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· uliyet kabul etmez. 
1 Ciimhuriyeiin ve Cümhuriyet eserinin b~kçisi, aabcıhlcın çıkllr siycui gcıut~dir 

Uin münderecatından gazetemız mes 
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Tokyo 23 (A.A) - Amiral Nomura 
Hariciye nezaretine tayin edi)mi§tir. 

·-------' Yeni Aı Mathusında Buılna hl'. 

Felaketzedeleri barındıracak çadırlar bekleniyor. 
Diinkii. zelzelelerden büsbütün yıkılan evler 

;·············~·~~···~~··~···~········~~~··~········~~·······~~········~·~····ı 

t r ·· sle · y 

Felakctzaclcler için kurulan ~adırlar ve halk sokaklarda - YAZISI G iNCi SAHİFEDE -

Paris 23 (iJ.R) - Fransız da bunların hepsi tardedil- danlığının gayretleri şimdiye 
cephesinde, oldukça uzun bir miştir. Bütün gece bu mmta- kadar beyhude olmustur.Fran-
;iki'ınettcn sonra, bu sabahki kada büyük bir faaliyet kaY.,d- sızlar zaptettikleri ;,.evkileri, 

resmi tebliğde bildirildiği gi- edilmiştir. Almanlar bütün Lorcn cephesinde harbın hu-
bi Almanlar dün öğleden son- gayretlerini (Sarbruk) şehri- susiyetini teşkil eden bu ileri 
ra akşama doğru (San) neh- nin cenubu şarkisine teksil et- kara~ol mücadelesinde, ta-
rinin şarkında Fransızlarca mişlerdir. Fakat bu teşebbüs- mamıyle muhafaza ve ıslah et-
zaptedilmi mevkilere karşı ler püskürtülmüş ve Sarbruku mişlerdir. Ren nehri cephe-
bir çok mukabil taarruz te- tazyikten kurtarmak, (Dega- sinde ise hala kayde şayan hiç 
çebbiislerinde bulunmuşlarsa je) etmek için Alman kuman- birşey yoktur. 
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ŞEVKET BlLGIN 
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J{arilerimiz, dünkü sayımızda, Dikili
de başgÖsleren korkunç faciaya ait t~t 
Jcr ürpertici sahneleri görmüşler v~ .og· 
rcnmişlcrdir. Sütunlarımıza a~ttırile~ cSon yer sarsıntısı Ege denizinin güzel bir kıyısı olan. 
bu matem levhalan, şüphe edilemez kı, mamur Dikiliyi harabe haline getinni§ bulunuyor. : 
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geniş olan fcltıketin nncnk kiiçük ~ir p~r- 5 Dört bin yurttaş mesken.siz ve geçinme vn!;ıtnların-E 
~nsıdar. Asıl ffıciayı, bü~iin dehşet~!c goz- :aan mahrum kalmıştır. Istırap içinde tıtriyen zavallı-: 
lcrimizdc yaşatmak istıyorsak, yuzlc~cc :ıara ancnk şcfkntlı milletimizin gönül nlukası teselli: 
binanın bir ôn içinde nasıl mahvoldugu- :verebilir. Fclakeiler ve ıstıraplar karşısında metin ve: 
nu. tırnnklarilc, dişlerile ~ yıgmlarını :vakur kalmağı bilen büyük milletimizin elem 4itiraki: 
ayıklıyarnk ciğerparesini anyan. ~a~a- 5ile Dikilide yetimliğine, dulluğuna ve kimse iz knlışı-E Paris, 23 (Ö.R) - Lehistanda ir ce Jıede ce e• maldir. Mağazalar nçık duruyor 
nn çığlıklannı, bütün sevd_ikler~nı !ınc :na nğlıyanlnrın göz yaşlarını dindinnek vazifesi kar-5 Vnrşovanın cesur müdafılcri Leh ve gazeteler intişar ediyorlar. Fa-
bir an içinde kaybcdenlcrın dınmıyen Eşısında~ ız. Felaketi önlemek, ıstırabı dindirmek, elemi: milli marşının ilk sözlerinden il- J!Gn e en bu muha· Dılfıkis şehirdeki haynt adeta 
göz ynşlannı düşün.meliyiz. • . :saadete çevirmek için çalıştığına inandığın ve millet: hnm alan kahramanca mukave- be e Lehler me· kat sivil ahali orasında bombar-

0 zaman en başın kalplen bile ı;ızlnt- Eişlcrindc hayırlı çalışmalanna dalına müzaheret ettiğin: metlerine devanı ediyorlar : dıman kurbanlarının listesi ma-
v kafi gelen bu levhaların kelimeler- :cümhuriyct halle partisinin Izmir teşkilatı namına rica: us·z sa.alı old ... ça todJu bir ,eııil e ırıaga • w. • 

1 
:.cdı'yorum. ••• !I K L I d ._1 alcscf gittikçe uzamaktadır ve 

le ifade edilmıyecegını an arız. . L h.. h . . nazır a IH arı mev Hük.. et feliıketzedelere yardım elı- : Insanlık ve Türklük. duygularının içinde yarattığı: e IStan eftUZ Öl• bunların çoğu da kadın ve ço-
ni uzn;:ışt:r. Maddi iztıraplan dindir- :asil yardımseverlikle elinden geleni yap ... Vicdanları·5 memiş demefıtir! .. u ZiJere dayanmalı• cuklardır.. Bu, nevmidane ve 

k . . müstacel tedbirler almışbr. Va- ~nızda huzur duymak ve yaralı gönüllere sürur vermek: VGP$011a muhare- tadırlar. yarını gclmiyecek bir miicadele-
me d ıçi:m, hayat, refah ve • saad.etleri :için yardımını esirgeme .. Bütün işlerinde nsil ruhuna: dir, şilphesiz. .. Fakat Leh 1.nrihi-
tan aş • ld w saman. azamı hu- :ve temiz kanına dayanan parti tcşkill.itı adına sana dai-: ilesi henüz Alman- Harbin dördüncü nin en güzel yaprakları arasına 
mevzuubahıs o ugu • Cümh" • • h'. t • t . dd • 1 f f d L-ft d V 1 k d F, V ._.:yet gÖstenneğİ şiar edınen un• ama unne ve mınnc, azız yur aş.> • ar af'G Jn an fıa• HU GSJft G ar~O• yazıma ta ır.. .sasen arşova-
- dnnl da : C.H.P. Vilayet jdare heyeti reisi:. ""' n d d -' ·· f ·ı 

t 
.. • d bu kabil yar ann - • zanılmamıstır... 60 hi nı ışın a na mun en mu-ye re1ımın e 1ın if • ATIF lNAN • Vanın azını• ,. .... k tJ kı 1m D N kika fevt etmeksizin yapılmış .o ası - : : ~ 3' H aveme er rı nnuştır. . . 

tiharla kaydedilmelidir. Tabaa!°! m;r· : .. •••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••11••••••1111 .. ••••••: Jıifometreden fazla rıfmamqtır. SONU 4 iincii SAIIİFEDE - \Tarşovadan bır giırimuş 
hametsiz eli Dikiliyi harap etınıştır. •: --~=--_.-.-.-..-..;;;-..;;.....-~~-------...._-....__._.~:.;;:;,-==----";;;;;;,;;:o.:;;:::...;....;.; .... -.-........ --...-...... -.. __ _._.;,;,,;;;;.,;;;;;-.;;;-.. ..... ;.;..~.;....;--..._...-...-.-..;.,-.:;o.-.~-;;;,;;..;._.;..,;,.;;..._.;.._;_ _ _: __ 

::;n~"~:e;.~:.ancı eli onu yen• Sovyetlere asla Mussolininin bir nutku hkD·~~.~=~:·ı~~: ~~\:~: n payı ve-
~!f;~Jf f aFf:f~::E re~ hudut ihtilif ının içyüzü 

ŞEVKET BiLGiN 

~Bii~h~·~iy·e···k·azasi~dakiı 
zelzele şiddetli oldu 

yıkılan ve hasara uğrayan evle
rin sayısı iki yüz kadar~.ır . 

H 
A) Balıkesirden gelen malumata göre Burhanıye ka-. 

Ankara 23 ( ususı - h ... : 'ddetli olmuıtur. ölen yoksa da yıkılan ve asara ug-: 
:zasında da zelzele ç~k. tı .. r Halk korkudan kırlarda yatmaktadır.: 
:nyan evlerin sayısı ilu yuz kadardı . .dd r 1 : • . Ç akk le merkez kazasında oldukça ı• et ı o muı,. 
:Zelzele Bürharuyede ve an a : 
:b. k 

1 
. caml •---'-·· ve bazı dıvnrlar yıkılnuıtır. : 

• ır ço ev erın an ıunn•"'j . • 
: 1 3 

(AA) Kandilli rasadhanesınden: • 
: stanbul 2 · - . 

5 
. geçe hnfif bir zelzele kaydedilmiştir.: 

: Bugün saat 7 yi 35 dakıka sanıyc d d'l · de bu ok: 
:su d b k ..ı •• 2 6 dakilca geçe bir zelzele daha kay e ı mışse ç : 
• n an D§ a ., u • 
:ıuı fif tir 1 d "' : 
: Her ".ki . . d kez üstünün rasadhanedcn 308 kilometre uznkta o ugu: 
: ı sının e mer • 5 tNci SAHİFEDE - : 
•tahm· d·ı · · - SONU • • ın e ı mıştir. ••••••••••••••••••••••••••••••••• .................................................... 

Rusya, Avrupanın merkezine yeni
den girmekte ve Lehistanın üçte iki
sini ele geçirmiş bulunmaktadır 

Pntis, 23 (A.A) - SovyeOer birliğine nin şimdi ortn A vrupada kuvvetli bir 
n:slan payı veren hu.d~t hattı ?nkkında- vaziyeti vardır. Almanya gnrbe doğru 
ki Alm~n - .~ovycl ıtılafırun .imznlan~ı- a~ıln:ıştır. Almanlar şüphesiz Sovyetle
ğına daır du~ ~kşnr;ı nc~rcdılen teblı~ rın lktısadi ve sınn1 yardımına güven
Moskovada buyuk bır sevınçle karşılan- mektedirler. Sovyetlcrin hiç olınazsa 
mıştır .. Sovyetler birliğinin vaziyeti ger- uzun müddet bitnraf kalncnklarını tnh
çi kuv\'etli idi, fakat müzakerelerin böy- min etmektedirler. Bu, Alınanyaya kar
le fevkalade bir netice vereceği ümit Ş1 dostane bir bitaraflık olacaktır .. Sov· 
edi1'!1emı:!rte idi. ~vyctlcr birliğinin ~et. endüstrL'lini ve umujin istihsalatı 
~rkı Prusya, Mncarıstnn ve Slovakya ınkışaf ettirmek maksndiylc daha şimdi
ile hemhudut olduğu ve Almnnyanın Ro- den Moskovayn Alman eksperleri gön
manyadan uzak kaldığı hatırlatılmakta- derilmiştir. SovyetJcrin bi.iylik menfa
~ ... Bu vaziyete n8;Wr~ Sovyetler bir- atler elde ettiklerine şilphc yoktur. Fa
liğı Balkanlara hfikimdır. kat yeni hudut hakkındaki itilafm Al-

Almanyamn Karadenizc doğru geniş- manlara menfaat temin ettiği şüpheli
lemc tehdidi kat'S olarak uzaklaştırıl- dir. 
ml§tır. Burulan başka Sovyetler birliği- - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

" ltalya her ihtinıali karşılanuya ve her 
sulh teşcbbüsünii takviyeye hazırchr" 

13 Adada vaziye 
Roma 23 (Ö.R) - Duçc bu sabah fa-

şist lejyonerlerini kabul ederek Italyan :••••• ••••••• •••••••• •••• •• ••• • • •• •• •• • • •• 
siyasetini tasrih eden bir nutuk söyle- : H • • 5 
~iş Ve demiştir ki: «Yalnız Avrupa ha- : arıc ye : 
rıtası için değil, bütün dünya için tch- E : 
likeli olabilecek fırtınalı bir zamanda : .. : 
bulunuyoruz. Italynmn siyasetini bir E : 
Eyltilde tesbit ettim. Bunu değiştirmeğc : e : 
bir sebep yoktur. Bu siyaset milli men- E 5 
fnntlcrimize, nnlnşmalnrımıza, siyasi : : 
paktlarımızn ve Alman milleti de dahil : Yarın aör .. ş nJe ın· e : 
olduğu hnldc biitün milletlerin harbı : ~ "'"' : 
hiç olınn7.Sa mcvziilcştirmck arzusuna : baslıyor... : 
mutabıktır. lhtilfıfın şimdiki safhasında : --o-- - : 
garpte ordular hen Uz birbirine çarpma- S İstanbul, 2:1 (Hususi) - Hariciye 5 
n~~şla~dır. Bu te~adü~1~n içtinap ınüm- ~vekili Şiikri.l Saracoglu bugün Odc-! 
k~ndu.r. Yeter kı, tnrıhı?w.ve n;ılletl.crin :saya varmış, Sovyctler hariciye ko-: 
dınnmızmln mahkQ~ et ~~gı ~.eyı y;m~.en E miserliği namına istikbal edilmiştir .• : 
kum1~ktan vnzgeçsın .. l ııç şuphesız boy- : Hariciye vekilimiz derhal tahsis cdi-: 
le Cikılfme bir lüzumu takdir ettikleri : len hususi trenle Moskovay h : 
için olncnJt ki Paris ve Lond.rn hükiimct- : ket cbniştir. Dost So t R a. a~e-l 5 
leri R usyanı Leh· • ft ela ihd tı· v • • vyc us ya ı c • . . n lSkln as e ıgı • gtirüşmclere pazart si g" ·· b ~1 • 
emrı vakıe mukabele ebnemişlcrdir.Ru- : nncnkt unu n~a-: 

O O 
. • . , ır. • 

- ONU 3 'C SAHiFEDE - 1111
••••••
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Naklen -31- Yazan 

Rahmi Yağız 
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- Galıôa Muhtar <dedenin tevap1an iterek ınefi ·şa.reti verdi: 
eyl anlaşılsmad•· Dede binlik çekeriz -.Allah .. Canlar minder üstünde mu- -----<>--
buyuruyorlar. Yani 1000 taneli büyük rakabeye vardılar, ben de şöyle ~u iki Hareke ze eleri 
tesbih!erle eTI"mi çeıc.erı~. başmuz 1:anla lb1.r oolaşaymı .aeaim. dun fist • • 
döner kelimesi de hektaşilerde d~- Sadri paşa, misafirseverliğih aşırı de- yar esı • Lira 
lerin Gtiil, yalnız en büyüklerizün dön- rece.siyle dedenin koluna girdi: 
dilğün:ıi ifade eder. Bunda iltibasa d~ _ Buyurun konağı birlikte dolaşa- İzmir mebusu Mehmet Aldemir 25 
cek,. hiddeUenecek lbir y yok. ılım! Bakkal Mustafa CBŞJn 5 

Bu :tehir ve izah umwril sükO:nu inde - Ey:v:allah erenler_ .Bir sahıôi lhayu- tarafına.an 2 
eCti. Falı:.a.t dedenin vaiiyetinc fena ihal- Mulıtnr dede Sadri 1Paşayla ö.noe, der- !PUI bzyii .Afi iKermı'l 1.0 
de i;ıedi,en tabur kumandnm bin~ viş Nutld ile derviş Mustnifa tı.r'kada se- : C. !R. iP. Müiettişi Galip Bahtiy.nr ': 
Süt araı1a ifmla kalmadı. Valiaen ımü- iJAml.ı'k.ımı yürüdüler, iç avluya çıktılar. : Göker 15 ~ 
saalle ricasında Jbultmdu. Bu rlt:a :mec:l.i- Erenleıin ~ttrğı ~ .su : &undur.acı 1Rasim Dqygu'lu :ıı.o: 
sia ~lmesrn• kili .gel.at .şelilecilderi meyilaına olı.alarmm :ımm- :Kimı.11 Dmsmı. l.5 S 

SohlJeıte nilıa)"et "ft!rild1. ~an wıili buarlarmda ~ ve brmm angolla- : Boc:ımde ~t Ragw &ümcli 1500: 
kcm!:ı:ı:ıdJın Qnla.rak kerıdilerlne tabsis ırm (l) dolaştığı havuzun başmda dur- :tıdmı sir'keti Hasmı Sertel . sa 
e4h blna'1ara geıailet-, !Stl:rabate geÇl:i- dular. • : lF.ey%i ArpllıCl ~ llOO : 
ler.. Kmmızı balıld.ıın. ~. Gobe : Bir :lb1 '!5: 

n.bmtm Hat~ blıi1 tam 15 ıgUn yukselcn y,. Sı.uve ecclerlıü:ı:ı eı:ı ~- :eenç 'IDUt:uın.lu '2: 
aiinlii. lberzat ~ ibiritıin iiç:ten ışildı ve ibı:l1 Fil- iY.em Asır~ : 
sma ile bir eüıı 'Ziyafet ıw:ıiyur:, ~r ııhzlı ımmıuır.aszyle -· 'iil ıaç::ıy02", dedenin !ıcevaet OJ:l iğ1u ııoo: 
holhikla mz eiiilerek eırıR '\"il! ,go"'be'lr :şarap ıve bbap1a ıday.an .ıniaeSi ve ıml:ıu !ltbraı:ı.im ~ ~~ 
y~~~ piir~ . hal~u. :Bd!çelGümm 31 

n •W"tia '-find geoesi. :zlyafet sırası llulıtar dede iile :tasrvvDf bal:ıSi et:ra- : M:mıet - w 'S: 
Sadri papd.,m.: Ebliai1 ır.at olan fmda we vm bç:nda musııifahaya 1bq- : HiiseJıin hzet M:osma:n. e : 
Sadrl ziyafeti iki kuzmda ~ et-~ le'V sah.ı."Dı ~ iileıietti. Ge- !ve FeyZi ~ : 
mq. erer:ılcrin (mey) e rağbet österdik- ride dunın ve ltr.ab lbakmad.an Tıı't.ki :nı kner.ibm ibab bmıpnn- ! 
ıeımu ~o· ederek 12 ~ varım bu ile Ustah dede bu ~ sıkıldı- : !'Ut emu?brı 60 50: 
zevata seUrmlığm !husmi bir oclasında hr. ru ıdeı!enin ıafyrm yu't.mik Metleri :Ele'ktrlk . ~esi. : 
deımlemne'k :fttsatmı ıd.a venlirmişti de :vardı. Onlar, en-e'lce haxırl.ad l'1darı -: i1:ii Zifeır 5: 

7'abil burada. ı.il:dar &de başta bu- afyonlan birer madeni ku'tn ·çm& y- : Di ~ 
ı~ Bal Zalı!e n1ası ile neSs darllemı1u • ~ dalına b1lan- : • - o: 
n..ı- ~-· ...;;.:....ı_ mdirea ·de- ımağa hazır ~ Nu't\i de- :yııs.ı. ~ 
.L.-.ql' -~- suv~ a .Mustafıın ik :ı dan cld·· •Yem Kırndlar IQlllŞ1Sl ~ 50: deler çarçabuk kafayı tuttular. Neyler e yav.aşça m o un Ç ı. •y al k 1 J : 
çıkar.ldJ.. ~dimağların bütün müzik - Gıdamızı alıruyacak mıyız eren'\E'r~ :

0
unan gener onso osu ean 2S,.: 

kıthiliyetile iifleınen. ilcamı~ar ko.n.ağm Öte.k.i mest .gözler.ini =hü.iüştürerek .: ,.;_~ ~ 
66 

•• 
• b. il tt - b. . h tırl i.bi • lvlllllye memurıarı bu kısmını eşsız ır ne§e sa~nğı eye- un ugu ır şcyı a amej g cevap :E . t "'d"' .. S lahetiin : 

riaden -oynatb. ;verdi: : mnıyc mu uru a 5: 
Dede1erin: - Sahi yıJıu. Unu'bu)llOrdu'k.. Hc:nC"n :A.1'51an i.<:a'l''kul ... 

5
:. 

v. 1 1 Ita burada mı alacağız? : C. H. P. Şebıl.ler ocağı 
- Ar o canım,. nur o su nım.. tki "-~'- ı. ·--t.•b· . . • Y kA 1233 10· 
H ': ..ı.... __ .:ı_ L•- w v Nu l\ıuntar e ic ev .::;.wu tnt ışa- • e un : 
aygırı~ı iU4IUK ımr nagme yagmu- . • p-.....:-:- , __ ..ı_1_ .C'.~ : 

· .:a~~tirte.rek iaslı 1.;.;.:&.~ 1 ret etti· • cu....ua 'Y~1 •"" = d~~ -;w_~ saz ., ---. - B~fa.rm yaumda pek üAaSebe'l : Kızılaym }'lll'!um 3000 S 
Kaf.alar · ice ·.kiriş1cndikten SlmJ:a de-- almaz. : C. M. Bankası İzmir şubesi 1000 : 

deleri:.ıı bir bsmı ıbıiluna•klnrı erkb -_ ıOYl~se sıvışalım, içeriye gidelim. :c. N. ~ ,,mı:mnl i 
a:ündcrlerinde :murakabeye varırlar'ken iki <dervış usUl ıasUl al:8i!nıı aynltlt- :Merkezi 4000 : 
n--'-•-- .,._.._ne b·m ~ -ae 1:.-1.:-..- larl ıgeldiltleri bpıdaıı. i~ gh-diler. :IUııw.m.i r,ektn 10?63 lO: ı•uu.ı.cu. ucue l ç .n.~· se a.4UUl;jll.l '" d. 1 . ,_,_, __ •• •••••• •• • ......................... ,. ••••••• 
d~er ~ dolaşmağa ıçiktilar. aıer ıveıı er.ı ÇlıLı.ı.w.ı-. 
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ŞEVKET BiLGtM 

Kocası tarafından us -'BASTAltAFI 1 llN"ct 'SA'BiF'EDE-' 
olduğundan emin olmalıdırlar. 

tura ile raralandı Acilar ylafd - :a.maa • tlerİ-
ai lkaybedmler. 

!Bqiin ··yle 1iir e.Vircle yaşıy.oru% IÔ 
miit~ GÜrupn liZlmQ> pdktur. 

E lki Is. ahall · d · Erk k b · ~. :Su aıae ıaziz S'lll'iL18'lar. etiıı vve gece metpaşa m esın e tıyor.. e una raz.ı ~or. • liw• • •• • ••• d t ak b ekett 
bir hadise olmuş ve bir .adam, genç Ş- Karı ve koca sokakta bu suretle kav- ~.ıım:.,gc:,z =~ e. bat8!' d ~~-'·· 

. t ·ı w tt nT-~·~t . b. ~t-n~ lgvyçıı:'Dll. -11111Peaanıı; n etm e ~ nı us ura 1 e agır sure e war..-..~ ır ... ga ettikleri sırada Ali, ce inden Y-'-- ard r t .• kabartma,ğa • 
Hadise hakkında verilen ımalClmat ~u- dığı 'iliyah ~ bir ustur.a ile lrnrısmın ~.: on 

11 
ealDI 

dur: . .. .. üzerine yüriimil§ ve göğsünü, lkamını IDOOliıile ofu llımiüz çtia atxın f8 
İsme.~aşa nıahallesınde 813 uncu ~ yarmalı.:, usturayı 1bncaklarma sap1amak nncak ~ir- 1asmı çaauılarila 

kokta uç numarada oturan bayan Hası- v • • • ~" 
b k Ali wl Ali .1 . suretiyle agır surette yaralamıştır. Su,Ç- dınlan binlerce yurddaım ihtiyaçları pe-

e, ocası yapıcı og u ı e geçı- ıt- k 1 tır ktur Müth · ..... mat akı lr 
nemediği icin mnb"keıneye baş vurm\li "" ya a anmı,ş . ç~ • 1' ~m ... , • - e P ev • 

1 w L"L.··- --+noo•clff. ıv_;ı_ Y:aailı kaa.ın :rnemleket lıımtmıeSD:ıae :ı:İnıien lııılr: clıtaııc:* lııir laalde ka ve ayrı maga CŞCOJoWi .,..~ ...... :na..._, llaaar: • • • ~ 1P1'Ular ka-
mahkemenin başlaaığı sıraaa eşyalarını 'tedavi altına alı:nmışttr. !Hav&ıtı lta1l1ike- lçalld gerken~- '-'inl • ~ ımm Pilk •• 'L ... 

al k b . k d · •tm k · d dir m, e.. o erce ınsanm once 004' 
ara ır ar a aşının evıne gı e ıs- e . lamu sokacak bir çadıra, bir taa 1~ 

Partinin Kontrol 
çorbaya, vücutlannı 'havanın tesiratıl" 
dan koruym:ak elbiseye ve daha bir qol 
.,eylere ımtiyaçlan ınrdlr. Kam ar'in Bot' 
tu Kaniaya lb'iitiin lba •&,raçlan ........ 

--·.,.'?-- --.l - - yacak imkinlan fazlası ile bahşebnek bl-
Ve Ciinlh .. iyet Yüzündea INmkalar ze d~Üyor. 
Merkez ltaıikaSlftlll dökiiınan 'kabal Sunu ~. h7'1etmek iıltiral'9' 

lö. 'halkmuz, uyamk şuuru, mütelidl 
~elaketzedelere J edemiyor_ insanlık dqygusu ile daima bu kabil yar· 
yardımları.- Akdenizde seyrüsefer eden vapurb- donlann başında. yer a~tır... 
Dikili felaketi b'iifün m~ekette .ve ırm. İngiliz amiralhğınca bntro1ü ıüzeri- .. Yml ~e~ bir lz:lınq) ~ 

en başda Ankarada derin elem ve teeı- ne tahaddüs eden vaziyet ciddi bir şekil ~~ise,_,~~ .oraya koşar .. Kırş .• 
tiüde brşılanmqıbr. ahmşt:ı:r.. 'S~ aceııtaları İzı:ıiir.ılen .m • af .dsa .:ıat hlırL ...., 

IF'Clalceti lba'ber ~ C. H. P. 1D1111UD! iihraç Olrman muihsciI1erln piliçe1.e:r.ine - A.tt.~--~-
ımerk.c:zi. hımr m1i 1teı1M1am .. ıb1r el- P«'Kcmt:rdlllaW:n& üsaae:reıoeClilirae1h:arp ~- IA _ • *'Pmlllll 

ıgıaf gi:iındercre"lc ft..lnl:e+zcaeleı:Dı e1c:m-~ aulkbUl «1r:1P1air.a lı:ijji4wı ilA- lkifiıilir. Ba llıir ldilikn. 
ilerine paı'iinm · · ettiiini 'li"e W lih- e ~erin&n L:ımr 1hım'kn1an ök:ü- -
~ seıieailmdt ~ 1\,qyiiz · num rka"btil etmemekteai:ı:. ~ 
~~ Ba :Füzilm:ı. !Pbasa& tı cmmı Uls:ııaillır, * tur. thracatçilBr Jk.eyfiyetı ıficam wıSi- plldk..Jl·i.ilCf:l~nniix 

1etine Lo:lA~:-,_;ı:.. 'flltl -if'Acia .miDJ ımüe-ce'leümiz ısnımmı.. '•ouı.&&uu•~·W.L• ~ ... ~ i1:" g" rlil:, 

Lii:vük bir~dnn~~.aethüht- --le- Ta mildi-.. 1L+ 
bmU: iilıtiyacmı Cldle uyumıUlblr- .. ... .. -..ae -Sadripap m:a!a bir, w tarafa da* Yemek riynfetindeld ıı:nevl:vı .erklnı 

rwor, .misafirlerini mükemmel bir mih- yarım saat evvel va"kı't gecıırtı aıye -d.a
manciarWda izaz eaiyordu. ğıhnışlar, <demlemmler -?e ~ıldan u

!Muhtar 1!e(leyle dolaşanlar, orta so- rakaiheden ıuyam.ra.'k birer ülşer vuş

lBu . e cmCülült ~ Cühmtvm 'lllt.... .. ~ll!llllMIL 
Müstahsile yardım 1\4etbz Bav·• fmeriDe .. ım.,... Mezn., Yarm~h.YOI' '",...aa-.~ldL 

ımmiye e lbıibc:r al8ığmırra pn fBCimam erta ~ mh;eleı:, Daz ımmIDbn .. • ~ ısdllıiUlelıım:ı•ilm:iaikm 
~ı ~rken eT sahfbiııe ~. mıqlardı. 
Sadri paşa mrdu: -Bil'MEDI-

- Hayrola erenler, geziyor mu.iWlUZ, 

)"Dm~mi? 
tar dede bş:larmı ka1dınh. :sik

kesini ar'bG'a devirircesine başım geri 

<n A'lıgııt Suri..yR ınuıta1.-.a~ında Jı.a-
ıvuzlu "'4nU j(!_'Vlud4 ~leaen pa-calı. 
süslü güvercinlerdir. 

lngiltere ile ticaretimiz 
esaslı surette genişliyor 

Hükümet yeni azamet ıve de'ı.,,.,U.i ~ e ı.uıcikezine :me'k:tebi, i.Kız .-ek rm:ı.a'tıd1cıillıırıp- Ilı llııiir ıplıir 
te birler aJacalr.. ~ mmIEak cJmı Mm-hz ıbmı- ırmmm "tibarmı. aÇlacn"k ~ ttaaıisaıa ı, aiiı-;_:-:ı:r 
Son haaise1er do'layısile ihracı mene· kaaımn llrmir ~em fcıahtze8.elcr için baş.1nnac8ktır. .tbR. 11111' j 

CJüen 'baı:ı ımaddC!erc!c:n ımüatalıtDlin elin- hin 1ira teberrü ettiği gı'bi Cüm'huriyet -·- .d - i1ır 
de mü'bim miktarda bulunanlar için zira- Merk~ ~~ A!üdiiriy~ti. Umumiye.i B*- GENr yenı en ya~E .. !'!E!' Bfı.'GIH 

de dort bm lira ı.gondermıştir. an y 'I 
at veka1eti tetkiltler yapma"ktadır. Bu Merkez bankası teşkilatının hu fell-
maddelerin mühim bir kısmı, zaten hü- Bir adamı yaraladı a .... a -uyADA 

.. . . ketli hadise kar!'lısında derhal gösterdik- . . ~ 
IJciimet tarafm&n tm alınmakta ıdı. 1 . büy .. k h ~ :ot i>etha'ht )h a 1 ·- Menemende Bahtıyar Gilven nilmaa Adam ına altalık 
Bu a.rada buw day miı"bayaatı faaliyetle ~. Cl u 1 a~s~k· Jt J q ';{1 öir genç, !kız !kardeşW'le ydk:m alakası 
devam etmCbeC!ir. Yeni istasyoıllaraa ımızmk•=- se·mde~ınkı .';_e ~~~ tmıın ekte- bUlunan MuStafa Erleti gqğsünden rq:ır gıda mikdan. •• 
d _ it___ b--"'- T ._ _,,,_ ce ...... ım ı ln"lVeue cauınuı e e e- "'~·- ,_,._hı .. il a anm ısatıın ~rmştır. opraıı:: ı.maa· • k. c·· h · t M k b k d surette :ıyar<U&UJ..ı.q e . .,,....... nımŞtlr. Paris 23 uO R• - Zurihten billlir 

1 • • • b l .. f. yız ı um urıye er ez an aııın an . , . 
sul en ofısıne gelen ha er ere gore, ı- d'~ ·ıı· b k l d • diğine göre 2f Ylfil3,en ·fibaren A"b:na11' tl 1• d.. .. el v ilc:I" .. talı . sonra ıger mı ı an a arımız a aynı d 
~ ~ as.• UfmU' eg ır ve 'ini.le ıı.I• canlı alakayı göstermekte i'ecikmiye- İhtikArla mücadele yada her şahsa bir 'ha'fta için 'inil.san f 
lın lıiç bir ka)"lhı yoktur. ki d. edilen gıda maddeleri mikdarı .,unlar.dıt. 

.r.·v u: Ç-'L _,. _ı_ ce er ır. D l t .~ b İk l ~ ~ U"ıg-..r tarartan ~urovaaa cıa, pa- * ev e .a r 8 art Ekme'k: 2400 , t .500 gram, ~,ııı;-
ımdlt • um çok iyi neticeler vemıiştir. Ankara 2 3 (Hususi}. _ 1'.ızılay Di- pi d i 80 gram, ıırgari.n ll20 ıgrmn, ~ 

Vekl· ııer Heyetı• ani aşmayı kabul •ttı• Ziraat bankasının aldıklarından başka kili ve havalisi felaketzedelerine ilk yar- yasa a il zun yağı 65 gram, peynir 62 gram, marnıell' 
'"" bu~nlcrde devlet endüstrisinin . parti dım olmak üzere ıevveli. bin ve sonra da vazifesi görüyorlar 100 Qam, iCker 25D gram, süt altı yaŞl' 

Anbra 23 (Hus .. ~' - Ticaret ımü- .Madde 3 - Bu itibarla ,;~bu notalarm ha!mde -tın almalan muhtemeldtt. ·ki 1~ .. ıı· ı_, •• b. 1. ·· Ankar .23 (H ··-o) Hüküm' .. t• • na 'kaaar çoctiklarn üç çeyrek litre 1• ......., ~ ı om 'llat. M ceman uç ın ıra gon· a, USu..:>.1. - e ımız . . • • 
baaelelerinln tcwi imkAıımı temin ·çın., tealisi ;tar1hinden itibaren muteber ol- -*- rdermi~tir. ihtil&rla mücadele işinde aevlet fahri- y~a kndnr b~ çeyrek lıtre, anne~eril' 
lngiltere hükümeti ile aramızda mevcut mak ve yukarıdaki fıkrada zikredilen Bir ;c~ yanarak -*- kalannın bir nazım vaiüesi görmesine ~ ır ~e~ litr~ ıbazı m~ le-
27 .lıf.ay.uı 1938 .tar.ilili munzam anlaşma munzam anlaşmanın akdine kadar mer- _, - ı· I d diinfıü k · D 1 mb iknlıırı a:.me aıum tre 
ile tadil ed.i1eıı 2 ll:\r.lill 936 tarihli 'ticaret iyctte !kalmak üzere '"'"'~tdaki mutavas- yaraJaftdJ.- znl r e arar v.ermıştir. ev et r ma- ıi-;m;.., ab- L-

~... ..,,...
6 •-eJ •-- mulit rve masnuatmm piyasada hususi --·~ •--

ve kiering anla.şmasma merbut !hususi sıt 1C!SVWe tarmu telctif eylcmelde ımü- Ofu.Clyalıda 'tramvay deposu 't:axıiirat ze~ e~.-
0 

•V• •• müessese ve ticarethanelerde yüksek ii- ve bitarallar 
takasa mmrzu tt:.eŞkll eden Türk :ıı:ı:ıalliı.rı- balU lbu'.lunnmkltayım: ıate1yesinde bk kaza ohııuştur. Remil :makamların tesbıt ettiğine go- tle .._ı.___ hareke 
nı österen 4 numaralı ~: .... -c 27 Mayıs d dr a 23 }1\.1 umart . babı t di a &au.wıi151Dln önle.ı:ımesi ij;in - Londaı, 23 (Ö.l't) - İıığiliz a'b1o']cııSl' ~,., (1) 2 Eylül 1936 tarihin e Lon n a B_? ately~e çalışan ~ikli benzin re, ey uı. c . esı sa san ye te ge~. i'Verilen kıırara t?öm, !bu nm bitm:afların hükül"UIUl b1r tccav'O' 
:_~.l~m· ~L~.!::nOmn ~~C~l• ~zalanm.,, olan ticaret V~ kliring iti- t>Cagtnın lastik borusu yerınden ÇlkmıŞ Slra}arndıa lzmırde Jkl defa &arsın.tı o}- şekildeki şi!myetJer ı!erhal mzaıu dil&a- .old ,;ı; J,_ Jdq a kJ A1mnn aruaıann' 
uı.ım .uır.............. ıwr~ lafma merbut ve muahhar ıöOMlarla ıta- ve ocak ·stiat eylemiştir mU§tur Kemalpaşa merkezinde hafif 1 k: .. bir daha 1 ubu a n a .ı 
p~da :tasrih edilmiş olup bedel- dil edilmiş bwnnan dördancii listeye. 27 İşçilcrc1en ŞAkir ğlu ·lla.kkı lbir kaç bir sar~tı laıydedibru,ştir te ~ m?1" 0 mu~e . . . ma ı·esmcn ~ cevap ver~c:tir ; .BitaraDst 
leri Türldye - lııgiltere Kommotidics Mayıs 1938 tarihli munzam itilafın dör- · d ak · 1 v • ~erilıriiyecektir. Hiiltiimetiıniz 1aynı .za- Almanya Ile ticaret hususwıda tam~ 
T==~, .. ~ . .;;.Jl..~ •---'"- __:, ___ ._ a .:ı yerın en yanın suretiy e agır surette * manaa ihracı ımencl1ilen :ve ,....,hut aıa :G.i- -..:'-!b•.:ı:..:ı F_..,_ "L-·-~"'-iil ~ h ,_Jtt 
-=·!CU ~rn ıu::. ...... - omı.ıacıu. uüncü maddesinin 2 .inci bkr~nda ;ta- .1~-·- .n:;;. • M tafa _ız,.1.. ,..,EtBUııreLAnw..ız ,,_ :MUll ıuır er wı;.at ut:.ru.•;ıu eı UJPI". 
_-.......__ _ __:'--"'- .:rı- il--,...,,_ -~ı- yar ............ ~.......: . ...,4l:>er ~ US ~ tl"&ICI • RAPA ~ ftibi olanımaddelerln h~.n.... mem- '--'ael · . - 't __ "!'\ı d :::- -' 
.. ~~ 'Ullo.UJiLA -"' ıoı.u.W1. ~.._,a dat ıeı:F1- ••e :ı._.:ı_ın_-" ır~ıtere Tur·· H kk '- fif alıdır .....,.. .Kili. erıne ore ~ere e, lıtarı"' 
zm. itlıalliıi t.emlıı ıiçln [ng'ilt.ere büyük kiye ~~di~i;a~eti~e ;_ a ı ına ya:_ ·~ Feldlıet mılhıiflinde iciltetler~ ıgiden TU:k ve e~bi ıvapar~- memleketler.den transıt Nolu ge bile ti1-
elçil.iği ile Hariciye velileti ar.asmda ite- diye Julıoacak olan ~ya ihar.iç olmak ;r.. ya."1D1;.,.,, aw .. a UaIU> Bahtiyar Gi:ı'kor refakatinde h- rma lh1iy8:ç n:iSbetinde vcrilmcSi~ mili- sa, !manyaya .:girecelc mn1ları - elinde!' 
ati edilen ıDOtaları Icra vekilleri heyeti üzere,, hllcümle Türle emtiası iClhal 'Jcilı- an ~~ mir mebusları Mehmet Afclemir Saaet- saade ~ ve u ık.arar~- geldiği ıtakdirae - ,yakalanuı'lc ~ 
tasılilt ~. nacaktır. Konak iSkelesiııa.en bareket eaen bir tin Epikmen olCiuğu h8lde Dndu f~ daltl ıilaklililara teb1iğ edihri1$tir. haizoir. unurila ber~ber i.tngiltcr.e }Jits' :eu ll»'ta!aıdan hiikiimetimiziı ır_ ... ., .. ~ ---"'-- a ·~ (2) T- 1-- m·---'"•ı ;:ı~1-.,.,;y1e u··ı- tramvaydan atltyan 12 yaşm(la llU&lU"a- kenedeleririi'Zi1111ret tnıek ve zelzele fe- -- rafların aeniz ""'l"l .ınadae"lerine laıii 
re ~ elÇüiğlue ~ ~ Ingi1tere- tehid kr:Jhğa W'h~n~k emtia- man oğlu Ali düşere'k başmChın bıifi4ıe laketiıii ~e ıttldk etmek ti.zere H ıA ,r y D :A ilıtiynQlarını n~ itibar a'lacahlr. 
nm •.}'De!1 tasdik ett.iği "&nı..şmayı izah sının saıışınClan. ab.asSiıl ed.en lngili:z li- v.aralanmıŞtır. Dikiliye ıgitmi,.<;Jerdir. .Kazllordumıa tebDIJ 

.ı.e~·:.:::ı:: I:tr'.::il:i'FğaZ;:.a::a0ız:.2;rs pww = oöaı1erffe~z1yeaer ::::=..= llii~23g~~~bey!~';~ 
rrrl do!a)"'lSİyle tahs Teji:minr hi olan nı~ anlaşmmım beşıncl maildesı 'tn- Elh 11zmir Cihn'hurlyet Balk Partisi !baş- Arikara, 23 (BusuSi) - Ha'•- Vila- kuvvetlerJ.. Bialostok . yle ~ J.!' 
'lıüdt - l:aglliz 'ticarl mübıad..:1e1eri hac- dil edilen, dokmuneu 'lmaddesı nlıWımma amra bnli.:,bına, JBe'lediye riyasetine son Dikili ...,,.:ı-a "-'ildJriJ'!l.."'>1-: . ';;t,&_,~ tovSk :i:ı>tihkfunını gaı ıetmişloıC!i': 

• • .. 'iri" Olan silra:tle ~ . 'teVfikım tevzi eClüccektir. . . . .)'~•u• en o w 6 ,ne gare ·.mrı .. r'a Gr d · dli kisinde ftemi;z.leıı-' 
amrzmıu eımtmıımekte'"ve bu tekl't'- neticesi oelay~ (3) Türkiye hüküm{ffi, ~bu nota tea- ~o;ı ımilAasebetıyle mebuslarımız ve mebus seÇiıni için intihap defterled bu- -~1~~ b~~~- G bi :rn- _. 

wn SJnenaanNla a.....ün memleketin her taratın:dan bir çok 'tıızi- gün b .. t.. ·1a t ı . d Im tır .ıı .. ~ ..,, ......... ıştJr. ~ ~a12.,--
rak Türkiye ile Müttebid krallık arasın- üSine :mevzu iteşkil eclen ~iye sureti- .,,.., yet telgrniları gehnektedir. u un vı ye çın e ası ış · ~ m f ~bit l:lt'J. Saıılı ~ 
d.aki ticaıı1 .. deleler ıbarnııiııin hisse- niıı devamı BW.ddetince. yukarıki ilci iKi ıFiLiH IJiRD&.ltf -•- kasın& · eWlmiStir~. JLıdhloriıı .altı r 
dilir bir surette artacağı ümidini besle- numaralı tali paragrafda derpi§ edildiği O ~rade kas:iyle dlci .sü~l ~.ı L'Vil' 
mektcdir. şekilae Ta'kas esasına istinaaan yapıla- - 1 - RMAN YANGINI ÖZEL ınıntakasında Rus rkuvvctl • ~ 

:M.adde :2 - Tlürklye hüki.imeti y.:km- ca'k adha't'.\t1an ıniitevCllid V: B. ~he- UY&• VE Y•Şll Lmı.alpaşa bzasn:mı AnSIZCI. onna- Yusuf 
1 
.. ~ Oko'll olmuşlardır. 7 - 21 eylfil arasında~ 

da Londraaa müzakeresine ba1lanılacnk sab~ ~~"k ~-eba1~ yüıde 33 INGiılztz mnda m çllmn:ış ve sOndilrlil- L1U 1 osWıorm u UO bindir. J88 ~ 
olup elyevrn ahkamı mer'i ticaret ve kti- 1/3 uncil Turkiye Cumhll:1"ıyeti. ~e:kez AÜCE FAY - BEN 8ERNY ınüşfür. ANA U'E' 11.· K a.ıoı •tratv& ele ~'q;u-.ı.ı~ 
ring mılaşma}arını tadil esrliyecek D}an bankası namına çaılac:ık hır lngili.ı lira'il _ 2 _ ;'t' Eıı 
muımım ibiT itilMın akdine ıiııtir.areıı hesabına naklecleoelklır. AL'l.'llf MABUDESİ :·;:.::-,-·':....1··--G···:·:;-··1-····: 
Mütıtzhit krallık hükümetinin, Takasa Türkiye hük.ilirletile lngiltere hükü- IKl"D•-sTPı".., .- ! '1le ~meT, f aeD er : 
tabi miilaadelattıuı arüte.~nt (Dglli& li- meti ~ iPı oo'lallın ıikmci fıkra- !il'~ .. ~ --··-----·---....... . 

ralarını mezkur itilaflarda tasrih edilen sında zikredilen itilafın akdine intizaren MİRE1L B4LılN l\ydm mebusu Nurı Göklepe :Ankara- Ürok - !ı\l'bıy t:ikınilm-ı baftün A'lsa11' 
şekilden gayri bir surette tevzle salahi- bu hesapta toplanan mebaliğin istimal SEANSLAR : 3 - 'S - 9 DA elan gelmiş, umumi mağazalar umum cdk ~ ~rlar. 

Bugiin 

,.eıtar calınaWğı hususu göz CNıünde tu- tanma mü.teallik ahkbı rn itilaf- Cumartesi ~ Pazar t ile .Beşlar_ miidürii B. V~ Hakkı Bayın İstan- 1 _ U Bu ımaç, ıgelecek hafta ~aoftk ~ 
tı&rui1dadır. la gösterilecektir_. h•cnrm-e;n•" &&W&WA bula gitmiştir. ~~-mmlllİİİili••ııP.iiiıiıiıılm•ıii3'fflıt nınl!larrroı 'hıarr ı'lrtır~ 

Karimda11 
Gizledlg-lm Sır 

Üc Yıldız • 
31 -

Ve.. lçleıinde.. Iclil yoktu. iten bir taraftan da buri!an tetkik edi-
Cöt'.lerim, istemiye islıelnİ)9e Wtiin o• ~cm!urn. 

kadmlat"m Üzerlerinde ayrı ~rı durdu. Acaba. lclal yukarıda, içerisini göz
Onlmm l\« lı.iri9İlı.i ayrı ayrı ~'& et· dea ~ !fakat · erUindea c!ışamıru 
tim. lclali göremedim. -rözliyen lcarmı.\ak 1ocalardan birinde 

Ve onu görememddiğim ~erimde miydi~ 
büyük bir ağıd&ğ. Llkmuı K'ibi kalbi- Oralardan taşan kabkaha ıseslcrl ara-

bir · · ah ıvezdi. smda OJIUll ela 'eesİ ıvar m.iydı} 
~ kesad:i e: Gaıson bana aonnadaıı Ü,Çüncil viski-
- Ok .. aeaw. ~ ,fiikW_ ldal.... ı'i ek ctirirkcn caz boyalı yo.smalıudar 

Kor~ğıım gi~i diişmcmi!!.. Fak.at <ac.a- b.f4Jan dmmınlu1mağa baş!~ boV11.. .. 
ha acrede v~ hu .Dardaki · · ... Vazil.e.i dalaTı ıtebu ıclans pis.ti üzerinde .topla-

Önümdeki viskiyi yudum yudum de· Biraz evvel dnns eden çift1er ıimdi nd-.. ırordu. 
iil ıbir hamlede ve sanki limonata içi- masa baslarında büyük bir laühalilik Niha)"Otte. dar hir erdive.n yııkan eu ge.fer ortny.a .içeriden V~"a yukarı· 
ormuşum gibi .i~ ve gözünü hana çe- içindeler. l-att i iocalar.& cılayordu. dak.i docalarda.n .inmi~ !başka .kadı.nlann 

wfrmiş ganıona işuetle bir daha getir- Uzan .zaman bar alcrnlerinCle. •dıılınt Bu Jocal sa.kına nazır ıve ıkafes v.a· .çılı:.~ım kadın dbi derinin mcmkkr.in.i.ıı 
ı:rıesin.i bildirdim. lıayatıncla ıı1ddk. dokuduğum için bütün zHesi :ören iil perd ler• ar.bısuıc:lan .ak- d~ğİtlmesinden anlad1nı. 

BöyJe }erlerde ve bilhassa viski gibi bu kadınlann crkolıt: müşıeraer~ne Ul'Şl ıseden kahbha "~ · ıbıdeh ıflCS!eri ona- Çil.der .döni:iy.orlarch ... 
bahalı i~inin yudum :yudum içiler~lc gösterdikleri güler yÜ7. ve iltifatın mnna· ln.rda C9Cn ııcza!eıtler4 nlatıyordu. Caz.. Vals çalıyor.du. 
saatlerce tıiirme · mutad iken beıüm bu ııını pe'ic iyi biliyordum. Canromara IVIC hz.lan sk ık emirler Bu b<:ış dönclürücü dansı nccmiler ıpdk 
hareketim garsonun hayretini mucip o1- Bunlar, 51rf bar hibinc y.ııranmak, veren, fu rilcri ılşc:retle .bazı şeyler .bcocremodlklcri ıiQin meydan biraz ra-

___ _ _.du. ona mü ter.i · kaz gıbi yolarak fazla pa- söyliyen orta boylu, tıknazca ndam her • ldannııstı. 

!l\c..,,a... vücu'l!ları bftb'h'ler'ine 'Ywt>~ frrit ,ıl 
Evet .. Şu ~er*e ve çok ıe.çık tuv.letli dönerkt.n kulağına eğilmek bir şeyle?'~ 

bıdın.. oli.l miydi... .ıawan k.avaltyea&nc -oksijenli .başını • 
Hay - H.yır •. ıBa .. () o'lamazAı. i lb'iı harel::e&le eeye .atua\ uııta~r 
lclalin ipek gibi siyah saçları vardı.. na ve kıvrak bir kahkaha savuruyord"' 
Bunun ise saçları sarıydı .. Ve çok ka- Evet ... Bu Iclalai ... 

ba bior e'kilde bükl ~ .. ldlalin iri K1llıdiıni beş yere a1datmal-'ta ıne "' 
R()zlerinde derin ve tatlı bir "Safiyet ha- na vardı. 
lcşı vardı. Bımuzı ıise yolunmuş ıl::.aşlan, Yüreğimden bir .şeyin koptuğunu ~ 
yelpaze biçimı rimenenmi ve diken gı"bi settim . 
c!imdik 1:Özuken Wpik:lcri tanda &ert Gideylm 'TI'lH .. ayım 1°' ~ ııGile' 
fab.1: ~ ıve tahr.is oed.ici ıb ~lan ıwtr- ·m iL ' aymı L. . 
aı. loılilin Jtqr,pe, tıeııüz ve şeftali ıpenlııc- .Kemdi kendime .hu aıali .bir .çok ~ 
llİ bir cildi "'e kadife .cibi yumu~ak ya- lar sordum ~e nihıcyet ne 1ursa ~ 
nakları vardı. Bunun i e suratindaki ka- kalmaga karar verJim. 
lm bir makyaj bütün 1etafet 'Unsurlann1 Dnnş 'bittnıŞti.. ~ 
Grtmüştü. le a1 !lvalye.sinden ııyrlldı ve b ~i 

K'O lanm, <amuz iba hır:m1, bm b.J>- beı:ıden :nz.a.k o'lan ıöhür •· · -de • 
lo·.a.n podralıır Ufif amk altında Wle ltGZ ım~~ bidcştirmiş -genç · gruba 
lekeleri gibi sırıhyordu . Vakıa genç ol~ ru gidiyordu. 
auğu belliydi. Bununla beraber vakitsiz Onu masaların orasından 
Çöktüğü gözükuyorclu. sarhoş müşteri1erin 'kiminin . . 
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Sarb 
Almanlar, Fransızları, işgal ettikleri sevkulceyş 

tepelerden çıkarmıya muvaffak olamadılar. 
Alman taarruzu, 

yapıldı 
Sigfrid 
Alman 

toplarının himayesi altında 
zayiatı büyüktür 

Paris 23 (ö.R) - Bu sabahki ~~sız 
tebliği: Dün akşam geç vakıt .düşman 
Sar nehrinin şarkında zaptetınış oldu-

kil e 1.~--ı mukabil taaruz
ğuınuz mcv er _.~ dedilmi§ti Ge-
larda bulunmuşsa da tar ("'-· k:: '' ) 

S eh · ile Zveibrukcn ll'ı opru 
cc ar n n d b '' "k 
mmtakasınm cenubu arasın a uyu 
topçu faaliyeti olmuştur. • 

AKIM KALAN HO"CUMLA.R 
Londra 23 (ö.R} _Garp ~ephesınde 

d.. anın ikarnkol hareketlen ve hava 

f uşmı· • ti J:iddetli olmuştur. Fransızların 
aa ili e " . kil' "k rmana karsı işgali altındaki hır çu o . " 
Alınanlar Uç defa hücuma gcçmışlersc 
de müdafileri yerlerinden çıkaramamış
lardır. Snrbrukun cenubunda Fransız-

lann işgali altındaki tepelerde mücade- kaydediyor. Şimdıye kadar pek az veya 
le devam ediyor. Fransız tayyareleri de hiç faaliyet görühniyen mıntakalarda 
Alman arazisinde devamlı faaliyette bu- dahi Almnnlar taarruz fikri gösteriyor
lunuyorlar. lar. Iki köprü mıntakasının cenup ve 

Almanlar Zvaybruken (Iki köprü) Visembrug kasabası ile aynı ismi taşıyan 
mıntalrnsmı Fransız tazyıkinden kurtar- derenin Ren nehrine döküldüğü nokta 
mağa çalışıyorlar. arasında vaziyet bu merkezdedir. Alnınn 
ağır toplarının himayesi altında y.apıl- kıtalarının bu yeni faaliyeti ansb1yc 
mıştır. Almanların :zayiatı çok büyük- Iiillcı:lc ba. kumandan Bravçiçin garp 
tür. cephesine gclm lcrlni takip clmiştir. 
ALMANLı\RIN TAARRUZ F1KlR- 1NG1LtZ TAYYAREC1LER1 

LER1 Parıs 23 (ö.R) - Alınanların 7clı ccp-
Paris 23 (ö.R) - Havas ajansı Al- hesinden gelen hava kuvvetleriyle 1.n.k

man kıtalıı.rının son mukabil taarruz ha- viye edilmelerine mukabil Ingiliz hava 
rekctlcrinin Fransız topçu ve otomatik kuvvetleri de Fransada btrJcşmcktedir. 
silahlan tarafından durdurulduğunu Bu münnsbeUc bu sabah Londrada şu 

tafsiliit verıLııiştir: 
Ingiliz hava kuvvetleri Fransada bir

leşmiştir. Mürettebatın maneviyatı mil
Jtemmcl olup ekserisi Fransız ahalisi 
nazdinde ycrl~ilıniştir. Ahali Iııgıliz 
tnyyarcc.i1eri en büyük bir nezaketle ka
bul etmiştir. Knsabn. köy ve çiftliklerde 
Ingiliz havac.ilarınm konforunu temin 
ıçin mümkün olan hcrşey yapılmakln
dır. Ingillz hava kuvvetlcrinhı iaşesi 
Fransız ordusunca temin edilmekte ve 
lngillered n bazı iaşe maddeleri gönde
rilmektedir. lngiliz hnva kuvvetleri ef
radı Fnuısız yemek) rine ahsmakla be
raber ln iltered n aşçılar gönderilmiş
t ir. 

ıyor ltalyan maha illeri 
Balkanlarda sulh bozulmıyacaktır 

e 

1 
l\1usolininin 

nutku 
-~-

bir 

- BA TA.RJ\F1 l İNCİ SAHİFEDE -
nun neticesi Almnn ~ivakiinin de ka
bulünün meşru olabileceğidir. Jtnlya her 
ihtimali ka~ılamağa ve mümkün olan 
her sulh t.cşebbüsüııü takviyey hazır 
bulunmaktadır. Bu siyıısct Italyan :mil
leUnc çalı masına devam etme.sini ve 
basireti elden bırakmamasını mümkün 
kılmaktadır.> 

Türkiya, Romanya, Macaristan, Yunanistan ve Yugoslavyanın 
sulh arzuları tereddüde yer bırakmıyacak kadar sarihtir .. 

B ilksel 23 (Ö.R) _ Belga ajansının !şarki Akdenizde her taarruz hareketi- metteki sulhçu gayrct.lcrindcn sempati 
Londrada~ fstihbanna göre Balkan ~ tamami~le ih~nıal haricinde bulun- ile bahsedilmektedir. 

1 
k tl · in niyetleri ve İtnlyanın dugunu tcmın edıyorlar. Roınn, 23 (Ö.R) - Yunan gazeteleri 

meJ? e .e h~da alınan haberler Bal- İngiliz mahfellerinin kruıaatince, Tür- Amavutl~k hu~uduııdan mütekabilen 
faaliyeti h f dilcccğini kıye Romanya Macaristan Yunanistan kuvvetlerın gerı alınması hakkındaki 

12 ADALARDA 
Paris 23 (0.R) - Italyanların on iki 

adala.rda bulunan askerlerini geri çek
mcğc ba~adıkları söyleniyor. 

-*-kanlarda sulhun mu a aza e . ' ' ' İtalyan - Yunan anl d 
tahmine rnUsailtir. Bu tahmin Tilrkiye ve Yu oslııvyanın sulh anusu hiç bir 

1 
•• •. ~ d ~ 8f mcm-

har
• • '-'"-:- Moskova seyahatiyle tereddüde yer bırakıruyacak kadar sa- tıun orutcn~el~tal evrun y ~ar. •&-

üç kişiyi öldüren 
katilin idamı istendi 1cıye ve~uuuu . A • ıa • zc sı ya ve unanıst:ın ara-

kuvvct bulmustur. r~htir. lintta. Maca~. l'atı~ fik- ındaki samimi dostlUk hissiyatından İstanbul, 23 (Telefonla) - Çatalcada 
!tal an mahfelleri de İtalyanın Bal- r1ylc, şımdilik rcvızyonıst emeUerınden bahsederek Yunanistanca taki edil Öğiinnü köyUnde kendisin~ nit olmadığı 

kunl~a sulhun ihlal edilmemesınc ça- muvakkaten feragat etmiştir. Bu haber- sulh sıyasetinin ayni ınnhiyefteki İt:~ halde bir seneden beri sürd~ğü tnrlan~n 
1 t - ı ve f tnlynn • Yuruın . anla.::ınası- ler Londrada büyük memnuniyetle kar- yan sıy tinC' uygun oldu!,'Unu l azmak- hükiiınct tarafından muhncırlcre vcrı~-
ış ~::nun delili olduğunu, ltalya için şılanmnl.."ia ve İtalyanın da ayni istika- l"ldır. ınesinden muğber olarak mavzerle üç 

nm kişiyi öldürıuekten suçlu Hüseyin ndın
daki katil hnkkmdnki davayn bugtin de 
nğır ceza mahkemesinde devam edilmiş 
ve müddeiuınumt llüseyinin idamını is
temiştir. Muhakeme karar için başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Baltık denizinde 
Bir Finlandiya uapuru 
torpJDendl 
Londra 23 (ö.R) - Osloclıın gelen 

bir telgrafa göre lngi!tereye kağıt hamu· 
ru nakletmekte olan bir finland.iya va· 
puru lsveçin cenup sahili açıltlarında bir 
Alınan tahtelbahiri tarafından batml
mı:ıtır. Tahtelbahir vapuru durdunnuı 
ve sahile yaklaşmasını emrettikten sonra 
taifeyi tahlisiye sandallarına indirtmi~
tir. Bunu mütealup tahtelbahir mürette· 
batı vapuru dinamitle batırmışlardır. 

Notörü bozalan 
Alman tayyaresi 
Stokholm, 23 (A.A) - MotörU ~-

lan bir Almnn askeri deniz tayyaresı İs
veç sularına inmiştir. '.f aYY:'re bir İsveç 
torpidosu tarafından Isveçın cenup sa
hilinde Ystada sevkedilınlşUr. Bitaraf· 

' }ık kaidelerine göre mevkuf tutulacak· 
tar. 

-*
Almanlar 

Bn az bin tay~are 
ııaybeffUer 
Brüksel 23 (ö.R) - Royter ajansı

na Rigadan bildirildiğine göre Estonya 
eçnıi:ı olan Var ova Fransız ateşe• 

ya·ı·g · Almanların l..ch cephesinde en 
mı ıterı 'ki . . h · 
az 1 000 tayyare kaybettı ennı ta mm 

etmektedir. İ 
Libyadaki talyan 
kuvvetlerinin teftişi . 
Blngazi, 23 (A.A) - İtalyanın Afrıka 

k ti müst. es.an general Teruzzi 
a neznre " . ra1 f 

diln Tobruk ve Dcrnndakı fırk an tc. • 
Uş etmiş ve bu suretle Lib~·ad~"i teftiş 
cynhntinl tnmamlıyarak Bıngazıye gel-
miştir. 

Belçikada 
~ lrf üdaf aa tertibatı.. 

Londra. 23 (Ö.R) .-: Ta~ hilcum· 
larından korwımak ıçın ~lçikada _:I>U
t"' şehir ve köyler gecelen tam şekilde 
un . dil cck1ir Gündüzleri hudutla 
tenvır e e · kit vakit bil
yakm kasabalar arası~a va ularak Bel i-
yük bir beyaz B. haclı kon ç 
im arazisi olduğu tayyarele~ce anlaşıla-
Cak bir şekilde gösterilecektir. 

mar;9§SJ61 ... Ji!DJ!SZ•V Mllll 

YALI CADDESiNDE 

Melek Sineması 
iki Bugiinden itibnrcn gösterc('cği 

filimle müstesna bir hnrta 
;>ıışatncakbr 

ı-BORA . 
CHAKLES BOYE.KIN 

En nefis aşk fılrni 

2-ŞAGHAY 
ArEŞ ALrlHDA 

Schhar yıldız : OOWRES DEL RİO 
Tarnrından heyecanlı bir suretle 

yarntılmı şnhcser. . . . 
Bu filimde Şnnghay harbı .butun 

dclışefü·lc görülecektir~ 
SEANSLA:l' ; 4 - 5.30 - 8.SO br 

.,.!;unınrtesi \c pazar 12.30 ~~,,..,~,.(./. 
"4'./.Z7..7..77Z7.7.7.7J'77Y77.77ır ... ' - ~ 

acaristan ovy etlerle 
münaSebetini iade etti 

Brükael 23 (ö.R) - Hnvaı ajansının Budapeşteden istihbarma göre Rus 
kuvvetlerinin Voronska mevkiindc Macar hududunn va!UI oldukları tceyyüd 
etmektedir. KJDI ordu k.ıtaları Macar hudut kanıkolundnn 1 O kilometre me• 
ııııfede yer almışlardır. 

Brüksel 23 (ö.R) - Budapeşteden resmen bıldirndiğinc ı;:ore Mac ustan 
Sovyet Rusya ile diplomatik münnscbntını iade ehniştir. Antikomintern pak· 
tının akdini müteakıp bu münasebat inkıtaa uğramışu. Macar hükü.meti Var
şova sefaret müst~arını Moskova aefirliğine tayin etmiştir. Sovyet hükümeti 
bu tayine ağremanını vem1i tir. 

Budap«=!te 2 3 (A.A) - Macnristanın bıız.ı sınıfları silah altına çai;ırclığına 
dair verilen haber resmen tckz.ip edilmektedir. 

Bükreşteki suikastın 
Londradaki akisleri 

Londra 23 (ö.R) - B. Knline&konun katli hakkında Taymis diyor ki : 
Demir muhnfızlann. Almanya ve Avusturyadaki N zilcri örnek alarak yap

tıkları cinayetler silsilesine ilave edilen yeni bir cin yettir. Belki de geçen son 
baharda iJam edilen Codrennanun ölümünün İntikamını almak istemişlerdir. 
O vakit Alman 8azetcleri elleri kanlı olan demir muhafızları müdafaa etmiş· 
ler ve Rumen başvekili Kalineskoyu ~iddetli tedbirlerinden dolayı tenlcid 
etmiıılerdi. 

cDeyli Tdgraf> da Kalineskonun k tlıle eski vusturya Şansölyesi Dol· 
fu un katli arasındaki benzerliği her iki cinayetin yni Naz.i ka} nnğından il
ham ldığına bir delil addediyor. 

Bun mukabil Alman gnzctelcri cinayetın ın ulıyetini E:ntellijan ervı5e 
yuklemekteclirler. 

L.ondrcı 2 3 ( ö.R) - Bükrcşden re men bildırıldığine gore başvekil Kali· 
neskonun katlinden mesul olan gayri lmnuni demir muhafular teşkilatı şimdi 
tamnmile ortadan kaldmlmı~tır. Katiller cinayet mahallinde her kesin önün· 
de id m edılmi~Jerdir. Kalineııkoya yarın milli cenaze merasimi yapdacaktu. 

Macar gazeteleri B. Kalincskodan takdiTle balı etmektedir. Şimdi Maca
ristan ve Romanya arasında münase;betler pek mimidir. iyi haber alan mah· 
fillerde iki memleketin s.ıkı iı bidiğinden hnhst"dılmektedir 

General F oriç fırkasına 
kumanda eder/ıen öldü 

Roma 2 3 ( ö .R) - D. N. B. ajansının bır tebliği eski Alnıan b uman-
danı general Fon Frıç Varıova önündek:i muharebelerde bir topçu fırkasına 
kum nda ederken ölmüştür. Hitler generala milli ccnaı:e alayı yapılmasını 
emretmiştir. General Fon Friç 52 yaıında idı Geçen harpte büyük erkanı 
harbiye azası idi. 193'4 de kendisine ordu kum ndanı ünv nı verildi. Ve bu 
vazifeyi 19 38 senesine kadar muhafaza etti. Hitlcr erkanı harbiyede tensikata 
karar verince general açlkta bırakılmıştı. Geçen ene onunda Hitler generalı 
tekrar vnzif eye 11lnıış ve kendisine bir topçu la)·ının kumandnnlığını vermi~i. 

F ransaya lngiliz askerle:-inin nak-
liyatı çok hararetlidir 

Pnns 23 ( ö . R) - F ransa)'11 Ingilız n keri nnklıy tı 1914 • 1918 harbinde
ki derecesini bulın tur. Torpidolar Mnn denızinde bu n kli}atı himaye el· 
mcktedirlcr. Bu ay sonuna kadar Fransay:ı n ki dılecck lngiliz nskerl(:rinin 
yarım mılyonu bul c ğı tahmın edilı)i or 

--Rumenlerle ticaret 
müzakereleri başbyor 
İstanbul, 23 (Tclcfonln) - Muhtdif 

sebepler dolayısiyle geri imlan Rumen 
Türk tienret nnlaşmnsı müzakereleri 
bııUmüzdcki hafta stanbulda b:ışlıyacak· 
tır. 

ÖğrendığimıT.e söre, Romanya hiıku
meti nnmına ınüzrikcrclere iştirak ede
cek olan heyet bugünlerde İstanbula 
gelmiş olacaktır. Ticaret veklllcti dış ti
caret dair i reisi B. Burhan Zihni Sa
nurun reisliği n1tındnkl heyetimiz de 
bugüıılerde İstanbula hareket edecektir. 

Ticaret vekAleti dış ticaret dairesi 
Rumen nmsrun şefi bu mfrt.akereler için 
istanbula gitmiş ve luı7.ırlıklara başln
mıştır. 

-*-NAFIA VEKİLİ 
İS'J' AHBVl.DA 
İstanbul. 23 (Husus!) - Nafia vekili 

general Fuat Cebe.soy Ank:aradan geldi. 
Vekil Nafia müesseselerini teftiş ede
cektir 

-*-Fransız tebliği.. 
Paris, 23 (Ö.R) - 23 eyllıl akşam 'teb

liği = Mevzii topçu ve temas unsurları fo
llycli •. --Irak başvekilinin 
beyanatı 
Romn, 23 (Ö.R) - Irak başvekili İn

giltere ile d~luk muahedesi Irala ha~ 
~ ginneğc mecbur etmediğini ve ancak 
hır taarruz halinde bu mecburiyctin ta
luıddüs edeceğini söylemiştir. 

--&
LONDRA • PA:RİS 
Hava seferleri başladı 
Londrn, 23 (A.A) - Londra ile Paris 

urasıncla gündelik hava sefcl"leri yeni
den haşlamıştır. 

Pnris, 23 (A.A) - J\ir Frnnce kum
panyası \11.ak Şark seferlerine yakında 
haşlanacagını bildirmektedir. Bu karar 
sulh zamanında Afrikaya, Amcrikay 
ve Asyaya ynpılan seferlerin tekrar baş
lıyacağmın bir delili addedilmektedir. 

~7'.Y..7JC4YWIWIJUL~Bıu.~~"'1 

Jjseliler Yurdu 
1 - l..iae ve Orta ınektcrp la· 

!ebeleri İçin gayet ciddi ve n~ih 
bir terbiye yUVn3tdır. \; 
. 2 7""' O;iaelil~r Yurdu) Erkek ~ 
Jıselen Ve rıcMet lisesi muallim· 
!erinin d:ıiıni idare ve J\e7..aretleri 1' 
altındndır. ~ 

3 -:- 1'.ı~Lat, müzakere ve ye· :\ 
mek ışlcrıne son deı('ce diklı:nt 
olunur. 

Şartları öğrenmek ve knyıt için N 
her gün Birinci kordonda Alsan· ~ 
cak deniz banyolnn ve gazinosu 
kar ısında 364 numarndn (Lise· 
liler Yurdu) na ı:nüracaat edilir. N 

S. 3 D. 15 
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SAHiFE .3 

Parti reisleri Ruzvelt' e 
teminat vermişlerdir 
Bitaraflık kanuna müzakeresinde tadil 

lehinde ekseri yet temin edilecektir 
Londra 23 (ö.R} - (Deyli Niyuz} gazetesine göre iki meclisin pa t' ·• 

1 . R . . h R r r ı Teı.s 
crı eısıcüm ur uzve te bitaraflık kanununun tadili lehind b. k · 

temin edeceklerini vaadetmigtir. 
e ır e serıyct 

~eyli Niyuz.a göre silah ve mühimmat müateana olmak üz.ere diğer maddo
fenn muhasımlar tarafından pqin para ödenerek kendi vasıtıJarüc nakletme
lerinin b.bulündcn ibaret bir §eldi hal bulunmalı muhtemeldir. Koro, Lind
berc ve eski Cümhurreisi Hovcr kanunun tadili aleyhindeld mücadeleye i~n
rak ediyorlar. 

Milli Müdafaa için 20 
milyonluk yeni tahsisat 

Ankara, 23 (Telefonla) - Milli müdafaa ihtiy çlarına rfedılmek ve 
fevkalade menbalardan hasıl olacak paralarla kar lanmak üzere 2628 sayılı 
kanunla 58 milyon 917 bin liralık tah is;:ı.ta ilGveten daha 20 milyon liralık 
fevkal~ de tahsi atı milli müdafaaya verilmesi hakkındaki kanun luyıhast mec• 
lis ruz.nrunesine. lınmıştır. 

Erdün Emirinin oğlu 
Cünıhurreisimizin nezdinde ki fahri ya

verlik stajını bitirerek avdet etti 
Ank ra 23 (A.A) - Reisicüınhurumuzun fahri yaveri olamlc ordumuzda 

stajını ikmal etmekte bulunan maverayı Erdün Emiri hazretlerinin mahdumu 
Emir N yif stajını bitirmiş olduğu cihetle refnkatindc yaveri olduğu halde 
bu nkşam T oros ckçresile memleketine müteveccihen hareket etmif ve İs\aa· 
yonda Rciaicümhur haZTetlerinin mahdumlarile riyaseti cüınhur umumi katibi 
ve başyaveri, hususi kalem müdürü. B. M. Meclisi reisi ve Başvekil namla
Tına knlemi mahsus müdürleri, Milli müdafaa vekili namına yaveri ve stajd 
arlı:adn lılc ettiği Türk subayları tarafından uğurlanmı tır. 

Macaristana Polonyadan gelen 
mülteci akını devam etmektedir 
Budnpeşte 23 (A.A) - Dün bütüıı gün mülteci akını devam etmiştir. Ha· 

len hududu geçen mültecilerin adedi 25 bin ve nakil vnsıtı.lannm adedi bca 
bin olarnk t hmin edilmektedir. 

Bütün Karpatlarnltı bölgesi ~idilık en büyük mülteci bölgesidir. Ve kızıl 
haç cemiyeti ile diğer teşekküller mültecilere yardım için ellerinden geleni 
yapmaktadırlar. 

Mülteciler, Ukrany dan feci çıkışları cana ındn yüzlerce kim enin öldüğünü 
bildiriyorlar. AUderinin yolc olduğunu üğrenen b zı mülteciler de intihar et· 
miıladir. 

Bulgaristan bitaraflığını Yunanis
tan çok müsait karşıladı 

Atina 23 (A.A} - Yunan hükümeti, Bulgarist nın Atina orta dçisi Şiı· 
manofdan Balkan sulhunun muhafnzııııile e a lı bir ııurclle hadim olan Bulgar 
bitaraflığı hailındaki deklaraeyonundan dolayı Yunan hükümetinin duyduğu 
derin memnuniyeti Sofya hükümetine bildirmesini rica etmiştir. 

Bu bitarafhğı mevzuu bahis eden gazeteler, Yunan mıllctinin bunu çok ınu· 
sait bir tarzda karşıladığını ve geçen sene imzıılnnan Selanik paktının Bulga
ristanca takip olunan lciyasetli harici siya etin bir delili olduğunu yazmak
tadır. 

Caz.eteler. Balkan •ıılhunua taninine h dün olmak tcrcfınin mezkur siy -
setin banisi olan Köııeivanofa ait bulunduğunu il&ve ediyorlar. 

Bir Amerika filosu bir kaç gün kalmak 
üzere Lizbona geliyor 

Lizbon 23 (A.A) - Atlımti~ denizinde bulunan Amerikan don nmuın· 
dan müfrez bir filo Amiral Coudtuayın kumnndnıımda yakında Lizbona ha
reket edecektir. 

Filoda bilhnSSA Trcnton ve Bagder cemıleri bulunmaktadır. Amerikan 
harp gemileri Lizbon limanında bir kııç gün k lacnklardır. Bu müddet zar
fında Amerikan d<ınanmasınm bir kaç cüz.ütamı gemilere iltihak edecektir. 

Yakın şark konferansı 
Iskenderiyede toplandı 

lskcnderİye 23 (A.A) - Yalcm ıark: devletleri konfcran ı hugun burada 
Mı ır ticaret nazırının riyaseti altında açılmı tır. 

Harp esnasında ticaret mübadeleleri ıneselderiııı müzcıkcre edecek olan 
bu lı:onferanaa Mısır, Fili.tin, Süriye, Lübnan ve Irak i tiralc etmektedir. 

Almanlar Varşovaya zehirli gaz-
larla hazırlanıyorlarmış 

Bo.rn 2.3 (A.A) - Polonya sefaretinin bildirdiğine göre Alman ordusa 
gazlı bomlıalar, kimyevi maddeler ihtiva eden bombalar ve daha bazı harp 
malzemesi beklediği için Vıu·ıo,•aya hücum ('tmcdiği Cernautiden emin bir 
mcnbadan öirenilmiıtir. 

Almanların Val"fovaya taarruz edecekleri iki gün enel bildirilmi~ti. 

Alman mntLuntı bu bombaların lı:ullanılnıasını muhilı: gÖlltt".rmek maba
dile Polonyalılann gaz kullandıklannn dair haberler i ae etmektedir. 

Bürhaniye kazasındaki 
zelzele şiddetli oldu 

- BAŞTARAR BiRtNCf SAYFADA-
Anknrn 2 3 (Hususi} - Biirhaniyc knznsın bağlı iki ko} dC" 124 evin dı· 

var! rı yıkJnuştır. Dnhiliyc vekaletine gelen h bcrlcre gore Rurhııniye hiiku· 
met kon ğı ve kas ba içindeki buyuk camim ı kele l "ım k d . . • , n 'C" cumru · aıre· 
lennın la\an v dıv rl n hafıf surC"tte çntlamı hr. 
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. Musanın Hayab 
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PEYGAMBERLER TARiHiNDEN 
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• 
sesı Tanrının 

56 -
bütün heybet 

sardı 

ve 
azameti ile 

Musanın Tanrı ile olan münacatını 
yine mukaddes kitapların Ayetlerinden 
§Öyle takip ediyoruz: 

cÇün münacat tamam oldu ve Musa 
Tevratı aldı. 

- Yarabbi. dedi, bana fazleyledin, 
imdi dilerim ki bana didarını da göstere• 
sin. 

Hak T ea18.. bu sualin cevabında buyur
du (Kale len terani), yani, ya Musa, sen 
dünyada beni göremezsin. Ve ol maksu
da bunda eremezsin. 

Yine Kur' anın Ayetlerine göre, Cena
bı Hak Peygambere bir bürhan göster· 
ınek istedi. 

- Şu dağa bak, dedi. O dağ senden 
ve eenin kavminden çok daha kuvvetli .. 
dir. Eğer o dağ benim heybetlıni gönne
le takat getirirse sen de takat getirirsin. 
Eğer dağ tahammül edemezse sen de 
edemezsin. 

cVakta ki Hak teala kendi azameti ile 
ol dağa tecelli etti, dağ Rabbin heybe
ti:ıden çatladı. 

T efıir rivayetlerine göre dağ altı par .. 
çaya avnlmış. Musa dağın böyle ve Tan .. 
rının heybetinden parçalandığını görün
ce kendisi de beyhut kaldı. Kendine gel· 
'cljği zaman ise ak bulut eıyrılmı~ ve Mu
ıa, Tevratın clevhaları> ile yalnız kaJ
ınıştı. 

Ak bulut muhitinin dışında kalmış ve 
bjç bir ~v duymamış olan Beni lsrail ih
tiyarları Musaya: 

- Ne oldu~. Hani ya Tanrı nerede 
kaldı~ 

Dediler. 
Musa, elindeki Tevrat clevhalarını 

gösterdi. 
- işte dedi. Beni lsrail halkına ulu 

Tanrının buyurdukları. Bundan sonra 
bu levhada yazılı olan emirler dahilinde 
hareket edeceğiz. 

Beni lsrail ihtiyarlan: 
- Ya Musa. dediler, eğer senin dedi· 

ğin doğru olaydı, Tanrının sesini biz de 
işitirdik. Sen de o kadar uzakta değil· 
din. Kavmim.iz bizi seninle beraber ,u
nun için gönderdi ki senin Tanrı ile söy
leştiğini biz dahi duyalım ve duyduğu
muzu kavmim.ize haber verelim. Halbuki 
b iz böyle bir şeye şahit olamadık, bir 
emınare göremedik. 

Musa, Tanrıya dua etti. Bunun üzeri
ne ak bulut tekrar peyda oldu ve bu ıe· 
fer hepsini eardı. 

Tanrının sesi bütün heybet ve azameti 
ite etrafı sardı. 

- Beni lsrail kavmi için emir ve neh· 
yettiğim kitapta, Tevratta yazılıdır, ona 
göre amel edeceksiniz. 

Dedi. 
Bu sesi hepsi de işittiler. 
Ak bulut yine sıyrıldı. 
Hitabı izzetin tesiri zail oldukta yet

miş ihtiyar tekrar ayak dirediler: 

etrafı 

- Biz, dediler, vakıa bir ıes duyduk 
ve bir söz ioittik. Fakat bu ses kimin sesi 
ve bu söz kimin sözüydü. Yüzünü görme
dik. Eğer Tanrı idiyse onu görmemiz la
zımdı ve görmeyince de senin sözlerine 
inanmayız. 

Bu sırada müthiş bir görültü etrafı 

sarstı. 

Göğe bir yıldırım düştü. Musa ile bir
likte buraya çekilmiş olan ihtiyarların 
yetmişi de düşüp can verdiler. 

Musa, hayret ve dehıet içinde kaldı. 
Hemen diz çöktü. 
Ellerini ıemaya kaldırdı: 
- Yarab !.. dedi, madem ki bunları 

helak etmek dilerdin. bari onları ben 
kendi kavimlerinden ayınnadan evvel 
öldüreydin. Ben ıimdi o kavme ne ce
vap vereceğim. 

(Kur'an) da zikrolunduğuna göre Ce
nabı Hak o yetmi§ kişiye tekrar can ver
di ve bunlar Tannnm azamet ve ulUhi
yetine artık şek ve fÜphesiz iman getir
diler. 

Getirdiler ama. Bilahare bunlar Beni 
lsrail kavmi karşısında yanlıı ıehadette 
bulundular. 

Musa, Beni lsrail halkının bulundui<ı.· 
yere geldiği zaman bir de gördü k.i halk, 
ıehir ortasında yapbkları koskocaman 
ve altından bir buzağıya Tannl .. diye 
taparlar. 

Bu hal Musayı 'derin bir teesoUr ve 
hayal sukutuna uğrattı. 

- Bu yaptığınız it ne ittir) D iye ıor
du. 

Halk: 
- Bizim Tanrımız budur ya Mu.sa, 

dedi1er. Sana inanmıyor değiliz. Sen 
Peygambersin, fa.kat bu buzağı Tanrının 
Peygamberisin. Sen onu tii uzaklarda ara
mağa gittin. Halbuki Tanrı bizim yanı
mıza geldi. 

Bu ıaçmalar ve cahil halkın bu da!A
leti Musayı kardeşi Harun aleyhine ıev
ketti. 

O Harunu halkın üzerine ve kendi ye .. 
rine vekil bırakmı~tı. Hiddet ve aıibiye
tini onun üzerinden aldı. 

Hemen sakalına yapıştı. 
- Bu ne haldir, dedi. 
Harun: 
- Ey annemin oğlu. Dedi. Sen bana 

haksız yere ta.an edersin. Bu kavim beni 
zayıf buluverdi. Pek çoğu benden ayrıl· 
dılar. Samrıya tabi oldular. O kadar na
sihat ettimse de başa çıkamadım. Beni 
öldürmeğe bile kasdettiler. 

Musanın hiddeti sükiinet bulmadı. 
- Madem ki ~ördün sana t8.bi olmaz

lar, sözünü dinlemezler, neden onları 
terketmedin ve benim ardıma gelmedin). 

- Ya Mu.a .. Eğer bana tabi olan halk 
ile buradan çıkıp gitseydim bu kavmi 
perakende ederdim diye korktum. 

•• sırMEDİ·· 

Len1 berg şehri Almanlar tarafın
dan Ruslara teslim edildi 

Berlin 23 (A.A) - Ordu başkumandanlığının tebliği: 
Lvov kalesi çekilmeğe başlamt§ olan Alman kıtaatına teslim olmuştur. 

Müstahkem mevkiin şehrin şarkında bulunan Sovyet lkıtaatına devri mua
melesine tevessül edilmiştir. 21 Eylülde Bzura şehri civarında yapılan temlz
liltte koridordaki Polonya kuvvetleri kumandanı Bortnovs ibkütün erkiinı
harbiyesiyle esir edilmiştir. Şiddetle mukavemet eden dÜ§ffian ile çetin mu
harebelerden sonra Alman kıtaatı dün Varşova ile Modlin arasında Vistülün 
cenubunu takip eden yolu geçmeğe ve bu suretle bu iki mevkii birbirinden 
tecride muvaffak olmuştur. Bu münasebetle b inlerce esir alınmıştır. 

Garp cephesinde bir çok noktalard~ ha!~ topçu faaliyeti. "'.lmuştur .. Sarr;
bruck civarında bir Fransız tayyaresı defı toplarının ateşı ile yere ınmege 
mecbur kalmış ve mürettebatı esir edilmiştir. . .. .. .. 

Bir hava muharebesinde bir Alman tayyaresı duşmuştür. 
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YENi A.SIK 

Dünyanın 
--~-tr---

Sovyetlcre arslan payı veren 
ihtilafının 

hudut . .. .. 
ıçyuzu 

• En muazzam harbı - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - ni fasıl hattını derin bir hayretle öğren-
---tr-- ıniştir. Zira Alınanlar, Lehistanın yarı-

iNCİ SAHİi!' E Filhakika dün ~ neşredilen teb- sından fazlasını Rusyaya hediye etmek 
- BAŞTARAFI 1 ıw - !iğde Sovyetler birliğine düşen payın için Jıa:be~ oluyorlar. Bazı mah_aller-

. d Temiz V arşovanın mahallelerine kadar uzandı- de, tayın edilen ara hatbna çekilmek 
B. aıansı bunu cephe gerisin e • - ,.. alıuz Bial tock L L bliıı · için Alınan kıtaları 150 kilometreden 
leme ameliyesi• şeklinde gösteriyor •• bİ veJi'..ım hirl 

05
. d ğil'. vovkt ~ali gı- fazlı. ricat edeceklerdir Diğer taraftan 

Atlı ve piyade polis kuvvetleri •Asilerio -aki~ trolşe takaerı e 'dşarS tlçy~- Avrupanın şark ve me~kezinde yeni bir 
il•L•---d "d k "L'- a pe mın sının a ovye erm 

s ••arncm an tecrı e ve az ço mwu.m liıı ti"" k d dilin ktedir tehlike ihdas edildiği Alınanların da gö-
' . tm g· ~alışıyorlar Polis e e geç gı ay e e . 

grupıarı .e".11" e e e .• · . . p . 22 (ÖR) _ Lehistand Alm zünden kaçmamaktadır. 
kuvvetleının bu temizleme amcliyesıne arıs, · a an . 
verdiği ehemmiyet münferit mukav~ hvettınınRuslar iş~alh sahb_alarbı arlkasınd da fa~ıl BBALKANLARalk d 1 ti ~ITARlin~ h'di 

tl · d cesıru· · göstermekte ve bir a tesısı ar ın u ı evresının an ev e erme ge ce, son a -
me erın ere üh" t" 1 . • b" h" 1 bunl b"taraflık . k 
çok polislerin öldürüldüğü gizlenme- endi ~ ıl~'-~~ ediline. ;ce erı en agır ır a- se ertak . arıntm.ı tir Haty":m' kve~-~ki8:-

ktedir y · Leh azisinin heyeti sesı te aJ<JU yor. rını vıye e ış .. a o auac , 
me . .. .. :UU. d u':: traı"ik çarpış Berlin ve Moskova arasında kararlaş- bazı hallerde - tek hadise çıkmaması 
umumıyesı uzerın e mua - ırı1an 1 il R A · · Alınanl b 1z uli ti · · 1 ksik im aktadır t pay aşma e usya vrupanın ıçm - arın ar mes ye erı gız-
ma ar e 0 am · • • merkezine yeniden girmekte ve Lehis- lenınektedir. Rumen başvekili Kalines-
Son haber lere gore Al· tanın üçte ikisini ele geçirmektedir. Fa- konun katlinde olduğu gibi... Zira haki
manıar Varşouaya ceb· sıl hattı Varşovanın şark varoşlarından kat halde, suikastı tertip edenlerin, Ro
ri bir girie! ... •apmağa te• geçmektedir. Hiç bir ~an Rusyaya ait ~anyaya ·M~ereno girmek ~ere 

.. ""! 3 olıııruuış bulunan eski Avusturyanın hır seneden berı Almanyada bekliyen 
reddut edıyorıar... Zira şarki Galiçya eyaleti de bu defa Kızılor- demir muhafızlarla sıkı temas halinde 
her eude muJıauemet dunun işgali altına girmiştir. Bu suretle oldukları sabit olmuştur. 

"IJat aJ 1 i Rusya, bu kıtada Macaristan Slovakya Brüksel 23 (Ö.R) - Elde edilen ma-
t':rfl • mq o an s • ve Romanyanın doğrudan doiruya kom- lfunata göre Alınan - Sovyet anlaşması 
Vılferin ateşi aJtındG G.s• şusu olmaktadır. Yani Bitler Sovyet V~vanın tam _şarkından başlıyarak 
fıerlerinin ağır zayiata müzaheretini son derece yüksek bir fi- Lehistanm en mUhlm kısmını Ruslara 

ğ _.. f dl• atle ödemiştir.. hıra~~~· Bıl~ ve Lublin şehir-
U r1yacağ1n1 tUHd r e Nazi propagandası bu fasıl hattının ta- ler! ile butun Galiçya bu meyandadır. 
yorlar.. mamiyle Alınanya aleyhine olmasını Bu hat. Leh!stanın kat'! bir taksimi ol-

Almanlar Lehl k b ti ı öste k · · h kttın 1 ti mMa bile, Alınanyanın ekser kuvvetle-
ere arşı udasurehi e md azurdanu gbe rmb e ıçınbö' .. iare lp - rlnl garbe göndereceği bir sırada Rus-

harbe devam ederken, Ruslar Le s- asın ri unun Y ece tasar an- !arın LehJstanı tutmak b da lduk-
tandan aldıkları beyaz Rusya ve Ukran- mış olduğunu iddia ediyor .. Bu teville- !arını östermektedir U rar:::,_ k 0 

t 
ya arazisinde temizleme hareketlerini re bakılırsa, Almanyanın hedefi Lehis- göre Joskova şimdi Aım':tlarla =a~ 
ikmal ediyorlar. tanda en fazla toprak işgal etmek değil, kaşa için dalıa müsald vazi ettedir Fa-

Paris, 23 (A.A) - Albay Lipinski ge- fakat Leh ordusunu tahrip eylemekti. kat kimse Hitlerin Ruslaray menfa~t te-
ce saat 23 te Varşova radyosunda şu be- ~u ~hat. ~~myanın bu ~şte u~- mininde bu kadar ileri gideceğini tah
yanatta bulunmuştur : dıgı hezımeti gizliyememektedlr. Berlin, min etmezdi. Sovyet Rusya şarki Prüs-

Halen Varşova ve Modlin Polonya Moskovayı gücendirmemek için, Lehi.,. yanın Macaristan ve Slovakyanm kom
müdafaasının en mühlın merkezlerini tanda ele geçirmeği ü mit ettiği petrol şusu ~hnuş ve Almanya ile Romanya 
teşkil eylemektedir. Leh kıtaatı çok fa- kaynağı servetlerinden bile feragat et- arasına girerek Almanların şaı'ka dön-
aik hava kuvvetlerine ve motörlü kıta- miştir. mek hususunda her teşebbi.islerine en-
ata karş mücadele etmektedirı .. Polonya ALMANYADA DERİN HAYRET.. gel olmuştur. R usya bu suretle Alman-
kıtaatının tamamen dağıtıldığı ve büyük Taksimin tamamen Rusya menfaatine !arı şarktan garbe atmış bulunmaktadır 
bir kısmının esir edildiği hakkındaki yapılmış olmasının akisleri bütün dün- Hiç olmazsa makiU bir müddet zarfında 
Alınan haberleri tamamen yanlıştır .. yada mühim olmuştur. Alınanyada bile, Almanyaya karşı dostane bitaraflık mu
Modlin ve Varşova bölgelerinde dünya- Hitlerin Bolşevik taraftarı siyasetinden halaza edeceği ve ham madde temin ey
nm en büyük muharebesi vuku bulmuş- puslayı şaşırmış olan umumi efkAr, ye- liyeceğl tahmin edilmektedir. 
tur .. Bu bölgede mukavemete devam et-
mekte olan Leh kıtaatına general Boro
novski kumanda ediyor. Rava - Ruska 
bölgesinde general Bierrıackinin idare
sinde bulunan ordu diğer bir mukave
met merkezini teşkil etmektedir. Varşo
va bu iki ordu ile temasını muhafaza ey
lemektedir. 

Lipinski, sözlerini bitirdiği sırada 
V arşova radyo istasyonunu Alınan istas
yonları karışbrmış ve bu istasyonlar bi
raz müzik verdikten sonra Polonyanın 
tamamen Alman işgali altında bulundu
ğunu bildiren haberler neşretmişlerdir. 

Bern, 23 (A.A) - Polonya müdafaa
sı kahramanlarının çete muharebeleri 
yapmakta gösterdikleri cel§det ve Al
man kumandanının bu hareketi eı.mek 
için maiyetindeki kuvvetlere ne kadar 
şiddetli emir verdiği Alınan istihbarat 
bürosunun aşağıdaki telgrafından anla
şılmaktadır .. Bu telgrafta bilhassa şöyle 
denilmektedir : 

•Köylerin temizlenmesi işi Graudenz, 
Konitz, Bromberg ve Posen mıntakala
rında bulunan piyade ve süvari polis 
kuvvetlerine verilmiştir. Alınanları kat
ledenler, layık oldukları akibete uğra
mışlardır. Şarki yukarı Silezyada te
mizleme işi bilhassa büyük bir dikkat 
ve şiddetle yapılmaktadır. Lodzda Al
man polis kuvvetleri asilerin ve damlar
dan ateş edenlerin hakkından gelmişler
dir.• 
Alınan istihbarat bürosu, mevzii çar

pışmalar esnasında bu sözde •Polisı !er
den bir kaç tanesinin kahramanca öl
düklerini itiraf etmektedir. 

Almanyada ve Polonyada komu
nist propaganda şimdiden başladı 

Londra 23 (A.A) - Haber alındığına göre Almanyanm sağcı mehafili Hit. 
!erle Sovyetler arasındaki teşriki mesai daha sıkı bir şekil almağa başlaması 
üzerine Almanyanın müstakbel siyaseti hakkında mütezayid bir endişe gös
termektedir. 

Deyli Ekspres; Kopenhagdan aldığı şu haberi neşrediyor: 
işgal olunan Polonya mmtakalarında Sovyetler tarafından yapılmakta olan 

komünist propagandası daha şimdiden Alman askerleri arasında kendini his
setirmeğe başlamıştır. Her şeyden evvel Rusya ile Almanya arasında müşte
rek bir hudut olmasını istemiyen mutedil nazi rüesası Sovyet manevrasını 
akim bıraktırmak için elinden geleni yapmasını Fon Ribbentroptan rica et
mişlerdir. 

Almanlar, Amerika kongrasına 
fena görünmekten mi korkuyorlar? 

Londra 23 (A.A) - Nevs Chornicle gazetesine Kopenhagdan gelen bir ha
bere göre V arşovanın bu sabah obüslerle tahribi hakkında Alınanlar tarafın
dan yapılın!§ olan tehdit, bunun tatbikinin toplanmış olan Amerika . parla
mentosunda tevlid edebileceği aksülameller dolayısiyle bugünlük yerme ge
tirilemiyecektir. 

Yine aynı mülAhaza iledir ki, denizaltı harbı tavsamış ve Almanyada o ka
dar medhi yapılan üç bin bombardıman tayyaresi havalanmamıştır. 
Amerikanın bir karar vermesine intlzaren Almanyanın J aponya, Rusya ve 

Italyayı ihtiva eden bir ittifak vücuda getimneğe çalışması muhtemeldir. 

Sıgfrit hattında 
Alman asfıerinin Çekyada 

Ankara Radyosu 
---~---

DALGA UZUNLUCU 
BUGVN 
--tr-

1639 m. 183 Kca./120 Ww 
T. A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ l!O Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12.30 Program ve memleket saat ayan 
12.35 Türk müziği (Tuna edebiyatın-

dan nümuneler) 
Mesut Cemil idaresinde halk tür
küleri .. 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri 

13.15 Müzik (Küçük orkestra) 
Şef : Necip Aşkın 
1 - Villy Richartz - Küçük ba
let suiti 
2 - Villy Richartz - İlkbaharda 
bir çift Aşık - Uvertür 
3 _: Veber - Mozaik No. 1 
4 - Ralph Benatzky - Bebekler 
perisi filminden neşeliyim şarkısı 
5 - Frederik Hippmann - ÜI'
manda bir cüce duruyor - Halk 
şarkısı üzerinde varyasyonlar 
6 - Leopold - İspanya melodile
ri - potpuri 

14.15 - 14.30 Müzik (Dans müziği) 
18.30 Program ve memleket saat ayan 
18.35 Müzik •Pazar çayı - pi.• 
19.05 Çocuk saati 
19.35 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
20.10 Müzik (Dans müziği - pl) 
20.30 Memleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri 
20.45 Türk müziği (Yeni şarkılar - hlk 

türküleri) 
Okuyanlar : Radife Neydik, Me
lek Tokgöz 
Çalanlar : Vecihe Daryal, Ru
şen Kam, Reşat Erer 
1 - Yesari Asım - Hünam şarkı 
(Sevdalı e~ gö:ı:lerinin vurgunu 
oldum) 
2 - Yesari Asım - Hünam şarkı 
(Sahile pek yakın bir yuva kur
dum) 
3 - Sadettin Kaynak - Hüseyni 
şarkı (Kara bulutları kaldır ara· 
dan) 
4 - Ruşen K am - Kemençe tak
ııiıni 
5 - Sadettin Kaynak - Hicaz tUT
küsU (Eli gö:ı:lerine kurban ol
duğum) 
6 - Halk türküsü (Ay dojdu 
batmadı mı) 
7 - Acem aşiran peşrevi 
8 - Faize - Acem aşiran şarkı 
(Kime halim diyeyim) 
9 - Cevdet Çağla - Şefkefza şar• 
kı (Kanıma kaynak olsan) 

21.30 Müzik (Riyaseticüınhur bandosu 
Şef : İhsan Künçer 
1 - Albert Vaulet - Marşhe cıor• 
tege Artemis 
2 - Ant. Dvorak - Slavlsche tan
ze No. 4 
3 - Mendelssohn - Uvertür pur 
muzik d'Harmonie 
4 - Gabriel Pierne - Bouton d'Or 

22.20 Müzik (Cazbant - pl.) 
22.45 - 23.00 Son ajans haberleri ve ya-

rınki program:-- --

Göbelsin gözdesi 
Lidya Barouanın 
Pragdalıi fıöşfıü yandı 
Liublana, 23 (A.A) - Gratzdan bll

dirildiğine göre eski Dachan temerküz 
kampının kumandanı ve şimdiki mer
kez kumandanı Lofzer aleyhinde bir su
ikast tertip edilıniştir.. Suikastı tertip 
edenin Nazi partisinin eski Azalarından 
biri olduğu söylenmektedir. 

Bale, 23 (A.A) - Pragdan bildirili· 

B. Hitlerin kabusu Karışıklıklar ve 
tevkifat devam 

ediyor 

ı yor: 
dörtte biri has a Lydia Barrovanın Prag civarındaki 

Londra 23 (ö.R) - Leh kuvvetleri 
Varşovada mevkilerini sağlam bir ıekil 
de tutuyorlar. Varşova mevki kuman .. 
danı general Lipinski radyoda dt"mİştir 
ki: lngiliz başvekili lngiltere ve Fransa
nın harp iki üç sene devam edecekmi~ 
gibi hazırlandıklarını söylemiştir. Bu be .. 
yanat muhasematın süratle biteceğini 
ümid etmiş olan Hitler için bir kabustur. 
Nihai zafer emniyeti Leh milletine bü
tün jztırabile tehammül cesaretini ver .. 
mck.tedir. 

Bale, 23 (A.A) - Hava : Emin bir köşkü yanmıştır. olis bunun bir suikast 
membadan verilen malfunata göre Sig- eseri olduğunu zannetmektedir. 
frid hattındaki Alman askerinin dörtte Malfundur ki Çek sinema yıldız.ı Bar-
blri hava tesisatının kusurundan dolayı rova, Göbelsin gözdesi idi. 
njin ve romatizmadan ve bilhassa pek ALMANY ADA 
fena gıdanın tevlit eylediği mide rahat- Anti komuna·· "st 

Paris, 23 (Ö.R) - Lehistanın •Fethe- sızlıklarından mustarip bulunmaktadır .. 
dildikten • sonra bile imanları epey uğ- Paris, 23 (Ö.R) - Alınanların şark- kitapların okunması 
raştıraeağı ve orada mühim kuvvetler tan garbe naklettikleri bazı askeri kuv- yasak edildi-. 
muhafazasına mecbur edeceği taayyün vetleri Eks Laşapel mıntakasında tahşit 
ederken, Çekoslovakyada da ahalinin etmeleri Hollanda ve elçikayı ihtiyat Bale, 23 (A.A) - E.ssenden bildirili-

tik 1 k · · yor : Alman - Sovyet politikasının Al-pasif mukavemet ve feveranı git · çe tedbir erini arttırmağa sev etmiştir .. 
artmaktadır. Hatta Alınanyada dahi se- Hududun bazı kısımlarını, her ihtimale manya halkı üzerinde tesir ve akislerin• 
ferberliğe mukavemet hadiseleri olmuş- karşı, şimdiden su altında bırakmışlar- den korkan Nazi makamları umumi kil· 
tur .. Llıhi_ve dönen itimada şayan bir dır... tüphanelerden Antibolşevik kitapların 

Yüzbaşı Puenin bu zaferi kendisine * erilmesmı· · menetmiştır· Bu karar "--Hollandalı tacir polis kuvvetlerinin se- -- -- v · .,,..-
oldukça bahalıya mal olmuştu. ferberlik emrine itaat etmiyen gençleri c:ayanı dikkat rine Essen kütüphaneleri Hitlerin •Min 

Biri zabit olmak Üzere on beş askeri Y Kampf21 kitabının da verilmesini meney-
1 O k d d • cebren almak üzere evlere girdiklerini görül' en bır" haber 1 . ö müş.. tuz a arı a agır surette ya.. emiştir 

ve bunların arasında, yolda dahi yürü- · 
ralanmıştı. mek istemiyenleri tabanca ile öldürdük- Bern, 23 (A.A) - Geçen cuma saba- ------------·---_.. 

Yüzbaşı hiddetten kuduruyordu. hı İngili"z Eksşanı· Telgraf istih" barat !erini kendi gö:ı:leriyle gördüğiinü bildir- · 
Fırının arka tarafındaki avluda terter nıiştir. ajansının enternasyonal vaziyet dolayı-

tepiniyordu. --J..u] siyle Romanyada bir kabine tebeddülü 
1 d Bale, 23 (A.A) - Dün gece m..,..... il . lin d - Bükr" •'° bazı "alarm Kahramanca ölen genç erin cese !eri· k · b" Fr ba • ıtima e aır e•- şayı as erın mezarına ır ansız yragı d •-~. h be . . · im dikk ti 

ni yanvana dizdikten sonra: konulmuştur. Bundan başka Ernest De- okm....,wkgı dir~ rıru verıruş o ası a 
- Bana, dedi, komşulardan birini · · h k li ·· · d d y çe e te . 
t · · nF~ın eky lim~ 1u.z:erıntaşıe e b.' alşashın Romanya kabinesinde demoiklikler 

ge ırın.. ,,ansa, e e erını yan ır ev a 1 - hakkınd gün] d'"'" bil 
Askerler derhal ihtiyar bir adamı ya.. b I o acagı a son er e ve -

k 1 k u unmuştur. b Kal" k · ·ıd·· ü1m · den a ıyarak ite aka getirdiler. as.sa ınes onun o ur esın 

Asabiye mütafla.ssuı 
Doktor 

lsmail Ziya 
1 Memleket hastanesi eski mütahassısı 

Sonra Doron, arkadaşı Kavalyeye hi
taben: 

- Jan .. Dedi, haydi sen git, nişanlını 
emin bir yere götür ... 

pıya doğru sürükledi. 
- Haydi.. Dedi, çabık ol.. Nişanlını 

da beraber al git. Bak.. işte.. Herifl er 
geldiler bile ... 

Yüz bası Pue ona: Berlınde suikast bir kaç _saat evv;ı haber veren yalnız 
~ Bu ölülere dikkatle bak .. Dedi. iç- bu İngiliz kaynagı olmuştur. 

!erinde Jan Kavalye var mı? JO fıişf teUfıif edildi.. --*--
ihtiyar korkudan titreyerek ölülere Amstcrdam, 23 (A.A) _ Bir Bollan- Vilno Litvanyaya 1 

Her gün sabah 9 dan itibaren akşauı 
6 ya kadar İkinci Beyler sokağı No. 
25... TELEFON Evi : 2505 

Muayenehane : 4178 

- Nasın .. Kaçmak mı L Siz burada 
döğüşürken ben kaçacağım öyle mi) .. 
Sen çıldırdın mı Doron .. Bu senin söy
lediğin şeyin yapılması hiç mümkün 
mü) .. 

- Merak etme Jan .. Senin de döğüş
rne zamanın gelecek .. Fakat bugün sen 
kendinin sahibi değilsin. Unutma ki sen 
Rahip Reymonda bu gece malôm olan 
yerde bulunacağına dair yemin ettin. 

- Doğru .. Orada bu gece fevkalade 
bir İçtima olacak. 

- Rahip seni kardeşlerimizin müd~
fii otan kudretli bir zata takdim ed,.cek. 
Bizim büyük rs:ayemizin muvaffC\ k olmaqı 
senin o büvük 2d'\mla görüsm ~nin n.- ti
ccsi aranızda hasıl olacak fikir birl:ğ~ne 

J an, arkadaşının elini kuvvetle sıktı. 
- Allah ısmarladık.. Dedi, yakında 

tekrar görüşürüz. 
- Güle güle ve.. elveda... Bir daha 

görüşeceğimizi hiç zannetmiyorum. 
Jan Kavalye, nişanlısı olan genç kızı . 

Mariyi fırının arka kapısından çıkardı 
ve kendi de çıktı. 

Ayni zamanda sokaktan fırının kapısı
na kılınç kabzaları ile indirilen şiddet1i 
darbeler duyuldu. 

Yüzbaşı Puenin askerleri fırına cep .. 
hed -: n hücuma geçmişlerdi. Biraz sonra 
da her taraftan fırın muhasara altına 
eJ.rdı. 

Jan Knvalyenin arkadaşları, kahra· 
m:=.Tlcl\ döğüştüler ve söyledikleri gibi 

elinde can vermekten ise silah el~ 

baktı: da gazetesinin bildirdiğine göre Berliıı- iade edilecekmiş 
- Hayır .. Diye kekeledi.. Yok .. O .. de hava nezaretinde yapılan bir suikast Londra, 23 (A.A) - Deyli Ekspres 

Bunlann arasında değil.. neticesinde 30 kişi tevkif edilmiştir. Ay- gazetesinin Brüksel muhabiri oraya dün 1 
Yüzbaşı Pue tekrar emretti: ni zamanda biri polis merkez bürosunda akşam gelen haberlere istinaden Sov-
- Kasabada otuz yaşından aşağı ele diğeri gazhanede olmak üzere iki infilak yetler birliğinin Litvanyaya Vilnoyu ia-

geçirece~iniz gençleri alıp getiriniz. vukubulmuştur. Bu suikastlerin Otto de etmeğe karar vermiş olduğunu bil-
Askerler dokuz delikanl ı getirdiler. Strasser taraftarlarının eseri olduğu dirmektedir. 1 
Herif tekrar ihtiyara sordu: zannedilmektedir. --*--
- Jan Kavalye bunların arasında mD Almanlar hayret ve Yeni bir Çin hükümeti 
ihtiyar yine titreyerek cevap verdi: d 1 • k 1 ' endişe için e er mı uru uyor. - Hayır .. Yok.. İki Ü 
- O halde defol.. Kır boynunu.. Bern, 23 (A.A) - Polonyanın Rusya Tokyo, 23 (A.A) - · gün süren ın -
Ve sonra maiyetine şu vahşi emri ver- lehine olarak taksimi geniş Alınan taba- zakerelerden sonra yeni bir merkezi Çin 

di: kalarını hayrette bırakmıştır.. Baslcr hükümeti kurulması ve Japonya ile sulh 
- Bu dokuz kişinin kafalarını kesi· Nachrichten gazetesinin Berliııden öğ- akdedilmesi hususunda Kumingtang 

niz. Kesik başlarını birer mızrağa saplı- ıencliğine göre salahiyettar Alınan ma- merkezi kontrol komitesi reisi Uang 
yarak kasabaya giren köpriinün ortasına hafili Rusya ile yapılan anlaşmayı siyasi Çing Vey ile Pekin hükümeti icra he
dikiniz ve sonra da bütün evlere ateş ve askeri icabatı ileri sürerek mühim yeti reisi Van Ku Min arasında tam bir 

• maktadır. anlaşma hasıl olmuştur. 

ooxroa 
Kemal Osman 

Bozkurt 
İZMİR MEMLEKE'J' 

HASrANESİ 
Asabiye mütahassS$1 
MUAYENEHANE : İkinci Beylef 

sokak No. 79 da hastalarını her giiJ' 
kabul eder. --· ,, 
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teoRSA] 
SPERCO VAPUR 

ACEN'J'ASI 
-~

ADRiATiKA SOSYETA ANONİI\JA 

779 Üzüm tarım 6 'ls 14 ot NA vtGAZYO:sE 
7 10 CALDEA motöril 22 eyliıl 939 tari-

356 Jiro ve şU. 7 15 binde beklenmekte olup Napoli ve Ce-
~~ ~. ~ 9 25 10 50 nova llmnnlnn için yük alarak hareket 

7 12 edecektir. 
~~ ~~~l 5 6 25 DİANA vapuru eylOl sonlaz:ında ~-
l84 K. Tnncr 7 75 12 50 ı nmektc olup Venedik ve Trıyeste li-
174 Akseki bankıısı 'l 75 11 ~anlan için yük alarak hareket edecek-
l "A Hakkı Veral 6 625 9 50 tir. 1 1 
~ 9 9 50 iT. •• ._ S. A. Dl NAV GAZ ONE 86 M. Kayhan AJAtS. 

53 ş. Ri7.a Ha. 8 75 10 ~ PRİNCİ PESSA MARiA motöril 28 
40 ş. ruza H.a. 1 50 7 HU 939 tarihinde Cenovadan Cenubi 
39 H. Çolak oğlu 8 8 Zrocrika limanlanna hareket edecektir. 

1 
122 Sami Laruço 5 50 7 50 
31 M. Gür 5 50 5 50 N O T : 

21 Hüseyin Binarl 1~ ~~ 1~ 50 
ilandaki hareket tarihleri ile navlun-

21 P. Klark }ardaki değişikliklerden dolayı acenta-
3084 Yekfuı Dah fazla 

71174 DUnktl yekOıı mız mesuliyet kabul ebnez. a 
74258 Umum! yekUn 

6 
tafsilf\t için İKİNCİ KORDONDA FRA· 

No. ~ 6 75 TELLi SPERCO vapur ııcentasına mO· 
No. 9 7 75 racant edilmesi rica olunur. 
No. O 10 25 TEI.EFON : 2004/2005 
No. iı 14 --
No. 

Para Borsası Messageries Maritimes 
ANKASI -*-CÖMllURİYET MERKEZ B KUl\IPA..~ ASI 

KLEARfNG KURLARI THEOPHİLE GAUTİER vapuru 30 
Sterlingten ıayri.sl bir Türk lirasının ağustos 939 da saat 16 da gelerek gece 

tnukabllidir- istnnbul yoliyle Pire, Napoli, Marsilya-

Sterlin 
Dolnr. 
Bclga 
Fransa: Franıı 
Pez.etas 
Florin 
İsveç Frangı 
lsv~ J(rontl 
Norveç Kronu 
Çekoslovak kronu 
pınar . 
J,eff 
Ley 
Rayşm.ark 
Liret 
Drahmi 
Zloti 

Alı.ş Satış ya hareket edecektir. 
521. 524. Her türlü iznhnt ve m:ılitmat için Bi-

77.to 
77

·
55 

rinci Kordonda 156 numarada LAU-
4.51 4.54 ŞER~ 

•u KENT REBOUL ve tAJ vapur acen-33.75 <Yt• 

7.6577 7.6993 tasma müracaat edilmesi rica olunur. 
1.441 1.449 TELEFON : 2 3 7 5 
3.3874 3.4069 ' 
3.2%51 3.2437 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3.3778 3.3973 

23.09 23.20 
35.22 35.40 
64.86 65.22 
82. 83. 

1.97 1.98 
14.M 14.92 

103.97 104.50 

OLİVİER VE Ş0REKAsI LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESİ Ree.s binası 
TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatlan için 
_piyasanın ihtiyacına göre vapurla
nınız sefer yapacaklardır. 

4.2159 4.2373 ......................................... . 
3.6807 3.6984 

ANKARA BORSASI UMDAL 
Kapanış F. __ "'1.--

J?eııgU 

Londra - Sterlin 1 524 
N k D Iar 100 130.3475 UMUMİ DENİZ ACENTALICI LTD. 
p:zor F-~ 100 2.9775 HELLENİC LİNF.S Lıı>. 
Cene~ : İsviçre frangı 100 29.8575 HELLAS vapuru 3/5 eylul arasında 
~msterdam - Florin ıoo 7o.3350 beklenilmekte olup Rotterdam, Ham-
Briikscl - Belga 100 22.44 al 
Stokholm - İsveç Kronu 100 31.3775 burg ve Anversa limanlan için yük a-

ESIIAM VE TAHVİLAT caktır .. 
Sivas _ Erzurum V. 19.15 B E L G 1 O N vapuru 14 Eyltllde 
COmhuriyet Merkez bankası 91 lira 50 k bek.lenilıncktc olup Rottcrdam, Ham-

w. F. Henry Van der Zee 
Ve şürekası 

burg ve Anversa limanları için yük ala
caktır .. 

HOLİ..ANDİA vapuru 22 Eylftldc 
beklenilmekte olup Rotterdam, Ham

AMERİCAN EXPORT LİNES İNS. l>urg ve Anvcrsn limanları ıçhı yük afa-
N E V - Y O R K İÇİN: caktır .. 
F..xAMİNER vapuru 19 eylôle doğru A T H i N A İ vapuru 30 EyJOlde 

beklenJyor. beklenilmekte olup Rotterdrun, Ham-
ıEXMOUTH• vap. 19 eylQle doğru burg ve Anvcrsa lin10nlan için yük nln

beklcniyor. 
aEXCELLOıt vap. ZS Eylüle doğru caktır .. 

bekleniyor. w BALKANLAR AltASI llA'ITI 
ıEXERMONT• vap. 3 ilkteşrine dog- ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 

ru bekleniyor. . v "I~OVCE~· 
•EX!\IOOR• vap. 6 Ilkteşrme dogru Lilks vapuru 9 eyli\! 1939 cumartesi 

~=~~VE• vap. 10 Dktcşrine gilnii Köstcnceden gelip 10 eylUl 1939 
paznr gün ii san t 12 de : 

doğru bekleniyor. ı k ı· anı K to 
DEN NORSKE MiDDELHA VSLİNJE Pire - Arnnvut u ım an - o r-

NORVEÇ L!MANLARl İÇİN Oubrovnik - Split Vcnedik ve Triesteye 
BAYARD motöril 20 eylQle doğru hareket edecektir. 

bekJcnlyor.. ANGLO EGYPTIAN MAİL LİNE 
D. T. R. T. KUl\IPANYASI PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT 

BUDAPEŞT HAYFA - İSKENDERİYEYE hat 
TUNA LİMANLARI tçiN ·CAİRO ctTY. LÜKS v APURU ile 

BUDAPEŞT motöril 22 eylQle doğru Mıırsilya için Beyrut-llayfa-lsken-
IM?kleniyor. . w hareket tariWeri deriye itarihçin. h

1
earrleket 

TİSZA motörü 25 eylule dogru bekle-
. 7/9/1939 1/9/1939 nıyor.. in b·ıd tin 
DUNA ınotörü ilkt~r "' aye e 21/9/939 15/9/939 

doğru bekleniyor .. ~-m ROUMAİN 5/10/ 939 29/9/939 
SERVİCE MARıı.ı.ı.l .... +.... THERS LTD 
KÖSTENCE. KALAS VE TUNA GOULANDıw:> BRO · 

LtMANLARl İÇİN PİRE 
DUROSTOR vapuru 30 eyhlle doğru •NEA HELi.AS• 

LUks transatlantik vapuru ile Pire 
~t..~= .. KOMERÇİYALE BULGAR Nevyork hatb.-

D. NAVİGAZİON A. VAPUR Pire - Nevyork seyahat müddeti lZ gün 
RADOS İSKENDF..RİYE VE PORT Nevyork - fuarı için husus! fiatler .. 

SAİT İÇİN Pireden hareket tarihi 
cHİPKA vapuru 22 eylılle doğru bek· 9 EyHU 1939 

!eniyor. . • ..., İ lN G ek ı u ___ ,..t tarihleri, tsKENDERIYE VE PORT Sıu.1. Ç er vapur a.nn m VICMW.l 

TZAR FERDİNAND vapuru i1kteşrin gerek vapur isimleri ve navlunlan bak-
bidayetine doğru bekleni!or. . kında acenta bir teahhilt albna giremez. 

Vapurlann isim ve tarıhlerı hakkmda Daha fazla tafsilat almak için Blrlncl 
hiç bir taahhüt aiın.maz· Kordonda 152 numarada cUMDALı 

Vapurların hareket t.arlhlerlyle nav- umu.mt deniz Ac~ntalığı Ltd. müracaat 
lunlardaki ddişi.kliklerden acenta me- edilmesi rica olunur. 

auliyet kabul etmez. Tt1RK Telefon : 4072 MUdUrlyet 
Daha fazla tabi.llt için ATA Telefon : 3171 Acenta 

caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der ------------
Zee ve Şsı. Vapur acentalıtma ınUraca· 
at edHme.51 rica olunur. 

TELEFON : %007/2008 

T. BOWEN REES VE 
şürekAsı ~ 

~ 

DOK'J'OR 
Ismail Hakkı 

Akarçay 
_.... - Daldli ve tenasül has· 

J.'ERN LİNE (FEARNLEY AND ~ talılılar miitahassısı 
EGER OF OSLO) :-.. ( • • 

FERNLANE motörü ayın nihayetın- ' Cüm.huriyet caddesi 2 mcı 
de beklenilmekte olup ~~vyo~k 8~~ ; Kordon-Alman konsoloshaneıi 
Amerika sahilleri limanları ıçın yuk ~ arkasında ) 206 Numaralı mu· 

aıktır. asallt tarihleri. ~ ayenehanesinde her gün aaat 
Gerek vapurların muv ta ~ 13 den itibaren hastalannı ka-

isimleri ve navlunları hakkında acen .' 
bir teahhüt altına giremez. Daha fazla ~ bul eder. 3458 
tafsilat nlmak için T. Boven Rees ve Şr. ~ TELEFON : 

Uracallt --------~T7YT7' ., I L ,~. I I 

nuı 2353 telefon numarasına Dl 1 '.;/~~~---~ 

t:dilnıcsi rica olunur. 

-BIÇAGI 
Fn seri .sa~alları 

yener 
ve ci1.dA.. 
Yumu.şa flr 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütcluw11ı bay Ömer 

Lütfü Bengil'dir. 
Briıtol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar sulan, ~yo~ 

ve kaloriferi vardi!'. Dahili ve harici müteaddit telefonlan oldugu gibi 
aaanaörü ve huıusi lokantası vardır. 

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Mannara denizine 
ve Istanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul ebni
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otele~ müteM:1111! 
bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa zıyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahb iaticarmda 
bulunan otellerde buhqurlar. 

umz c " 

D. D. Yolları 8 nci işletme ko
misyonundan: 

400 Adet makashk çam 
alınacak traversi 

idaremiz için 400 adet makaslık çam traversi 30/ 9 / 939 Cumartcal 
günü saat 11 de 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Şartname ve krokisi işletme komisyonunda görülebilir. 
Muhammen bedel 2824 liradır. 

lstekJilerin muayyen vakitte komisyona gelmeleri IRzımdır. 
7, 12. 17, 24 3295 (1851) 

Kiraya verilecek büfe 
İdaremize ait Gaziemir istasyoıı büfesi bir sene müddetle açık ar

brma u ulü ile kiraya verilecektir. ihalesi 29. 9. 939 tarihinde saat 15 
de Alsancaktak.i işletmemiz binasında yapılacaktır. 

Muhammen kira bedeli ( l 20) liradır. 1steklilerin 9 liralık muvak
kat teminat makbuzlarile tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri 
lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminden ve Gaziemir istasyon §efli
ğinden görülebilir. 

IO, 14, 19, 24 

Kiralık Büfe ve 
3932 (1865) 

Büvet 
idaremizin Alaancak garındaki böf e ve büvet birlikte ıartnameal 

veçhile üç sepe müddetle ve açık arttı.nna usuli ile kiraya verilecektir. 
lhalesi 30/9/939 günü saat 10 da ifletme binaaında komiayonuınuzca 
yapılacaktır. 

Büvet ve büfenin üç ıenelik muhammen kirası 1350 lira olup istek
lilerin (101,25) liralık muvakkat teminat makbuzlarile komi.yona gel• 
meleri lizımdır. Şartname ifletme kaleminde görülebilir 

14. 17, 21, 24 3378 (1890) 

Kiraya verilecek kohvehane 
incirli Ova istasyonunda bulunan idaremize ait kahvehane 2490 

sayılı kanun hükümlerine tevfikan açık arhrma uııulile üç sene müd· 
detle kiraya verilecektir. 

ihalesi 13. 9. 939 tarihinde saat 15 de Alsancakta i~letmemiz bina· 
sında komWıyonumuzca yapıacaktır. 

Oç senelik muhammen kirası (240) liradır. isteklilerin ( 18) liralık 
muvakkat teminat makbuzlarile muayyen vakitte komisyona gelme~ 
lcri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde ve mahalli istasyon şef
liğinde görüebilir. 

24, 28 3525 (1954) 

Türk Maarif 
ve Erkek 

Cemiyeti Kız 
talebe yurtları 

1 - Türk maarif cemiyeti talebe yurtlarına kayıt muamelesi devam 
etmektedir. 

2 - Kız talebe yurdu. Kız Lisesi ile kız enstitüsüne yakın ve mer
kezi vaziyette olup lzmirin en havadar bir mevkii olan köprüdedir. 

3 - Erkek talebe yurdu 1 ci ve 2 ci liselerle Tecim liseaine ve G3d 
orta okulun~ yakın 1 ci kordonda 320 numaralı binadadır. 

4 - Yurtlarda talebelerin mütalaa terbiye ve inzibat işleri lise mual
limlerinin nezaret ve uhdelerine verilmiştir. Kayıt olmak isteyenler 
hemen müracaat ederek kayıtlarını yaptırmalıdırlar. 

5 - Yurt Ücreti 150 lira olup memur ve mütekait çocuklarından 
% 10 ve iki kardeşten 3 15 tenzilut yapılır. 

22, 23. 24, 25, 26 3497 ( 1948) 

lzmir vilayeti muhasebei hu
susiye müdürlüğünden: 
Mehmet Ali oğlu Ahmet Nurinin müterakim vergi borcunun te

mini tahsili için tah ili emval kanununa göre haciz olunan Kar§ıyaka· 
da Osman zade mahallesinin Şimendüfer caddesinde kain 140 numa
ralı ev ile bahçesi 21 gün müddetle satılığa çıkarılmıştır. 

Pey sürmek ve mufassal malumat almak istiyenlerin iz.mir muha
sebei husu iye dairesine müracaatları iltm olunur. 

1 o, 15, 20, 24 3355 ( '867) 

BiOGENiNE 
BİOGE1'1.NE: Terkibinde bulunnn demir, kinin, nrsenik gibi muknniynt 
il 1-oln, koka, kinkina gibi müştehi hiiffisnlnnn gnyct itinalı bir surette 
biri tirilmesindcn husule gelen bir miistnhzardır. 
BİOGENİNE : Gıdası knn olan siv.risinekJerin ii:rneleriyle knnmuza nşıln
dıklnn sıbna parnzitlcrini öldürür. Sıtma parnzitleri, knnımızda hcsnp kn· 
idclcrinin haricinde kalan büyük ve şaynnı hnyrct bir derecede çoğalırlnr .. 
Bu korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kınnw yuvnrln
cıklan malıv ve harap olur, sıtma meydnnn gelir .. 
BİOGENİNE : Kam temizleyip çoğnltır. Kırmızı kürrecikleri nrttın. Ade
lc ve sinirleri kuvvetlendirir .. İştihnyı nçar, dermansızlığı giderir. Sıtma 

, parazitlerini öldürmek suretiyle şifo temin eden ve sıtmndan koruyan 
1 yüksek tesirli b1r ilAçtır. TllH olarak bel gevşekliği ve ndemi iktidarda 

büyilk faideler temin eder. 
Sıhhat vekAlctinin Resmi milsnadcsini hfilzd.ir .. Her eczanede bulunur_ 

1 
lstanbul Telef on müdürlüğün-

den: 
Muhtelif eh 'atta 16 kalem kurşunlu !'tara kablosu kapalı zarfla ek

siltmeye çıkarılmı§tır. Muhammen bedel ( 26016), muvakkat teminat 
(1951.20) lira olup eksiltmesi 27. 10. 939,~~ma günü saat 15 de 
müdürlük binasında yapılacaktır. istekliler, riruvakkat makbuz veya 
banka teminat mektubu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflannı 
o gün snat 14 e kadar komisyona vermelidirler. Şartnamesi her gün 
levazım amirliğimizde görülebilir. (7019) 

24, 21 3333 (1957) 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 1 O milyon adet Bira şişesi 

kapsülü kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli, beher bin adedi 260 kum§ hesabile 26000 

lira muvakkat teminatı J 950 liradır, 
111 - Eksiltme 2. X. 939 pa7.artesi günü saat 1 5 de Kabataşda le

vazım ve rnübayaat ıubcsindeki alım komisyonunda yapılacakbr. 
lV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve Ankara 

lzmir ha§ müdürlüklerinden 130 kuruş mukabilinde alınabilir. 
V - Münakasaya i~tirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını 

kanuni vesaikle yüzde 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü clcsiltme 
saatinden bir saat evvel mezkur komisyon ba~kanlığına makbuz mu
kabilinde vermeleri lazımdır. (7208) 

16. 20, 25, 1 3396 ( 1912) 

inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Leon Politinin §atap resmi ve müdafaa vergisinden 1489,32 lira 

borcundan dolayı tahsili emval kanununa göre haczcdilmi§ olan iz
mirde Türk pazarında Şan sokağında 6632 emlak ve 262 ada ve 42 
parsel sayılı gayri menkul imalathane ile dükkan 8. 7. l 939 tarihin
den itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştı. 

Birinci müzayedesinde talip zuhur etmediğinden 24. 9. 939 tari
hinden itibaren de on gün sonra kat'i ihalesi yapılmak üzere ikinci 
defa müzayedeye çıkarılmış olduğundan talip olanların mezkur men
kul imalathane ile dükkanın tapu kayıtlarındaki kıymetleri üzerinden 
yüzde 1 O pey akçesiyle 4. 1 O. 1939 tarihine müsndif çarşamba günü 
aont on beşte inhisarlar ba§ müdürlüğü muhakemnt kalemine müra
caatan ilan olunur. 

24, 29 3532 ( 1952) 

lzmir Defterdarlığından: 
- İzmir hükümet konağında Maliye binasının üçüncü katında 

yaptırılacak ilavei inşaat 2490 numaralı kanun hükümlerine göre 
açık ekeitmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 3111 lira 84 kuruştur. 
3 - Teminat akçesi 233 lira 39 kuruştur. 
4 - ihale 5. 1 O. 939 pazartesi günü saat 15 de Milli Emlak daire

sinde icrn edilecektir. 
5 -Talipler keşifname ve şartnameleri Milli Emlnk memurluğun

da görebilirler. 
6 - Münakasaya iştirak edecek olanlar Devlete nit en az 1000 lira· 

lık inşaatı hüsnü surete ve hiç bir ihtilaf çıkarmaksızın ifa ettiklerine 
ve bu işi vaktinde ve dürüst bir surette yapabileceklerine dair Nafıa 
müdürlüğünden alacakları vesaiki komisyona ibraz etmeye mecbur• 
durlar. 

24. 4 3460 (1956) 

iLAN 
Vilayet daimi encümeninden : 

Vilayet, Nafıa ve Sıhhat ve içtimai Muavenet otolariyle kamyon 
ve arazozün yıllık ihtiyacı olan (2000) teneke benzin (5100) lira 
muhammen bedel ile ve 15 gün müddetle kapalı eksiltmeye konul
duğundan isteklilerin Nafıa dairesinde mevcut şartnameaine ve 2490 
sayılı yasa hükümlerine göre hnzırlıyacakları t~minatlariyle birlikte 
9. birinci teşrin 939 pazartesi günü saat 11 de Vilayet Daimi Encü
menine baş vunnalan. 

BRONZ 
ELYAFI IMPERMEABtLlZE OLDU
CUNDAN SERTL1G1Nt MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DIŞ FIRÇASIDIR 
Her cczn ve tuhafiyecilerde bulunur. 

OPERATOR 

Dr. Asil Mukbil 
Ata kam 

MEMLEKE'J' HAS'J' A· 
NESf OPERA'J'ORV 

Hastalarını her gUn üçten sonra 
Birinci Kordon 312 numarnlı Jn
kinyon apartmanındn kabul eder. 

TELEFON : 3537 
ilm~'Zl .. Bl!l .. llllı&aCRiiJjEa~'X. 

3531 (1953) 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Garaj aantraldıı ·apılaeak depo baa 

mühendi likteki kcoif ve şartnameai mu
cibince açık eksiltmeye konulmu tur. 

Muhammen bedeli 1860 liradır. iha
lesi 2. l O. 9 39 pııı:artcsi günü SAat 16 
dadır. lıtirıık cdec L:ler 139 lira 50 ku
ruşluk teminatı İ!I bıınkft ına yatır rak 
makbu:r:u ile encümene gelirler. 

17, 20. 24. 29 3446 ( 1920) 
- Fevzipa a bulv nnda yeni bedeı· 

tan civannda bir umumi hela yaptınlma
ıı bafmühcndislikteki k~if ve şartnamesi 
veçhilc açık eksiltmeye konulmu~tur. 
mubc.mm n bedeli 1092 lira 4 kuruş olup 
ihaleşi 29/ 9/ 939 cuma günü &ant 16 da
dır. lttinık l"dccl"kler 82 liralık temi.nah 
İş b nkasına yatırarak makbuzile encü
men gelirler. IS, 19, 24, 28 (1909) 

939 yılı yoksul hnstalarn verilecek rc
çetC'ler . Uzc~lne il~~ satın nlınmnsı baş 
hckimlıktekı formu! VC' şnrtnaıncsi vcç
hUc açık eksiltmeye konulmuştur. Mu
hnmmcn bedeli 1500 lira olup ıhalesi 
9-1.0-939 Pnzartesi günii saat l6 dadır. 
lştırak edecekler 112 lira 50 kuruşluk 
teminatı iş bank ına ~ atıraı ak rnnkbu
zilc encUmenc gelirler. 

24-29-4-8 (1955) 



24 E Y 1. U L P A ZAR 1939 

Facia yerindelıi feci sahneleri gösteren son aldırdığımız resimler (FO'l'O CAN) ... 

ıkılan maha 1 ler kontrol 
•••• 

yerini gezen muharririmizin müşahadeleri 
Dikili 23 (Hususi muhabiri

mizden) - Ankaradan gelen bir 
habere göre hükiimetimiz, Dikili 
zelzele lelô.keti önünde büyük bir 
hassasiyet göstererek lelaketze
delerin imdadına koşacaktır. 

Ziraat bankasına ve devlete ait 
vergi borçlarının tecili için der
hal tahkikata girişilecektir. Bir 
komisyon yapılacak yardımı tes
bit edecektir. 

Dikili kaza merkezinin yeni 

baştan, modern bir plana göre in
fa&ı mütesavverdir. Bu hususta 
karar alınmak üzeredir. 

Dikili 23 (Facia yerindeki muharri
rimizden) - Dikili felaketzedeleri bu 
geceyi, makamlarımızın azami itinası 
içinde, fakat kısmen açıkta geçirdiler. 
Hava, gece yarısından sonra soğuk de
nilecek kadar serinlediği için sabahle
yin kuru öksürük sesleri artmış gibiydi. 

Esasen şu anda, zelzele felaketzedele
rini kapalı yerlerde barındırmak imkan
sızdır. Kendilerini altın saraylaı· içinde 
muhafaza etseniz. rahat göni.ille ghleri-

ni yuman bulunmıyacak. Sarsıntı h~nüz 
devam ediyor. 

Sarsmtı hakkında burada duyulan ve 
doğruluğu teyid edilen haberler şunlar
dır: 

1 - Dün gece ve sabah Dikilide yeni
den tiç defa sarsıntı oldu. Başka tahri
bat yoktur. Hiç bir yerde zemin yarıl
mamış, su çıkmamış, duman çıkmamış
tır. Bu hususta halk arasında işaa edl
len ve hatta gazete sütunlarına akset
tirilen haberler hakikate aykırıdır Ber
gamada da 1,30, 2,30, 4,30 ve 7,30 da sar
sıntılar olmustur. 

2 - Ayvalıktan alınan haberlere na
zaran Ayvalıkta vukua gelen sarsıntı 
şiddetli ise de hasarat fazla değildir. 

Yine Ayvalıktan gelen bir yolcunun 
anlattığına nazaran Midilli adasındaki 
zelzele pek şiddetli geçmiş ve 27 hane 
yıkılmıştır. 

Midillide üçü kadın olmak üzere dört 
kişinin öldüğü haber verilmektedir. 

YtYECEK GELDt 
3 - Bu sabah Iz.mirden, Kızılay eliy

le buraya yiyecek ve para geldi. Bütün 
ihtiyaçlar Bergamadan temin edilmekte
dir. Bergama fırınları geceli gündüzlü 
ekmek hazırlıyor. O kadar ki Dikili hal
kının ekmek ihtiyacı temin edilmeden 
Bergama halkı fırınlardan ekmek teda
rik edemiyorlar. 

TEMtZLEME !~LERt 
Burada bulunan jandarma komutanı 

binbaşı B. Hulusi Gür bugün temizleme 
i§ine büyük ehemmiy:.!t verdi. Ilk ola
rak iki fmnın faaliyete geçmesi temin 
edildi. Bu fırınlar 48 saat sonra ekmek 
çıkarncak vaziyete geleceklerdir. Ankaz 
altında kalan su çeşmeleri de meydana 
çıkarıldı . Şimdi suyumuz ve ekmeğimiz 
vardır . 
TELEFON VE TELGRAF MUHABE

RATI 
Dikili telefon ve telgrafı da tamir edil

di. Muhaberata geçildi. Bunun büyük 
ehemmiyeti var. Halkın ihtiyaçları da
ha kolay temin edilebiiiyor. 

YEN! ÇADIRLAR 
Şimdiye kadar Izmfrden ve civardan 

39 çadır gelerek kuruldu. Kızılay umu~ 
mi merkezi de 300 çadır yola çıkarmış
tır. Bunlar ancak Pazartesi sabahı kuru-

lacak ve çadırda barınmıyan insan kal
mıyacaktır. 

Burada felaketzedelerin kulaklarına 
çalman bir haber büyük bir minnet his
siyle karşılanmıştır. Izmirdeki Di Ame-
rikan Tobako tütün kumpanyası mü
dürlüğü, Dikilideki felaketi haber alınca 
derhal harekete geçerek bir otomobil 
dolusu ilaç, sargı, pamuk ve saire bul
durarak buraya göndereli. Hatta bir kı
snn felaketzedelere ekmek bile dağıttı. 
Kumpanyanın memurları burada cid
den büyük faaliyet gösterdiler. Ameri
kalı müessesenin gösterdiği alaka kayde 

şayandır. Bu ilaçlar Kızılaya teslim edil
miştir. 

Dikili 23 (Hususi) - Zabıta ve jan
darma kuvvetleri zelzeleden yıkılan ma
halleleri ayrı adalar halinde kontrol al
tına almışlardır. Bu emniyet kontrolü, 
hem kazalara mani olmak, hem de her 
hangi bir :malın kaybolmasının önüne 
geçmek içindir. Yüzlerce nafıa amelesi 
merkezde ve köylerde çalışarak tehlikeli 
yerleri, duvarları yıkmaktadır. Ankazla 
dolan yollar bugün kısmen açılmıştır. 
Ankazın kaldmlmasına devam olun
maktadır. 

25 - Ibrahim çocuğu Hüseyin 
26 - Kızı Gülsüm 
27 - Hüseyin karısı Adile 
28 - Hüseyin çocuğu N ecd.et 
29 - Hüseyin çocuğu Nezire 
30 - B. Necati kızı Mehlika 
31 - B. Necati kızı Sümer 
32 - Ibrahim oğlu Hüsnü 

BERGAMADA 
Bergamadaki hasarat pek cüz'idir. 

Bergama merkez karakolunun duvarla
rı, hapishane ve müddeiwnumilik oda
larınıtı duvarları çatlamıştır. Bergama 
merkezinde 6 ay evvel duvarları yıkıl-

mış ve Kozak köyünde bir kısım evle
rin bacaları devrilmiştir. Zeytin dağı 
köyünde on evin duvarları hafifçe çat
lamıştır. 

MUHARR1RtM1ZtN MüSAHEDE VE 
tHTtsASLARI 

Dikili 23 (Hususi surette giden arka
daşımızdan) - Saatler geçtikçe, zelzele 
felaketine uğrıyanla.r sük.fı.nete kavuş
tukça, zelzelenin vahameti daha salim bir 
şekilde muhakeme ediliyor ve facia lev
haları daha bariz hatlariyle meydana çı
kıyor. 
Şüphe edilemez ki yurdumuz, Dikili 

DAHA ÜÇ CESED ÇIKARILDI hareketi arziyle büyük bir felaket geçir-
Bugün ankaz altından üç cesed daha miştir. Maddi ve manevi kayıbımız bü

çıkarıl.mıştır. Henüz Kayıplar vardır. yüktür. YUl'dun, bir yerinde birkaç yüz 
Ankaz tamamen kaldırılınca ölü sayısı- kişinin geçirdiği felaket, maruz akldığı 
nın elliye çıkacağı muhakkaktır. Şimdi. sıkıntı elbette ki bütün Türk cemiyeti
ki halde ölenlerin sayısı 44 olmuştur. nin yüreğinde sızılar bırakıyor. Şu anda 

Dün Istanbulda ve şehrimizde ölü sa- Dikili kaza merkezi ve iki köyü büyük 
yısı cyüzden fazla» gösterilmiştir. Hiç hasara uğr~tır. Yüzlerce vatandaş, 
bir asıl ve esasa istinad etmiyen bu ha- tam manasiyle yoksul ve açıktadır. On
berler, Dikilinin matem.zede halkı üze- ların şimdi bütün varlıkları bir yığın 
rinde dehşet uyandırmaktan hali kalma- taşla milletin bu sahneler önünde acın
mış ve resmi tesbitleri şüphe içinde bı- masından ibarettir. 
rakmıştır. Yine şu flnda kendilerine makamları-

Ankaz arasından çıkarılan cesedler ta- mız tarafından ekmek veriliyor, soğuk 
mamen gömülmüştür. Merhum komiser yemek veriliyor. Muhakkaktır ki yarın 
B. Hüseyin Avninin refikası, erkeğinin veya öbür gün sıcak yemekte verilecek
cesedinin Izmire naklini istemişse de, tir. Hepsi de birer çadır içinde barına
daha evvel defnedildiği için buna mad- caklardır. 
deten im.kan görülememiştir. B. Hüseyin BtRtCtK END1ŞELER1 
Avninin refikasına Izmirdeki polis arka- Zelzele felaketine uğrayıp ta açıkta 
daşları ve alakadar makamlar yardım et- kalanlar, henüz sarsılan maneviyatlarını 
meğe karar vermişlel"Clir. tanzim saatlerini yaşadıklan için yarın-

ÖL'ü LlSTESl larını düşünemiyecek haldedirler. Yani 
Dikili merkezinde ölenlerin listesini burada, belediye parkım dolduran bı-

aynen bildiriyorum: sanların hepsi de şu saatleri sarsıntısız 
1 - Gümrük muhafaza takım komu- geçirmek zorundadırlar. Bütün endişeler 

tanı Ahmet budur. 
2 - Aşçı Talip ŞAYANI DİKKAT B1R HAL 
3 - Bakkal Kemal Bir sahne, nazarı dikkati celbettiği 
4 - Bakkal Kemalin ailesi , için bilhassa işaret eylemek istiyorum. 
5 - Bakkal Kemalin iki yaşında ço- , Belediye bahçesinde üstü, başı temizce, 

cuğu köylü kılıklı bir adam şu haberi vereli: 
6 - Emniyet komiseri Avni - Şimdi ekmek geldi. Ekmeği bulun-
7 - Kahveci Fahri mıyanlar gidip alsın... Soru, suale bak-
8 - Ayvalıklı Mustafa oğlu Abdur- madan muhtaçlara dağıtıyorlar. 

rahman Aradan beş dakika, on dakika, on beş 
9 - Sadı.kzade ailesi Ayşe dakika geçti. Ekmek almağa giden kim-

10 - Serezli Hüseyin oğlu Rüstem se görünmedi. Ekmek dağıtan heyet po-
11 - Rüstem oğlu 4 yaşında Nuri lis ve bekçi çıkarma~a mecbur oldu. Yi-
12 - Reşadiye Abidin ne ekmek alan olmadı. 
13 - Abidin oğlu Recep Halbuki akşam olmak üzeredir. Ya-
14 - Haşinı ailesi Havva rım saat, bir saat sonra şurada oturan 
15 - Demirtaş maha1Iesi Ali Riza yüzlerce insanın mideleri zil çalacaktır. 
16 - Hidayet oğlu Fethi Böyle olduğu halde bunların ekmek kay-
17 - Bergamadan Rahman oğlu Meh- gısına düşmemeleri, ekmeğe ihtiyaçları 

met bulunmamalarından ziyade, yarım saat 
18 - Amca Mustafa sonra midelerinde hakim olacak ihtiya-
19 - Amca Mustafanın validesi cı düsünememelerindendir. 
20 - Ahmet oğlu Mehmet Ali BELEDİYE PARKINDA GöRDtrK

LERtM 
Belediye parlnnda geçirdiğim bir saat, 

beni epeyce sarstığı için mevzuumun 
bu kısmından kolayca ayrılamıyorum. 

21 - Çağlıyan karısı Hatice 
22 - Hadicenin oğlu Ahmet 
23 - Ahmet oğlu Ibrahlm 
24 - .Jbrfillim karısı Muhsine 

arktan Garba doğru 
Hava keşifleri Alman kuvvetlerinin 
akın halinde gelmediğini gösteriyor 
Şarkta 200 kilometre geri çekildiler. Ruslar şimdi Çe
koslovakyayı kendi çemberleri aras_ına almış gibidirler 
Faris 23 (Ö.R) - Garp cephesinde 

Alman ordusunun sevkulceyşi gayretle
ri artmakla beraber garp hududuna doğ
ru şimendüferler ve otostrat1ar üzerinde 
yapılan hava keşifleri şarktan garbe doğ
ru Alınan kuvvetlerinin akın halinde 
~elmeğe başlamadığını göstermektedir. 
Esasen Lehistandaki vaziyet Alman baş 
kumandanlığını tamamiyle müsterih kı
lacak mahiyette değildir. Leh kuvvet
leri Varşova - Modlin hattında daima 
mukavemet etmekte, hatta Varşovanın 
cenubu şarkisinde diğer bir mukavemet 
merkezinde de muharebeler devam et
mektedir. 

Alman başkumandanlığı Lembergin 
zaptını bildirmekle beraber Varşova ile 

Modlin arasında Vistül üzerinde Leh 
mukavemetinin devam ettiğini ve Al
manların nehri geçmeğe muvaffak ola-
madıklarını tasdik etmektedir. Bu va
ziyet karşısında şark cephesini pek faz
la boşaltmak mevzuubahs olamaz. 

Gerçe Rusya ile Leh arazisinde işgal 
sahalarının tahdidi için yapılan anlaş
ma Alman başkumandanlığına işgal 
kuvvetleri bakımından oldukça ehem
miyetli tasarruflar temin etmişse de Rus
lara vasi arazi terkedilmiştir. Brestlitosk 
ile Varşova arasında Alınanlar ileri 
mevzilerden 200 kilometre kadar geri 
çekilerek mevkilerini Ruslara bırakmış
lardır. Bu vaziyet Alman nüfuzunu bir 

hayll sarsmıştır. Alman nasyonal Sosya
list mahfillerinde bile Sovyctlere pek 
fazla menfaat temin edilmiş olmasının 
neticcleı·inden endişe edilmeğe başlan• 
mıştır. 

Rusya cenubu şarkiye doğru yeni bir 
Alman akınının yolunu kesmiş bulun~ 
maktadır. Ruslar, isyan halinde olan 
Slovaklarla şimdi temas halindedirler 
ve Çek vilayetlerindeki diğer Slavlar~ 
dan da pek uzak bulunmıyorlar. 

Ele geçirdikleri arazide derhal kendi 
metodlarını tesis ediyorlar. Moskova 
radyosunun bildirdiğine göre Vilnada 
biri beyaz Rusça, diğeri Lehçe olmak 
üzere derhal iki :komünist gazetesi neşri 
başlamıştır. 

Silih ambargosunun ref'i 
Ruzvelt tarafından girişilen teşebbüs 
Avrupayı çok alakadar etmektedir 

Paris 23 (ö.R) - Vatikanın «Oerve
tore Romana» gazetesi bitaraflık kanu
nundan silfilı ambargosu kaydının ilga
sı için reisicürnhur Ruzvelt tarafından 
girişilen teşebbüsün Amerika kadar Av
rupayı da alakadar ettiğ!ni müşahede 
etmektedir. «Kaş end kari» yani «peşin 
ödeyiniz ve kendiniz naklediniz» mad
desi bir taraftan Amerika endüstrisinin 
karlı işler yapmasına hizmet edecek, di
ğer taraftan ambargonun ilgası tediye 
kudretine ve keneli ticaret vapurlariyle 
Amerikadan silah ve miibimmat nakli 
imkanına malik bulunan milletlerin le
hinde olacaktır. Program Amerika umu
m! efkarının da tasvibini kazanmaktadır. 
Başlıca gazeteler bunu mantıki bir plan 
olarak kabul ediyor ve sulh dostları ta
rafından tenkid edilemiyeceğini bildiri
yorlar. 

ALMANLARA GöRE 
Ahnan gazeteleri de Amerika bitaraf

lık kanununun bu suretle tadilinin son 
derece muhtemel olduğunu takdir et
mektedir. Bu sebeple nazi propaganda
sı şimdi yeni bir hava tutturmııştur: 
Ambargonun ref'i harp kredileri açılma
sına sebebiyet vereceğinden Amerikanın 
harbe iştirakine yol açabilirmiş. Bu id
dia yanlıştır. Zira B. Ruzveltin bütün 
gayretleri bilakis Amerikayı, ananevi 
beynelmilel hukuk kaidelerine müste
nid bitaraflığa avdet ederek, ihtilaf ha
ricinde tutmağa matuftur. Avrupa dev
letlerinden parası olan ve alacağı malı 
bizzat nakledebilenler Amerikadan her 
nevi mübayaatta serbest olacaklardır. 

AMERİKANIN MüDAF AASI 
Hüviyeti meçhul iki tahtelbahirin 

Parkta neler, neler gördüm? 
Işte üç, beş, sekiz, dokuz yaşlarında 

irili ufaklı yavrular ... Yanlarında bazısı
nın sağ kalan anası, bazısının babası veya 
kardeşi var. Her aile, içlerinden mutla
ka birini kurban vermiş olduklarından, 
zelezelenin ellerinden aldığı büyük 'kıy
met için düşünceli ve kederlidirler. 

Memedeki çocuk bile an.asından sütü
nü istemiyor. Bu yavrular çıplaktır. Ba
zısının elbisesi, bazılarının pek zaruri 
olan pantalonu yoktur. 

Zelzele gecesi, sahnenin fecaatinden 
bir an önce sıyrılmak çaresini arıyan 
genç kızlar, ayaklarına bir çift çorap, bir 
ayakkabı geçirememişlerdir. Arkaların
daki ince rop veya elbise, bu gece ken
dilerini soğuğa karşı koruyamıyacak ka
dar incedir. 

Denildi ki ~e havayfci zaruriyeden 
başlamak l~zım ..• Evvel~ karınlarını do
yuralım. Hastalara geni.ş, aspirin vere-

Amerikan kara sularında görüldüğü 
hakkında reisicümhur Ruzveltin verdiği 
haber, deniz münakalatının Amerikan 
kara suları içinde bile tehdide maruz ol
duğunu göstermektedir. Bu sebepledir 
ki Panama Pan Amerikan konferansın
da Latin Amerika mem.Ieketleri bilhas
sa faaliyet gösteriyorlar. Zira, Roman
ya başvekili Ka!ineskom.m katlinden 
sonra anlaşılmıştır ki, Alınan taarruzu 
bitaraf memleketlerin içine kadar da so-

kulmaktadır. Bu tehdid ikarşısında me• 
sele bitaraflığı teşkilata bağlamaktan 
ibaret kalınıyor. Aynı zamanda Ameri• 
kanın müdafaasını temin etmek ihtiyacı 
baş gösteriyor. 
Vaşington 23 (A.A) - Beyaz saray· 

dan bildirildiğine göre Ruzvelt, Los An· 
celeste bir nutuk söyliyecek olan adliye 
nazırı Murphy'ye vaziyetin fevkalade· 
liği dolayısiyle Vaşingtondan ayrılmama" 
sını tavsiye etmiştir. 

Musolininin sulh teklifi· 
ne lngilterenin cevabı 
Londra 23 (ö.R) - Mussolininin garpta henüz ordu yığınları arasında 

müsademenin başlamadığım ve Lehistan emrivakiinin k:1bulü euretile bu mü
sademeden içtinabın mümkün olduğunu söylemesine rağmen Londra mahfil-

lerinin fikrince bu nutuk vaziyeti hiç değiştirmemiştir. Geçen çaTşamba günü 
B. Çemberlaynm avam kamarasında söylediği şu sö::.: er ltalyan başvekiline 

cevap olarak hatırlatılmaktadır. 

c lngiltere ve Fransa teahhüdlerini unutmadıklanru ve mücadeleye devam 
azminin zayıflamadığını Lehistana temin etmişlerdir. Umumi gayem.iz Avru
payı, daima yeniden doğan Alman taarruzu korkusundan kurtarmak ve Av
rupa mi1letlerine istiklal ve hürriyetlerinin muhafazau için yardım etmektir. 
Hiç bir tehdit bizi, ne de Fransız müttefklerimizi durdurmıyacakhr.» 

Brüksel 23 (ö.R) - B. Mussolini bu sabahki nutkunda Lehistanda Rus 
emrivaküni kabul etmiş olan lngiltere ve Fransanın, Alman emrivakiini red 
için makul her sebepten mahrum kaldıklanni söylemiştir. 

liın. Hafif yaralıya pamuk, sargı uzata
lım. Tendürtiyot ve oksijenle yaralarını 
saralım. 

BEKLENEN YARDIM 
Ilk saatler için bu münasiptir ama, 

sonrası için gayri kafiliği sırıtıp duruyor. 
Ayağında külotu olmıyan çocuğa, çorap
sız, ayakkapsız yavruya, peynirle ekme
ği gıda yaparak emzikli anaya gösteri
len şefkat, facianın yirmi dört saat son
rasında daha başka türlü olmalıdır. 

Bu, her ş'eyden evvel bir teşkilat me
selesidir. Umumi merkezden emir gel~ 
meden Kızılay harekete geçemez. Tah
sisat alınmayınca veya iane listesi ka
barmayınca eşya tevziatı yoluna gire
mez. Ne kadar muh.afazakh olursak ola
lım; ihtiyarımız haricinde şöyle düşünü
yoruz: 

Bir Jane listesi açıldı. Yine seluk so
luğa tmdada koşanların çoğu elli lira 
maaşlı polis memurlariyle varlıksız mu· 

alli.mler, bilmem hangi hnalathaneni1l 
amelesi, memuru Ahınetle Mehmet ol"' 
du. Acaba hiç mi zenginim.iz yok. Yok"' 
sa biz gazeteciler, Dikili faciasını varlık." 
1ı işaretlerimize bakiyle doyuracak ka" 
dar hareketsiz mi kaldık? Eğer bayle 
ise, vazifemizi yapmağa koşalım .. 

Dikilide bir çok insanlar a~ ve zavallı 
vaziyettedir. Bunların imdadlarına kO"' 
.şulması, kendilerine daha basit te olsa• 
başlarını sokacak birer yuva hazırla?"' 
ması lazımdır. Herşeyi hükümeti.ınizi.l1. 
şefkatinden, bütçesinden beklemeğe rıe 
lüzum var? 

Dikilide yeni bir şehir !kuracağız. ze1" 
zele fel~keti gecesi Dikili kaza merkali 
zin-0.e 1518 kadın ve 1892 er.kek olrıı 0 üzere 3410 nıü:fus mevcuddu. Bu 341 
nüfusun hepsi de şu Anda muavenete 
muhtaçtır. Bütün maddi ve m.ane.v~ v~: 
lığımız ve teşkilatımızla kendilermUl e 
lerlnden tutmak mecburiyetindeyiz. 


