mahfillerde bir derece nik
mı.ştır. Bitarafların, bilhassa Belçika ve efkar tarafından tasvip edilmiştir. Kra- binlik görülmekle beraber umumi inti
Hollnndanın hnl~Iarını kafi derecede Iın Amerikan milletine radyo mesajında baa göre bu teşebbüs, üzerinde en bU
cnerji ile müdafaa etmemeleri sitem .. öylediği gibi : Belçika milleti için sul- yük bir gizlilik muhafaza edilen, ciddi 
mevzuu olmuştur. İnoiltcrenin karadan ~un muhafazası bir hayat memat mese- saiklerden tevellüt etmiştir. 
ablokası planı şimdiy kadar maddi bir l sidir. Hollanda ile yanyana, Belçika Bu sulh tavassutuna rağmen Hollan

kil alın mıştı .. Alm nlar bu tasavvu- bir sulh adasıdır. Bu sulh kalesinin mu- da askeri makamları şarktan gelebilc
run umumi hatlarını, h nüz p k sarih hafazası her kesin menfaati icabıdır.• cek bir müdafaa hattı olan yeni bir fe-
olmnmakb beraber, ilk defa olarak illin Suar gaı>.ctesi netice olarak şunları yezan mmtaknsını da su altında bırnk-
c.tıniş bulunuyorlar. ilfivc ediyor : mışlardır. 

ay için e Ingi 
ı·z bahriyesinin blinçosu 

B. Vinston Çörçil'in 
haftada 2 - 4 

izahate göre Almanlar verdiği 
tahtelbahir kaybediyorlar 

Londra, 8 (Ö.R) - Amirallık baş Lor- gandasmın bunca defa batırdığı (Ark miştir. Yalnız Oksley tahtelbahirinin zi
du B. Çörçil Avam Kamarasındaki be- Royal) tayyare gemisi tarafından tutul- yaı müstesnadıı. Bu gemi bir infilak ne
yıınabnda İngilterenin denizlerdeki mev- muştur.. ticesinde kazaen batmıştır. Fakat kaza
kiinin ne kadar kuvvetli olduğunu gös- ıEsasen Alman propagandası 0 kadar nın şartları bizi muvakkaten sükUt mu
tcnniştir : •Royal Oak• zırhlısının tor- çok İngiliz harp gemisini batmış diye hafozasına mecbur etmişti. 
plllcnmesi münasebetiyle bay Çörçil göstermiştir ki yalnız battığını iddia et- Tahtelbahir harbine gelince, önüınüz-
demiştir ki : t"kl . h .1 . "zl b··ı·· Al deki kanunusanide karşımızda 100 düş-

ı erı arp gemı erımı e u un mnn . . h 
Skapa Flov müdafaası hakkında ge- filosunu kar ılaştınnak imkanını bulur- man tahtelbahırı bulunacağını esap ct-

çen harpten kalan emniyet o kadnr kat'i k baht" ş l . z mck ltızımdır. Batırmış olacaklanmız bu 
idi ki mevcut bir tehlikenin azımsanma- sa H b"ıyailkr 0 uık~ .. uh f d .

1 
mikdardan az olacaktır. Bu da gösteri· 

• ar ın se ız a tasın a on mı - k" ıı b" h b h 
sına sebep oldu Amirallık için bu acı bir dan fazla 1 İ iliz limanl yor ı uzun ve runansız ır ar e azır. 

· • . . • yon ton ma ng nrına larunamız Iaz.ımdır. Bu maksatla geniş 
ders olmuştur. Hususı ihtilatlarla dolu gelmiştir. AJmanyaya ait 400 bin ton- "k h lıkl ılmı ah 
olan bu harpte hiç bir hususta kat'i bir dan fazla kan~tr e"ya müsadere edilmiş- mclıb~~l . azırtak"b ar yap kştır vtle t -·· ı B 1 be her Alın '<'1A " · t ınııı en ı e memur uvve er il~ 
şehy sclobyahlc~em,eh·~· unl un a kra uı_· ~ tir .. Bizim kaybettiğimiz emtea ise an- misline çıkarılmıştır. 
ta t r ucum arına arşı ~ım.ı- cak 250 bin tondur. . . . . .. 
Yetimizin teessils ettig"ii hakkında 6 haf- K f'J . . . a· 1 ak . . •Bır ve belkı ıki Alman cep kruvazo-

. • a ı e sıstemı şım ı tam o ar ıstı- ·· ·· Atı ky d b l 
tn evvelki beyanatımı tekit edebilirim... 1 d'li S h ft-' d bil .. k runun as o nnusun a u unmasına 

ma e ı ~or. on a uıar a en yu gelince dikkate şayandır ki ticaret yol-
Şimdiki ~al de Alın.anlar her h~a. 2. - ~ yüzlerce Ingiliz vapuru tedafüi şekilde )arının' üzerinde dolaşan bu kuvvetli 
tahtelbahır kaybediyorlar. Harbın ıkincı teslim edilmek üzere münakalattan çe- Alman harp gemileri hiınaye altında se
ayında bizim vapur uıyiatımız birinci kilmiştir. İiıgiliz donanması denizlerin yahat eden vapur kafilelerine karşı 
aya nisbctJe yan nisbetindedir.. 52 bin hürriyetini mazide misli görülmemiş de- kuvvetini şimdiye kadar istimale muvaf
tonluk düşman vapurunu zaptettik. 27 recede temin etmiştir. fak olaınrunışbr veya etmem.iştir.. Her 
bin tonluk vapur sabn alındı ve 57 bin B. Vinston Çörçil samimi olarak ka- halde ehemmiyetli hiç bir müsadere ya· 
tonluk yeni vapur denize indirildi. Böy- bul etmiştir ki İngiliz filosundaki nilfus pılınamıştır. Harbin dokuzuncu hafta
lece netice itibariyle tonaj yekfuıumuz zayiatı harp esnasındn İngiltere ve sındnn sonra deniz baklanda - ve ckse-
64 bin ton artmıştır. Şurası da kayde Fransanın bütün kara ve kava kuvvet- riya harbin neticesi denizlerde taayyün 
değer ki ele geçirilen en kıymetli Al- !erinin zayinbndan daha fazladır.. Bü- eder - her şeyin yolunda yürüyeceğin· 
man vapurlanndan birisi Alman propa- tün zayiatımız zamanında haber veril- den emin olabiliriz. 

Cep eler e faaliyet var! 
Fakat görünüşe göre bu kış harp 

•A 

mevzıı 

Brüksel, 8 (Ö. R) - Havas Ajnnsının 
bildirdiğine göre Almanlar cephenin 
bütün kısımlarında mutaddan fazla faa
liyet gösteriyorlar. Bir Fransız askeri 
~ahsiyctinin üadesinc göre şimdiki va
ziyet l!Jl4 ikinci teşrinini hatırlatmak
tadır. Harbin ilk üç ayındaki harpten 
sonra, 1914 de olduğu gibi şimdi de, 
harp mevzileşecektir. Kış seferi bir 
mevzi seferi olacaktır. Alınan tayyare
leri bir çok k~ifler yapmışlardır. Fran
sız tayyareleri de ayni şekilde faaliyet 
göstermekle beraber hiç bir müsademe 
olmamıştır. 

Sigfrid hattına yeni kıtal:ırın geldiği 
kaydedilmektedir. 

Brüksel, 8 (Ö. R) - Berlin ajansının 
Lüksenburgdan fstihbarına göre bütiln 
gece top sesleri duyulmuştur. Bu sabah 
Alman 'toplan Lorcn Jstikametlııde ate; 

olarak geçecekmış ... 
etmişlerdir. Bazı tayyareler bir Lüksen- olduğunu zannederek Lüksenbug top
burg §chri üzerinde uçmuşlardır. Bir raklarına inmiş ve tayyareci tevkif olu-
İngiliz tayyaresi Fransız arazisinde narak tayyaresi müsadere edilmiştir. 

Hitl r nutuk söyledi 


