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Başmuharrir ve umum! neşriyat miıldilrll: 
HAKKI OCAKO(;LU 

ABONE ŞERA1Tl 
DEV AJıl. MODDE'l1 "l'\irkiye için ~ içiıı J""' r.JVOr s~........... 750 ı6SO 

Altt a,Mt ••••••••••••••• 
Günü sıeçmit nüshalar ( 25) kuru§tur · 

110. 10248 lllrk Beşinci Yd 

t:::: T E L E F O N : 2697 

ilin münderecatından gazetemiz mesuliyet ka .. bul etmez. 

26 EYi.OL S AJ. I 1919 

il Fransadaki Polonya
lıların ordusu 

Paris 25 ( ö.R) - Polonya sefareti, 17 ili 
45 Yatındaki bütün Polonyalılan Franaada teı
ki) edilen Polonya ordusuna yazılınaia divet 
etmiftir ... 

1 

·-----' Yeni As. Matbauında ButlmlfW. 

~ ~ ~~ ·················································································································~···········~·~·~·~·~·~·~···········~····· ··suyuk· .. çapıi· kudretli Fransız topları Sigfrid hattının 
eraltı kazmatlan tabyalarını şiddetle dövmektedirler Y ·········································································································································································································=······ 

·Aı;·;~· .. ·h~f i~;;·· .. üzerinde büyük bir 
hava muharebesi oldu 

Fransız tayyareleri Almanl.arın (~eplin.) t~~yare fabri
kalarını bombardıman ettıler. Bırçok ınfılaklar o du. 

I! (ÖR) •• Garp rı ileri harelıeti neı·ce0 ını top menzili altın ca 
Paris, 2~ ·mücadele· sinde, Fransszlar yer· tutıı11orla • 'ransız ı . · 

cneın_ pheins!_",.ds!fı lıalılıında .~şti~ eri yen· mevziler Ji reıe in· foto_ af • 
" ö wt1zerın e Sinfrid müs· yapt hları lıeş flerde 

alınan malumata g re, 16 ~ 
lıı ta .. Jıem hattının tesisa· - SONU 6 iNCi SAH1FEDE -

şimdiye Jıadar yaptı a• n Dikili lelaketz;edelerine sıcak yemek dağıtılıyor 

Hitler 

Maili inhidam 
Dikilinin 

V arşova ve Modlin 

tamamen 
,. 

evlerden on ev 
felaketten 

çökmüştür 

1,5 un1umı zararı 

lira tahmin ediliyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : .. 
i Uzüm Piyasası 
• • 

'l'arını satış kooperatifleri miistahsille
rimizi koruınak için haı·ek ~te geçti 

istihkimları demir gibi 
dayanıyorlar. Şehirde yüzlerce yangın çıktı 
Binlerce yaralı var. Lehler gece akınları yaptılar 

Almaa piyadesi tankların 1fünayesinde ileTlemcğe çalışıyor 

Pari• 25 (lJ.R) - Havas ajan
•ı taralından neşrolunan dün ak
şamki Leh tebliği: 

Alman tayyarelerinin ve ağır 
toplarının lasılacız ölüm saran 
ateşine rağmen V arşovamn mu
kavemeti sapasa ~lam dc:Jam et
mektedir. Bununla beraber Var
şovada sağlam kalmış c~ yohtur. 
Bütün resmi bin lar yı lmış ve
ya hcu:ara ubam ır. He vdc 
ölüler v mecruhl r v rd r. y·rmi 
dört saattenbcri IC!J hadar yangın 
çıkmıştır. iilen r.•c l .::n sivil
ler 'n sayısı b 'nl ! ·1a_ edilcbi-

• lir. 24 saat içimi Alman tayyaı e
leri Varşovayı iki defa bombardı
man etmişlerdir. 

Lehler şark cihetinden gelen 
bazı hücumlan re dctmi~lerdir. 
Modline her taraftan gelen hü
cumlara karşı kahramanca mü
dafaasına devam etmektedir. v; •. 
tülün ıol sahilinde Lehler muval-

- SONU 3 'ONCÜ SAHiFEDE -
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Umumi Harpte ve Cephede 
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Mevlevi Taburu 
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Haberden 
Naklen -34- Yazan 

Rahmi Yağız 

Böyle bir hlıdisenin çıkışı günden gü- yı dinlediler. Nutki, işaret parmağını 
ne nazikleşen Suriyedeki Osmanlı vazi- dudağının üzerine bastırarak arkadaşı
yetini tehlikeli bir hale sokabilirdi. Bi- nın kulağına hiç ses çıkartmamaya çalı
ıcıaenaleyh emri alınca vali bunu evvela şa çalışa fısıldadı : 
Ayan ve eşrafla birlikte alakadar yük- - Burada tutulursak hapı yuttuğu-
sek rütbeli memurlarla konışnak, tat- muz gündür .. 
biki imkfuu varsa bu imkinm tesbiti ve Öteki de ayni jestle ve ayni tarzla 
Cemal paşaya arzından sonra faaliyete mukabele etti : 
geçmek ... Umuınt red keyfiyeti halinde - Peki, bunlar çıkıp gidinceye kadar 
de bunu bir mazbata ile sakallı diktatö- burada mı kalacağız .. ? 
re bildirmek karariyle Sadri paşanın - Elbette ... 
evinde gizlice toplanmağı kararlaştır- - Sonra nasıl çıkacağız?·· 
b'U!jtı... - Elbet bir çare düşünürüz, yolunu 

Sadri paşanın ziyafet gecesinin ertesi bulur, çıkarız .. 
günü bu karar şu toplantı ile fiil sahası- İkisi de sustular .. Tekrar halının üze. 
na intikal ettirilmişti. Vali, Cemal paşa- rine uzandılar. Müftünün şer't sebepler 

fJ1D. emrini okudu. Toplantı sebebini ortaya atarak itir~ı'. ":'Unak~ uza
:bundan sonra anlatarak müzakereye ge- masına sebep oldugu ıçın, Sadri paşa ya
çllmesini teklif etti. Meseleyi enine bo- mna ı.:sadüf eden h~~ ayağın~ ba
yuna saatlerce müzakere ettiler.. Vali sarak ihtar yapmak ıstedi .. Kendi aya
.ve kumandan da iştirak ettiği halde Ha- ğını müftünün bacaklarını hesaplıyarak 
-lep Ayan ve eşrafı bu teklifi şiddetle red· masa altından bakmadan uzattı. Ayak 
dedlyorlac : , burnu ile hedefini araştırdı, müftünün 

- Aşalri isyana teşviiı: etmek için İn- ayağını bulacak yerde Nutki dedenin 
giliz casuslarına değil, bu emrin tatbiki- yerde uzanmış başına doğru yaklaştı .... 
ne lüzum vardır.. HA!! derin bir düşünceye dalmış olan 

Diyorlardı.. dedenin armut biçimi iri burnuna doku-
Yalnız milftll arada bir söze kanşarak: nunca ucuyla oraya bir tazyik yaptı. 
_ Emir her şeyden llstllndUr .. Ma- .Nutki dede bu canını acıtan darbeyi, 

demki kumandan paşa hazretleri böyle eliyle ağmıı kapatarak ses çıkarmadan 
emir buyuruyorlar, şer'an bunun ifası savuştururken Sadri paşanın mllftüye 
mll.cevvezdir.. meram anlatamıyan ayağı ile birkaç tek-

Şeklinde milnakaşayı körükliyorlar- me de koluna indirdi. 
İfL. Bu aralık mllftü kendiliğinden sus-

Bu miinakapJar saatlerce sllrd.11 .. Ma- muş, tekme faslı da nihayet bulmuştu. 
samn altında !leSSiz sadasız bir tavşan Nutld dede bir eliyle burnunu tutu
uykusu kestiren dedelerden Nutki bir yor, ötekiyle nefret ifade eden hareket
amlık göz1erlnl açtı.. Bulunduğu vazi- ler yapıyordu .. 
yeti, etrafında sıralanan bacakları gö- Tam bu sırada Mustafa dede arkada
rO.nce rllyada olduğunu zannetti. Göz.le- şının kolunu tuttu. Kulağına fısıldadı : 
fini uğuşturdu, dikkatli dikkatli etrafa - Erenler ben fena halde sıkıştım .. 
\,aldı.. Yanında hAl1 uyuyan arkadaşı Nutki dedenin hayretten gözleri fal-
Mustafa dedeyi koluyla yavaşça sarsar- taşı gibi açıldı : 
lı:en hatırladı : - Aman canım, kendini tut! .. 

- Eyvah, akşam girdiğimiz masa al- Öteki yerde kaskatı bir vaziy~t aldı : 
tında uyuya kalmışız .. Şimdi ne yapaca- - İmkanı yok, tutamıyacağım.. 
i!ız? - Allah aşkına .. 

Mustafa dede de arbd•şınm sarsma- Dedenin sözü ağzında kaldı.. Yaşlı 
lariyle kendine geldi.. O da gözlerini mevlev! abdestini tutamamış, koyuver
açınca ayni şaşkınlığı gösterdi .. Masanın mişti .. 
Uzerinde münakaşa bütün şiddetiyle de- Halının üzerinde bir yılan kıvr1Ş1yla 
vam ediyor .. Müftünün verdiği şer'l lca- ilerliyen ıslaklık yavaş yavaş masanın 
ıete birer hatip kesilen Halep eşrafı biı-- altından çıktı, valinin ayakları arasın· 
biri ardından mukabele ediyorlardı. dan geçerek ilerledi .. 

Dedeler kulak kabartarak miinakaşa- .. BİTMEDİ .. 

Dikilide 24-25 gecesi şid
detlice8zelzele daha oldu 

ş 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dikili 
Hareketzedeleri 

iane liste&i 

Fahri Dokuzeylül 
C.H.P. Turan ocağı 
İngiliz general konsoloru 
Şarl Aleksi 
Esat Akduman 
Ibrahim Kardıçalı 
Avukat Alber Feridun 
Sabri Süleymanoviç tica
rethanesi kutu ustaları 
Mühendis Nihat Örge 
Penetti ve Parienti 
Şerbetçi Niyazi 
Bir hayır sahibi 
Vali muavini Emin 
Refik Kırış 
B.K.F. Acentesi 

! Hüsnü Abidin oğlu 

Lira K. 

10 
3 25 

10 

40 
150 
10 

6 50 
20 
50 

5 
2 

5 
25 
10 

Türk Sinemacıları L. T. Şir
keti Elhamra ve yeni sinema 100 
A.M. Barmaymun 7 
Pamuk mensucat şirketi 500 
C. H. P. sekreteri Tüzüntürk 5 
Amerikan konsolosu 
S. G. Elbing 10 
Herman Spirer tütün şir. 200 

• Parsa belediye reisi 
Hüseyin Özen 
Avukat Ibrahim Ethem 
Postacıoğlu 

10 

50 

5 

Tütün 
---·-&·---

Piyasa 15 ilk Teş-
rinde açılacak 

Ri 
''''''"'Mi"ii'i"'Ş~f i';; ....... 

cevapları 
• 

Doktor Behçet Uz 
Belediye reisi 

1ZM1R 
Tütün piyasasının bu sene, geçen se- Fuarın kapanışı münasebetiyle 

i BERAT GECESİ i 
E Mübarek BERAT gecesinin önll· ı 
i: müzdeki perşembe günü akıjamı, ya· 
: ni cuma gecesi olacağını sayın ulusa 
: bildiririm.. • 

: İzmir müftüsü i 
i: R. ÇELEBİOOLU i 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Varşova 
----&~--

Amerika sefiri 
nelerden bir ay evvel yani ilkteşrin ayı hakkımda izhar olunan asil duygu- C'ahfdi old .. "'u fac:ialell'i 
ortasında açılması kuvvetle muhtemel- !ardan dolayı teşekkür ve gayri ~ ~ 
dir. Bu hususta vekaletin mütall\ası alın- müsait hal ve şartlara rağmen Fua- hiilıümetine bildirdi 
mıştır. rın kazandığı muvaffakıyetten do- --u--

Havaların müsait gitmesi llzerine tü- layı Fuar komitesini tebrik ederim. Paris 25 (ö.R) - Amerikanın Var· 
tün mahsulü daha erken kemale ermiş 1SMET tNöNtt şova sefiri PariÖe geldi. Polonyada biz-

k •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• t şah'd ld • akalar H ·ansı ve denklenmiştir. Mahsul bir ço mınta- za ı o ugu v ı avas aı 
kalarda hemen satışa hazır vaziyettedir. Aile fıonservacılıfı muhabirine anlattı. Sefir diyor ki: 
Rekolte geçen seneden daha noksan, fıursları açılı"Or- - Varşovadan on sekiz kilometre me-
mahsul gayet nefistir. Bilhassa iki kali- 3 safedeki vilJ.ama Alman tayyareleri oıı 

Ilkt. eşrin ayında Bornova ziraat mek- bır' bo ba atmışlardır Bunların alt••I teli mallar daha fazladır. Bu itibarla iyi m · ~ 
fiatle satılmasına intizar edilebilir. lehinde bir aile konserv.acılığı kursu a'i'.- infilak etmiştir. Villinın bulunduğu yet 
Mıntaka ticaret müdürlüğll inhisarlar lacaktır. Kursun gayesı meyva ve se..,. hiç bir askeri hedefi ihtiva etmiyordu. 

baı,müdürlüğü ile piyasa için temas ha- zelerin ucuz olduğu zamanlarda fazla Ecnebi sefaretler şehir değiştirdikçe ye
tedarik edilerek muhtelif şekillerde ni bulundukları yerler Alman tayyare

lindedir .. Piyasa açılmazdan önce, bu uzun müddet saklanmalarını ve istifade !eri tarafından bombardıman edilmiştir· 
hafta içinde ticaret müdürlüğünde bir etmeği öğretmektir. Almanlar bililtizam Amerikan bayra~
içtima akdolunacaktır. Bu toplantıya Kurs, her sınıf halkı ve bilhassa her nı hedef ittihaz etmişlerdir. On defa ta• 

• Türk ve ecnebi kumpanyaların müdür aile kadınını ve bahçe sahiplerini, mual- kip edildik. On beş defa tayyarelerden 
ve mümessilleri iştirak ederek piyasanın !imleri ehemmiyetle alakadar edecektir. mitralyöz hücumuna uğradık. Almall 
açılması günü tesbit edilecektir. D 1 ll • lacak, tayyarelerinin kadın ve çocukları mit-

ikalı k al ers er ame ve nazarı o mey-
Amerl .. ':'_I11Panytakarınlarıneksperd h ve va ve sebzelerin saklanması usulleri öğ- ralyöz ateşine tuttuklarına şahid oldunı. 

memur arı tutün mın a a are- tilecektir D sl h .. ..,.ıA" Almanlar halk arasına dehşet saçmak 
kete ne mi !erdir ı·e . er er er gun o!r""'en . . h 

~ ç ş · sonra saat 1 de başlıyarak beşte sona "!tiyorlardı. ~u maksatla Polonya cep e--*- b bafta d ed cek sınde beş hın tayyare kullanmışlardır· 

M k . } ~· Kurs lr evam e - Polonyalılar i.ıç.· yüzden fazla Alman tat· e tep er tir.. yaresi düşürmüşlerdir. -*- Sefir, raporunu hükümetine verıniştlr· 
Dün tedrisata Zcıbıta vafı'aları : -*-
başladılar... • ••••••••• • • • • GENERAL VERİP 
Şehrimizdeki ~rta okullar, Liseler, kız Karantinada Kasım Küçükoğlunun Memlekete avdet 

muallim mektebı, Kız sanat okulu, er- Bn. Meıahati blll sebep bıçakla tehdit 
Basmane emtia kalemi şefi 
Süreyya Canman 
Kzılırmak vapuru zabitan 
ve mürettebatı 
Hususi muhasebe müdür 
muavini Hilmi Kuman 
Şevrole acentesi sahı'bl 

!<:ek sanat okulu ve kız enstitüsll dün sa- ettiği şikllyet edilmiştir. ediyor-
21 25 hah açılarak tedrisata başlanmı~ .. On * İkiçeşmeli.kte Yel değirmeni soka- lıtanbul 25 (Huıuol) - Eııki ord~ 

• bine yakın talebe ellerinde ders levazım- ğında Rüat oğlu Ywıuf Batır bir ev me- k.umandanlanndan general Vchip, meıı>' 
ları olduğu halde dün sabah mektepleri- selesinden Bn. Fatmayı sol elinden ya- lekete avdet için hükümetimizden mll• 5 

• Osman Kutay 100 
Şevrole acentesi memur ve 
müstahdiminl 
Molz Antabi 
Şerif Riza halefleri 
Barki Amado 
Bensiyon Algirantl 
Alyoti biraderler eshamlı 

16 
5 

150 
5 

10 

komandit şirketi 100 
Aynen teberrüde bulunanlar: 

Rahmi Filibeli ve kardeşleri 50 
çuval un, Fırıncılar esnafı 730 ki
lo ekmek, Şark sanayi şirketi 29 
top bez kumaş. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
FeUlketzedelere 

ne gitmişler ve ayrılan dersanelere gil'- ralaınış ve tutulmuştur. saade rica etmiıtir. Ricuı kabul edildi-
mişlerdir. Orta olcullarda talebe kadro- F MÜ IJ ti f ğinden yakında gelecektir. General Vr 
lan ayrılmış bulunmakla beraber yeni llCll' nase e y e.. hip gözlerinden hastadır. 
müracaatlerle de karşılaşılmıştır. Fuar mllnasebetiyle bir ay içinde yal- --

* 
nız kara yolu ile İzmire gelenlerin sa
yısı 95186 dır. Bunların 14615 şi ecne

fik okullar 2 ilkteşrin pazartesi günll bidir. 
açılarak tedrisata başlıyacaktır. Bu se- Sopa ve taşla 
neki ilk okullar kadrosu geçen seneden tecavüz etmişler 
daha kalabalıktır. İlktedrisat müfettişle- . . . . . . 
ri mıntakalarındaki muallimlerle mesle- Ödemışın Bırgl nahiyesınde Camike-
kİ hasbihallerde bulunmak üzere dün bir mahallesinde bakkal Ahmet Yıldız, 
mıntakalarına hareket etmişlerdir. gece evine gitmekte iken Salih oğlu Şa

Dikilide harap olan ilk okulun bir An hin ve kardeşinin sopa ve taşla tecavüz
evvel tamir edilerek çocukların mek- !erine maruz kalarak başından ağır su
teplerine devamlan temin olunacaktır. rette yaralanmıştır. 

FRANSADAN 
Dönen talebelerimiz 
lstanbul 25 (Huauol) - Ekspres •• 

Konvansiyonel trenleri bugün ikişer saat 
rotarla ııe!diler. Yolcular arasında F ran• 
sada tahsilde bulunan altı talebemiz var
dır. --

kasapların yardımı ······•·········•·······················• Alman liderlerinin 
Bugün mezbahada kasap ve peynir E Gel~nler, Gidenler E ka lesi 

Fas, Cezair ve 
Tunuslular gönüllü 
yazılabilecefıler-

tüccarları arasında Dikili fel~etzedeleri ••••••••••••••••••••••••••••111 • 1 ••• 1 •••• para Çırnta mese 
için bir yardım listesi açılarak 29 koyun, Balıkesir mebusları B. Fahrettin Tiri- Roma, 25 (Ö.R) - Bir Amerikan ga
üç sığır, 12 teneke peyııir, Uç yüz otuz loğlu ve B. Hayrettin Kavan Ankara- zetecisl, Göring, Göbels, Hess arkadaş-
kilo ekmek gönderilmesi karar altına dan, Çankırı belediye reisi bay Mehmet !arının 900 bin sterling liralık bir para

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - faaliyete geçmiştir. Un ihtiyacı, esasen alınmıştır. Bunlar bir kamyonla Dikili- Dolmaz Çankırıdan, Alaşehir ceza hlli- yı Almanyanın mağHlp olması ihtimali-
fif geçmiş ve felaketzedeler yağmurdan mevcut stoklardan temin edilmektedir .. ye gönderilıni§tir. mi bay Ziya Atuç Alaşehirden, Akseki ne karşı harice kaçırdıklarını bildirmiş-

Paris 25 (A.A) - Resmi gazeted• 
metni netredilen bir kararnameye sıör' 
Cezayirlilerle bütün şimali Afrika yerli
leri harbm sonuna ka.dar hizmet etnı•~ 
üzere gönüllü yazılabileceklerdir. Bu "-' 
rarname Cezayirde, Tunuada. Fuda .O 
Fransız himayesinde bulunan tuk m..,... 
leltetlerinde tatbilt edilecektir. 

roüteessir olmamışlardır. Kabili tamir evler halkın ve hükü- -*- müddeiumumisi bay İhsan İbrahim Ay- ti .. Göbels bu Amerikalı muhabire doğ-
Halk, enkaz altında kalan mal ve eş- metin elele vermesiyle hemen tamir edi- C'icfdetfl ''a"'--- bazı valıktan gelın!şlerdir. Aydın mebusu B. rudan doğruya mllracaat ederek bu ha-

yalarını çıkarmakla meşguldür. lecektir.. Bazı evlerin de yardım fas- Y 3 ~ .. -- Nuri Göktepe Aydına, Mardin mebusu berin vesikalarını neşretmesini istemiş-
Dün öğleyin çorba ve akşam sıcak ye- lından toplanan paralarla inşalan yolu- zararlar yaptı... B. Ali Riza Levent Aydına, İzmir me- tir .. Amerikalı muhabir Göbelsin dave-

mek dağıtılmıştır. Halkın her türlü ilıti- na gidilecektir. Evvelki geceki şiddetlenen yağmur busları BB. Mehmet Aldemir ve Sadet- tine cevap vermeden Amerikaya dön-
yaçları temin edilmektedir. Kızılaya, İzmir halkının yaptığı teber- vilayetin bir çok yerlerinde ve garbi tin Epikmen Ankaraya gitmişlerdir. müştür .. * rüler, göğsümüzü kabartacak bir dere- Anadolunun bazı vil!yetlerinde kısmen ---------------·---------------

Dikili, 25 (Hususi muhabirimizden) - cededir. hasarat yapmıştır. Şehirde bazı evlerin •• 
Dikili kazasının bu felfut önündeki Belediye memurları maaşlarının bi- kiremitleri uçmuş ve bazı yerlerde de 1J Ü Pi 
maddt kayıbı bir buçuk milyon lira ola- rer ~ Dikili felAketzedelerine ter- fırtına ve ya~urun şiddetinden camlar z ın ya6iiıı,a6iiıı,ı 
rak tahmin edilmektedir. ketmişlerdir. ~. ~agmurdan evvel ve dün sa- ~ ~ 

Dikili, Bergamanın ihracat iskelesi- Dün sabah D~den şehrimizdeki baha karşı Izmirde iki defa zelzele ol-
dir .. Halkı, poli kültüre ehemmiyet ver- allikadarlara gelen hır telgrafta 25 eylill muştur. 
diğl. için, zengin sayılabilirler. Mahsul tarihine kadar vuku bulan zelzeleler ne- Y nğınurların tahribatı bilhassa sebze
bakımından zeytin ve tütün kendilerine ticesinde hasaratın derecesi şudur : !er ve mevsim zeriyatı. üzerinedir. Bazı 
hayat veren başlıca mahsuilerdendir. 65 ev iyi vaziyettedir. Otunıl.amıya- kazalarla dün telgraf ve telefon muha-

Tütün mahsulü, kendileri için bir kur- cak vaziyette maili inhidam 150 ev mev- beratı yapılamamıştır. Telgraf ve tele
tancı vazifesini görebilecektir.. Resmi cuttur. Maili inhidam olanlardan bir fon hatları tamir edilmektedir. 
makamlarınıız da bu nokta üzerinde kısmı süratle tamir görecektir. 400 ev Evvelki geceki yağmur esnasında dil
ehemmiyetle duruyorlıır. tamamen yıkılmıştır. Bunlardan hayır şen toludan Bayındır kazasında üzilm 

Kaza merkezinde yollar kısmen açıl- yoktur. ve kestaneler zarar görmüştür. 
nuş, enkaz yığınlan yol. ortalarından Dün öğleden sonra hatlar bozulduğu Diğer kazalardan malfunat alınama-
kaldırılmıştı:r .. Yeni yapılan fırın bugün için Dikili ile muhabere edilememiştir. mıştır. -*-
A.merika harbiye nazırı 

harpten bahsediyor 
Londra 25 (ö.R) - Amerika h b' ş·k d d · · k' C'" ar ıye nazırı ı ago a emııtır ı: L.tier 

harba mecbur edilirsek 19 1 7 d k' 'b' h I k e ı gı ı azır ı sız olmıyacağız Harpten ve 
harp müsebbiplerinden nefret ederiz. F alr.at A Uzak . k '-' · · b. . . . . . . vrupa ve ıar ta .... vazı ... 
yetın ızım e~n7etı".'ız ıçın de bir tehdit olduğunu takdir ediyoruz. Bu ıart· 
lar Demokratik alemın eoaalannı aarsmağa matuf bulunmaktadır. •--

Karıından 
Gizledlginı Sır 

Ya.zan: 
34-

Üç Yıldız -

IcJal, bu viskinin hileli olduğunu bil
diği için olacak: 

- Götür bunu, dedi, ve bana adam
akıllı, halis muhlis viski getri.. 

Ben, bar ıllemlerinin yabancısı değil
dim. Iclalin esasen sarhoş olduğunu da 
görüyor ve onun tam manasiyle sarhoş 
olmak istediğini anlıyordum. Kendimi 
tanıtmamak için de bu vaziyet isime .!:!~
liyordu. 

Garsona : 
- Hanımın dediğini yap .. . 
Emrini verdim. Iclal viskiyi, bütün 

sertliğine rağmen suratını buruşturma
dan içti. Hem de yudum yudum değil .. 

hay ll tecrübe sahibi olmuştu. Aradan 
geçen beş sene beni de değiştirmiştL 
Oturduğum köşe ise karanlıkça oldu
ğundan yarı sarhoş bir halde bulunan 
Ictıı.lin beni tanıması pek kolay bir şey 
değildi. 

Ben. artık viskiyi ölçülü içiyordwn. 
Fakat o bardakları sıralıyordu. 

Neler kon\lljtuk? Bunları şimdi hatır
lıyamıyorum. Esasen ehemmiyeti de 
yok. Ben onun nazarında patronuna hoş 
görünmek için fazla masraf yapmağa 
sevkedilen bir müşteriden başkası değil
dim. O da benim nazarımda ölen bir 
emelin son hayali.. Son gölgesiydi. .. 

· ka 

Bir fıamyon devrildi .. 
Evvelki gece İz.mirden Parsa köyüne 

gitmekte olan şoför Salih Özmay idare
sindeki 28 numaralı boş kamyon, Par
sa köyü civarında devrilmiştir.. Kam
yonda bulunan şoförle muavinleri Mu· 
danyalı Hasan, Mustafa ve Mebmede bir 
şey olınaınıştır. 

İzmir asfıerHfı fubesin· 
den: 

Yedek harp sanayii asteğmen! Ali oi!
lu Mehınedin (39934) şubeye milracaati 
lüzumu illin olunur. 

O bana: 
- Neden böyle müteesir duruyorsun.. 

dedi, yoksa sevgilin seni bırakıp gitti 
mi de ondan mı üzillüyorsun? 

Ben: 
- Evel. dedim, doğru keşfettiniz.. 

Bir sevgilim vardı, beni bırakıp gitti 
Ve siz beni bırakıp giden bu sevgilime 
biraz benziyorsunuz. 

O, bu sözlerimi belki kendisine bir il
tifat zannetti. 

- Siz de, dedi, bana birini hatırlatı
yorsunuz ama ... Kimi... Bunu hatırlı
yamıyorum ... bakınız .. Ne güzel bir tan
go var .. Haydi, kalkınız da bir dansede
lim.. Işık altında yüzünüzü görür belki 
bana kimi hatırlattığınızı bulurum. 

- Şimdi değil ... birazdan dansederiz 
dedim. ' 
Canın isterse ... der gibi omuz silkti. 
- Isminizi sorabilir miyim, dedim. 
- Suzan ... 
Kendi gibi adı da değişmişti. 
- Suzan hanım, dedim, size bir t 0 klif-

te bulunacağım. 
- Nasıl teklifmiş o .. 
- Bir oyun teklifi ... 
- Fakat .. demin size 

Tarım satış kooperatifleri müstahsil le· 
rimizi korumak için harekete geçti 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SA.Hb!'EDS 
de mallarını mübayaa edecektir. Mübayaa fiyatlan lzmir borsasındaki fiyat
lara göre hesap ecllimiıtir. Yani. lzmir teslimi, 7 numara 6 "-uruıa, 8 numara 
6,75, 9 numara 7,75, 10 numara 10,25, 11 numara 13,50 k.UTUfa mübayaa 
edilecek, ve lzınire kadar nakliye ve ııaire meaarifi olmak Ü.Zere 20 parayı te-
cavüz etmiycn cüz'i bir masraf tevkif olunaca.kbr. 

Hükümetimizin müstaheillcre bu suretle gösterdiği babalık, üzüm piyasası· 
nın, ihracatın geçirdiği zorlulclarla dolu ve kararsız vaziyet içinde düştüğll 
gevıeklikten istifade ederek miiatahsillerin elinden yok bahasına üzümlerini 
toplamağa çalışan insafsız mutavassıtların hareketini durdurmağa ve he-r üzüm 
müstahsiline daima karıısında ciddt bir alıcı bulmalr. imk&nını vermeğe ma· 
tufdur. 

Şurası bilhaHa dikkate şayandır ki, Birliğin mübayaatı peıJn para ile ya• 
pılmakta ve mübayaa bedeli tam olarak. müstahsilin eline verilmektedir. Hal• 
buki piyaaada, daha qağı fiyatla yapılan mübayaalarda bile, peıin para ve 
tam tediye eaaıuru bir çok mutavassıtlar ortadan kaldırml§iardL Hük.ümetimi
zin üzüm müstahsilleri lehinde gösterdiği müılik himayenin yalr.mda incir 
müstahsilleri lehinde de tezahüratının görüleceği ümid edilmektedir. 

- Benimkisi öyle oy"ü;;" teklifi de
ğil. Başka bir oyun.. Mesela ... farzedi
niz ki ben sizin sevdiğiniz adamım .•• 

Derhal yüzünü elleri ile kapadı: 
- Aman aman .. dedi, ben bu oyunu 

çok tecrübe ettim ve her defasında da 
büyük zararlarla çıktım. Bir defa daha 
tekrarlamağa hiç niyetim yok. 

- Demek, sizin hayatınıza kıtrl§ll'lış 
ve orada yer etmiş biri var? 

- Evet .. biri vardı .. Fakat şimdi ar
tık kimse yak!.. 

Sonra acı bir kahkaha fırlatarak ba
şını vücudu ile beraber geri attı. Iskem
leden yuvarlanacak diye korktum. Göz
leri bir an içinde camlaşmıştı. 

Dişlerini gıcırdattı. . 
- Erkekler ... diye homurdandı .. Cı

ğerleri iki para etmez erkekler... hep
sinden de payımı aldım. Siz bana onlar
dan ve aşktan değil .. hürriyetten ... ser
be•t hayattan bahsediniz ... 

Bunlan söyledikten sonra da birdrn. 
birP masan1n üzerine kapandı. Başıni 
çıplak kolları üzerine düşürdü ve ... 
hınçkıra hınçkıra ağlamağa b8.'lladı. 

BC"reket versin cazın kuvvetli davulu 
onun bu hın kırık seslerini bastırmı~. 

İarı çevirtmemişti. 
Ben, bu esnada onu kollarımın arası

na alarak sıkmak, bağrıma bastırmak 
ve yahut ta bütün kin ve nefretimle yü
züne tükürmek ru..I.eri arasında mllte
reddit kalın~ 
Karşımda sarsılarak tltrlyen bu pud

ralı, pomadalı vücudu kim bilir klmler, 
kaç hoyrat, kaba hovarda elleri sarmış
tı .. 

Basını kaldırıncaya kadar sesimi çı
karni°adım. 
Göğsüniln arasından çıkardığı buru

şult bir mendil ile gözlerini tamponladı. 
Ben. sakin görünmeğe çalışarak çok tat
lı bir sesle: 

- Bana, dedim, o adamdan bahset
mez misiniz? 

Silkindi: 
- Hayır.. dedi.. Ben artık herşeyi 

unutmak istiyorum .. 
Bunları söylerken düşmüş olduğu bü

yük zl\afın farkında oldu. 
Ve .. bu Ulafını uzun müddet gizleme

ğe muktedir olamadı. 
- Evet ... dedi, unutmak ... herşeyl.. 

herşeyi unutmak istiyorum, fakat mu
vaffak olamıyorum. Ne yapsam nafile .. 

İsveç vapurunun 
torpillenmesi hAdisesl 
Stokholm 25 ( ö.R) - Seloloz not• 

leden bir lsveç vapurunun torpillenm.,ı 
lsveç mahfillerinde çok heyecan uyaır' 
dırmıştır. Seloloz, lsveçin baılıca ih,.Ş' 
cat qyası olup harp kaçağı listelerind• 
dahil değildir. 
Bir Alman çilıulata 
fabrifıasrnda lnfiJCilı 
Kaunas 25 (A.A) - BeTlinden geleli 

haberlere göre Tempelhafta bir çikolal' 
fabriltasında bir infilak vulı:ubulmut fi 
arkasından yo.ngln çtlc.mıştn'. Bu hadit" 
bir kaç gün içinde vukubulan kazalard' 
dördüncüsüdür. Hükümet mıılı:amlan bd 
suikasdlann bir teşkilat tarafından tdt' 
tip edildiğini zannetmektedirler. 
Polonya işgal 
mıntakasında 
Sovyet teşkiUlb.. 
Paris 25 (Ö.R) - Ruslar PolonYBd'. 

işgal ettikleri şe!Urlerde derhal mahı:21 
Sovyet teşkilatını kurmuşlardır. Ao"' 
siyast, milkl salahiyet bunların eline ._, 
rilmiştir. Ameleler arasında büyük pto' 
paganda yapılmaktadır. 

ÇİPILİLER 
Tefızip ediyorllll' 
Hong-Kong 2S (A.A) - Ch~ 

ajaneı bildiriyor: . 
Bir çok. Çin şeflerinin ve bu ara~ 

k.omintang mümeaaillerinin Çinde ~ 
bir hükiimet tetkil etmeğe Te japonl ,J 
sulh yapmağa karar verdiklerine d fi 
japonlar tarafından işaa edilen hab~ 
yarı resmt mahfillerde katiyetle teP"'~ 
edilmektedir. Bu haberler hiç bir ~ 
istinad etmemektedir. 

ALMANLAR 
Yalıırdiradyolarınl 
müsadere ediyorlar 
Amsterdam, 25 (A.A) - Nieve! !~ 

den Dag gazetesinin Berlinden bil~ 
diğlne göre yahudilerde bulunan re '• ı. 
lar Alınanyanm her tarafında ve fY 
man işgali altında bulunan muıtak~ 
da hükümet makamlan tarafından rıı 
sadere edilmiştir. / 

OZEL 
Yusuf Riza Okuh• 

ANA VE İLK 
Yeniden talebe kaydına ıs eylıil~"". 
itibaren ve derslere iki birinciteşrıO 
de başlıyacaldır. 

KESTELLİ CAD~ON : 291, 
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tayyareleri ve topçuları 
bombardımanlarını 

Fransız 
şiddetli 

son harbin 
yapıyorlar 

en 

Londra 
25 

(ö.R) _Fransız: tayyare- kaydediyorlar. . . .. Hitlcrizrni C:Z':°clt Ye ta~~~e :ır:at't ola· ~:m~sa ilk önce yalnızdı... Bugün öyle de· 
leri Sigfrid müstahkem hattının başlıca fra~l~ ~op atCfl ~ır. çok Alnı n m~!: rak ezmek ıç~n harp ettı~ını bilıyor. Bu gıldır. En modern ttıchzzatlı, önceden 
aıev'kil • • b ha dıma başlamıfbr. rczelerını ımha etmqbr. Alman teblıgı ordunun techrzatı, cvvellunden ço1t daha hazırlanm1' bir lngiliz ordusu yanımız-
Bu bo e;::.; 5.rhruktan iki köprü de prk cephesinde topçu faaliyetini ka- mülcemmcldir. Muazzam miktarda as· dadır.> 
~ bd '(,4 kilometrelik bir hat bul etmektedir. keri kamyonlar, ağır ve hafif tanklar, Londra 25 (ö.R) - Maten gazetesi 

• de d ar ktedir Büyük top· Londra ıs {ö.R) - Fran ada hare- zırhlı otomobiller, yısız topl r onun Leh mukavemetinin Fnansaya seferber• 
~b~ .~ c:_vam etm: ....::-t~iŞ!erdir. lki kete geçmeğe hazırlanan lngiliz ordusu· kudretini göstermektedir. liğini sükunetle ikmal imk.anıru verdiğini 
u.r utun gun ve gec K&U• __ ı. • 1914 d Al 1 F · d' · h hattın birbirine en yakın olduğu S~rbTUKl: n~n kimakn:~~atı,d d' e ·ta\t~ L d ıs (ÖR) 191" h yazıyor. rıınsa .. ım ı tamamıle zırdır. 
cenUbu ile Lavterde atet bilhassa oıddet ı 

1
c D;,

1
• r udçu odr u> • ıdy~ talcvııdı hettı_.:~~ F on ra h b' · l "' arbında Ve o kadar mukemmel derecede sefer-

im Al anlar bu cepheye yüzler- ngı ız or U5Un ıın §lffi ı ço a a ,."":- rıuı~~mın. ar ıye nnzırı o nn B. Miliran berliğini yapmıştır ki 191 7 de, hnrbın 
0 uştur. L-'dm tmi .. lerclir. Askeri mü~· sektir. 1914 ordusundıı pek o kndar go· cPans Soır> gazetesine beyanatında de- jptidnsından üç sene sonra bile görülmfüı 
ce top Ul•'91 e .,.. 'dd r l . k • t' k. 1 f 1 . k .h • hidlcr top ateşinin .on barbın en Ol et ı Z: d~rpmıyanil arınh~cl~ azız~ ~ke. ardar mı§ ır19114: d Al h.. o n zan eser erme artı ı tımal yok-

nl d n geri kalmadığını ~ım ı tamamı e za ır ır. _ırıı ı ·ı or u c e man ucumu karşı.sınd tur 
l>ombardıına arın a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••;•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

...... Biif.iik Millet Me lisind ölüm saçan 
ateşe karşl 

Milli müdafaaya 20 milyon lira erildi 
''Anason,, meselesi üzerinde bazı rrıi1nkaşalar oldu 

Ankara. 
25 

(A.A} _ B. M. ~'Ieclisi edilmediğini ılcri sürmüş ve bu yüzden birler alınınnsınn ihUyaç bulunduf.ru bir 
b .. Dr. :M:ız.lıar Germenin ba.,c;kanlı- her hangi bir s:beple ~ir se~.e Çeşmede zamanda hükümetin "öu yolda kararlar 
ğı~ t p1anarak maliye vekili B. Fuat mahsul olınadıgı takdırde boylece ha· alarnk bilfıhare burilan meclisin tnsvibi
A !.1 ~ talebi üzerine 58 milyon 917 ı·içten anason ithal etmek zaruretinin ne nrzctmesi hususunda verilmiş olan 
lıigr 1.irnl k fevkalade 1ahsisat verilmesi- hiisıl olduL'Unu Eöyliycrck nnason 7.Cl".i- salfıhiyete istinaden hükümetin bu gihi 
nen nit ~una ek lfıyihayı :ruznameye yatının serbest bıraklımasını isi~ınişti!·· kararlar almakta bulunmuş olma ... -ına 
aiar.lk tercihan ve müstacelen müzakc- Gümrük ve inhisarlar vekili Raif Kn· işaret eylemiş ve bu snlfıhiyctin arlık 
re ve kabul eylem.iştir. radeniz anason zeriyatmm yalnız Çeşme idamcsiııdc zaruret gönnediğini ilave 

B kan na nazaran Milli ınüdafaa ve- mıntaknsına hasredilmemiş olduğunu ve eylemiştir. 
~ iht~ ııçlarına sa:r{edilınek ve fev- memleketin bir çok yerlerinde anason Ziya Gevher Etih (Çanakkale) - Va-
~ ıy balardan hastl olacak para- istihsal edildiğini, ancak bu istihsalin ziyettcn nnlaşıldığııuı göre İnhisarlar 
larla t:1~nmak üzere verilmiş olan memleket ihtiyacını knrşlhyacak bir de- idnrcsinin anason :.toku bulundurma-
58 mil küsur bin liralık tahsisata ila- recede olmaması yüzünden hnriçtcn ana- makta olduğunu ve halbuki idarenin ih-

tcn ~ Müdafaa bütçesine 20 mil- son ithal edilmesi icap eylediğini söyle- tiyacı olan bu gibi iptidnl madd lcrin 
ve lira konWnıaktadır. miş ve demiştir ki : stok halinde bulundurulmnsı laum ge-

~eclis bundan sonra. ~ verıpsi Mevzuu müzakere o.~~.~~ 1938 leccğini söylemiştir. 
hakkındaki kanunun i.kincı maddesine yılında anason mahsulunun kufı gelm~ İnhisarlar vekili bu ınütalaayıı karşı· 
bir fıkra iiavesine mazbut vakıflara ait mcsi yüzünden idare ihUyacı için dışa· lıl· ot-ırak verdiği cevapla inhisarlıu• idn· 
akarların tnmir ve ihyaları için sarfına rı~la"!' getirtilen anasonun gü~ril~. res- resinin ihtiyacı olan iptidnt rnnddclcrin 

• t verilen 150 bin liranın öden- mının 5 l kuruştan on kuruşa ındırılıne- 2 - 3 senelik mikdarını daima rtok ola· 
m~ıy~c ynlnız bir yıl için dışandnn si hususunda Vekiller Heyetince alınmış rak elinde bulundurduğunu kaydl'ylc· 
:~ecek anasonların gümrük resmi- olan kararın tasdikine mütcdairdii-.. Bu miş ve demi tir ki : 
rılııı indirilmesine dair Vekiller Heyetin- kanun encümenlerde ;kalmıs olması yü- - Ancak bunlardan anasonun rıltı ay
ce alınmış olan karann tasdikine ait ka- 2"Ündcn ancak şimdi heyeti umumiyeye dan fazla elde tutulması mümkün deö-il. 
nun lf\yihnlan müzakere ve kabul edil- gelmiş bulunuyor •. Ve Vekiller Heyetin- dir .. Bu bnkımdnn her hangi bir :rıJ ımn
rniştir. oc alınan karara tevfikan ithal edilmiş son istihsali kiifi gclıncdıği takdirde ha· 

Bu sonuncu kmıun layihasının heyeti olan anason mikdarı ise 20 - 25 ton ara- riçten ithaline zaruret hasıl olmaktadır. 
umuıniyesi üzerindeki müzakerede sil'ı sındadır.. Bu izahatı müteakip heyeti umuıniyc
alnn mebuslardan Sami Erkman İnhisar Hasan Fehmi Ataç (Gümüşhane) - si üzerindeki müzakere kafi görülerek 
idaresinin anason ihtiyacını yalnız Çcş- İktısndl buhran devresinin başlangıcın· kanun lrnbul edilmiş ve pazartesi günü 
mc istihsalatiylc knrşiladığını ve diğer da memleket mahsu1&tının korunması toplanmnk üzere içt.imaa nihayet vcril
turnflardn anason zcriyatına mllsa:ıde için her gün yCni ycnl takyidat ve tcd· miştir. 

Dikili f elik eti 
Dost ve müttefik Yunan matbuahn

da elemimizin makcsini buldu 

Cümhurreisimiz 
---111---

ü e çiolan 
Yugo av seEirini 
kabul buyurdular 
Ankarn, 25 (A.A) - Reisiciiınhur İs

met İnönil bugi.in saat 16.30 da Yugos
lavya elçisi olup bu sefer büyük clçili
ge tayin edilmiş bulunan B . Sumenko
vlçi mutat merasimle kabul etmi§tir .. B. 

A · zs (A.A) - Atina ajnsı bildi-1 milletinin zelzeleden doğan kederini bü· Sumenkoviç rclsiclinlhura büyük elçi ı-
• ~n.ıa tün k.albi ae paylqbğuıı ve samimi ta- fatiyle itimatnamcsini takdim cylemiş-

117&tün Atiaa gautd.eı-i hmir z.dzeleai riyctlcrini bildirdii:tini ~barüz ctlinnek- lir .. 
dolayası1e Tihk milletinin kederine bü- le bitirmektedir. Kabul esnasında ~ekil ve hariciye 
tün fJen milletinin i tirak etmekte ol· . veki\t ti vekili Dr. Refik Saydam hazır 
duğwıu kaydeylcmcktedir. . ~ofyıı 2S (A.A) - Bulg r ajnnsı bil- bulunmuştur. 

~ ~· d ' '·' dınyor: 
ı:.MIB ryor ... : 
Zdzdeden müteessir olan mıntakalar lzmir zelzele i do!aynile Kml Boris, 

\'un nistnna o dereee ~akındır ki, Mi- S~r~y g"en~l sekre~~~~iği ~üşaviri B. Kan· 
a·m de bundan mütccssır olmuştur. İki cıefı Turkıye elçılıgıne azam ederek B. 

-*-
Sergen 

---111---
- IJAŞTAltAFI 1 lNCİ SAHİFEDE -
fakıyctli bazı gece akınları yap
mışlar ve esirler götürmüşlerdir. 
Ordunun ve sivillerin maneviyatı 
mükemmeldir. V arfOVa müdalaa
sı devam etmektedir. 

HER EV BtR 1ST1HKAM 
Pnris 25 (ö.R) - Varşova radyosu 

bildiriyor: Varşova demir gibi mukave
met ediyor. Almanlar şehre girseler bile 
her evi, blrer istihkam hn1ine koyan 
Varşova mUdafilerinin elinden, birer bi
rer zapte mecbur kalacnkl:ırını bildikle
rinden şbndl bütün ağır toplarını ve tay
yarclcrini harekele geçirerek bir milyon 
nüfuslu şehri bir atıkaz yığını halıne 
koymağa çnlısıyorlar. Hnstaneler de da
hil olduğu halde muazzam binalar birbi
ri ardınca obüslerin infilakı ile yere so
rilmektedir. Fakat ne şehir halkının ne 
de müdafilerin mukavemet azimleri b.r 
zerre büe sarsılmamıştır. Alnuın b ku
mandanlığının Varşovaya wnumi ma
hiyette hücwnlar için Rus ordusunun 
Varşova cephesine gelmesini beklediği 
nnlaşılmnktadır. 

FASILASIZ ATF..Ş 
Parıs 25 (Ö.R) - Vnrsova radyo u 

bildıriyor· Varşovn ve Modlin civarında 
kıyasıya bir mUcadele büfün şiddetiyle 
clevamdndır. Polonya payıtahtı dün yill
lerce n" ır top tarafından fac;ılu.-;n: bonı
bnrdıman cdilmistir. Yü1Jerce blnıı. ki
lic:e, hastaneler yanıp yıkılırken tayyare
ler bomba savurmakta. savısı bir çok 
binlere varan yaralıları öldürmekte id!
ler. Miıhendis mektebi ve Jülibmıd is· 
nündeki yeni mahalle yanıyor. 

POLONYA MUKA VEMET1 
KIRILMIYACAK 

Paris 2S (Ö_R) - Bir Isvicre gnzl"te i
nin aldığı haberlere c:örc Polonya ordu
sunun mukavemeti kırılmadan uzıya
caktır. Polonva maknmlnrı. i gal allmda 
bulunan yerlerde mücadeleye dcvnm 
için ~izli tcsekküllC'r vapmıslardır. BU
vük hnrpte Mareşal Pilsudı;kinin ynpL1-
1ının aynı olan bu tcşckküJll'r dllhn 13\rn
diden Alınnnlnra ve SovyeHerc kan:ı 
hnreltctc geçmio;; hulıınuvorlar. 

POLONYA KADINI.ARI 
Paris 25 (ö.R\ - Varşovndnn bildiıi

liynr: 2 numaralı uzun mevccli Vnrso\'a 
radyosu bombardımanda har.ıp olmuo;;. 
tur. Hundan sonra kısa mevceli istn..,.. 
von ralışacnktır. Polonya müdafileri Al
manların taarruzlarını tin~ti hUMimU 
ile püsltürtmü lcrdir. Kızılhacta çalısan 
Polonva kadınlan ilk hatla kadar soku· 
larnk ·Polonva askerlerini tesci elmelrle 
berdevnınd ı~lar. -·-

Almanya 
1 lcket orasındaki bağların ınkılığı ve Berkere fcliiket kurbanları hnkkındıı 
d::ı ğun eamimiliği zelz:dderde bile sempati hislerini bildirmiştir. Başvekil 

k d
? · öst•mror. Köscivanof namına da Protokol "efj Be· 

en 1111 g ~·, d , • f ı· f T" k' l · . B k B 1 h"' IB .. tü az.eteler yazılanru z z~ıe n e- ıno ur ıye e çısı er ere u gar u-

açıklarında 
Şiddetli top sesleri :0;ıı:ay~~zyik mi 

.• uekn · g. -nıyan Elen milletinin Türk kümelinin taziyetlerini bildirmiştir. 
tını p syı ... 

MAARiF VEKALETİNİN TAMİMİ 

A vrupadaki talebenııiz 

duyuldu Londnı, 25 (Ö.R) - Roınanynya kor-
~ . . şı Alman tnzyiki devam ediyor. 

Londra 2;, (Ö.R) - J_to~ter nJan ı~ın Bükrcştcn bildırildiğine göre Alınan· 
Norveçte Bergenden ıstihbanna gorc lar Romanyaya iltica eden Leh ~bitle
&rgc.n sahili açıklarında şıddctli top rinin sözlerin itiınadcn serbest bırakıl
scslcrı duyulmuş ve bir çok harp gemi- mnlnrmdan ve üniforma ile Bükrcşte 
l :i. görülmüştür. Bir Alman balıkçı gc- dolnşmrılnrından şikayet etmiştir. Zan
nusı Norveç :Cuyordlarındrın birine ilticn rLdildigıne göre alın nların tazyiki Bük-
etrni!;tir . Tnfsil<lt yoktur. rcş hükümetini Leh hükümct crkfınını -*- esir olarak Romnnyada tutmağa scvkct-

d 
Ahende büyük mi ir. 

Hangi rrıemleketler e olanlar tah- Alman tahşidatı -12-
Londrn, 25 (A.A) _ Mnnchcster Gu- Mo kovadaki Leh 

Sl·ııerı~ne devam edebileceklerdir ordian gazetesinin diplomatik muhabiri- elçisi rehine 
nin bildirdığinc göre halen Almanlar Olarak alıkOftUldU 

türmüş olnnların lsviçre, lngiltere ve Ahcn mıntakasında büyük arkcri tahşi- Moskova 25 (A A) - Havas njansm· 
Ankara 25 (A.A) _ Maarif vek·te-

tinden bi1din1diğine göre. d • ve 
Belçikada tahsil snhnl nnn göre hanp,İ dat yopmnktndır. Bütün köyler askerle dan : ' 
fakülte veya ~üksek mekteplerde tahsil· doludur '<' ~·ollar kamyonlardan ve kı- Sı:ınıldığına göre Mo.sko\'Odaki Polon
lerini ikmal edebileceklerinin tııyinile talardan ge«;tlıncme~ctcdir. Halk tnhlıy ' ya büyük c1çisi şimdiye kadar kendüc
nuıarif vckületine bildirilmesi lstnnbul ye hazır olmak. emnni almıştır. _Gergin- rinden haber alınmamış bulunnn Sov
üniversiıesinde müte ekkil komisyona lık 0 d~recedcdır ki halk tnmamıyle şaş- )etlerin Varşo\•a büyük elçiliğine mcn-

' - Almanya ve Fransa rı r~cle· 
h 

• surette tahsilde bulunan tal 
ususı d . 

h \•ale edilmiştir. k~n .gıbıdı~: :'hen mıntakasında yiy cek up bazı memurların fikibetlcri nnl ı· 
~rz:~7.ZZ27.7.7-j!IJ2°"'•0 ii~tikçc .. kotülcşme~ ve fiatl r de git- lıncayrı kadar rehine olarnk Sovyctlc.r 

rimizin yurda dönm en. . Bd-
ı - lsviçre. !talya. lngıltere ve 

.k d ki devlet talebelerinden fen u• 
~d:rinde ve teknik sahada tahsil gören ıı :Z7.77-77-7-ZZ:n Ç yuksclmektedır. birliğinde alıkonulacaktır. 

Ynı·du lerin tahsillerine devarnlan, 
3 - Ameriluıda bulunan devlet talt..'-

besinin hangi şubede olursa olsun tnh- 1 _ Lise ve Orta mektep ta· 
ııı !eTine de,,-anıları, . !ebeleri için gayet ciddi ve nezih 

4 1 
· In..,.iltere, Belçika ve hal- bir terbiye yuvıısıdır. 

- ıvıçre, ., ·k h ' il Y d ) r. k k d b I fenni ve teknı ma ıyette 2 - (Lise! er ur u ı.:.r c 
.>'8 8 u unbanl de tahsildeki devlet ta- liseleri ve Ticaret lisesi muallim· 
olmıyan u e er . d l · 

d d
.. elerı )erinin dnimi i arc ve nezaret en 

lebesinin yur a onm ' d · 
5 _ f ransa ve Almanya an gayrı altındadır. 

memleketlerde kendi hesaplarınka dokil·u- 3 - lnzibnt, müuıkere ve ye-. ·ı l · · ·ok rı ·en ı f" mek : .. }erine son derece dikkat 
ynn talebenın nı e erının Y 1 .., 

f k tlcrile bu mem e- olunur. 
rinin arzu ve muva a 8 l k · · ketlerde tah illerine de\l'amlnn knrnr as- Şartl rı öğrenmek \'e nyıt ıç.ın 

her gün Birinci kordonda Alsan· 
tınlmı tır. 1 • · 6 _ Tahsillerini devlet veya de'\: ı-te cnk deniz bıınyolan ve gazıno u 

1 
wl .. 1 r ncsabıruı Alm m•a '" kar ısında 364 nuınaradn {Lise· 

ıag 1 muessese e k k d ) " t d r 

Galiçyada 
lerinin nıatenı 

Avu;-tnryahların aile
tutnıası yasak )dildi 

Cıatz ıs {At\) - Alman - Leh harbı eıınasında Gnliçynda (ilen Avu 
turynlı a kerlerin ailelerinin nı tem elbisesi giymeleri yasak edilmi tir. 

Lvov ile Knrpntl r nrasındnki mıntnknda a keri hnrekatn iııtirak eden Cr tz 
aloya söylendiğine göre tnmamile imhrı cdilmi tir. Bu alay Şu"nig hükümetinin 
en 'ddeıli dü11manları olan Avu turynlı N zilerdcn teşkil edılmiştir. 

Klagenfurt ı5 (A.A) - Mensup oldukları lny Polonya cephesine hareket 
ettiğı zaman mahalli garnizonlarınd n firnr ctmi olan bir knç Avu turya ns· 
kt"ri kurşuna dizilmi tir. Bu gibi fir r hlıdiseleri hakiki bir isynn mnhiyetı

nı alını tır. Kısmı "z mı katolik olan fır rilerin bMında Anton Dollnic iııınin 

Alman tayyareleri 
Hollanda,Belçika, Lüksemburg ve 
ls~içre üzerinde sık sık dolaşıyorlar 

Lahey ı5 (ö.R) - Holanda matbuat idar-·ı d '' ···ı d Al . . . ..., un og e en aonra man 
millıyctınde bi~ ~yyarenin Gervud vilayeti üzerinde uçtuğunu ve Holanda 
avcı tayyarclerının havalnnmaııı üzerine Emrih iııtikametind k b ld "' 
b

'ld' _L -~· e ay o ugunu 
ı ırm~tcuır. 

Bclga ajansının istihbar tına nazaran bir ecnebi tayyaresi Lük b bü 
• .::ı. d"'- 1 .. .. • d d sem urg -,....... ıı&.a lb'I uzerın e e uçmu tur. Nihayet lsviçrc erkanı harbiye • • b. 
t bl . .. . .. '- . b 111nın " 
e ıgane core 'oır ecne i tayyaresi Sin en istikametinde Şn havı ii%crindc uç.-

mu ve hudut kuvvetleri tarafından atct altına alınmışbr. 

Almanlar, lstanbuldaki tahtelbahir 
iı-.şaatını dün tatil ettiler 

----~------------------
~w~a~buJ 25 .. (Hus~i) - Alman Krupp fabrikasının ~hrimizdeki müme.-

sıll~gının Ha koydek~ tııhtelbahir İn§antını bu sabah tatil ettij;ini Haber gaze
lC81 yazıyor. Bu f brikada yapılarak denize indirilen ilk tahtelbahirimiz Atıla• 
yın geri kalan noksanları buradn yapılacak kadar cbemmiyctııiz oldu• u h ld 
h •· d • • d' ·ı Y 1 g a e enuz enıze ın ın en ı dmıyın inıaatı yanda kaldığı ve üçyüz a 1 • • ·ıd·w· . . mc eye azın 
ven ıgmı nyru gazete bildiriyor. 

Esir edilen bir Alman 
tahtelbahirinin zabiti 
Denizlerde 28 günlük maceralar 

dolu hayatını anlatıyor 
Londra 2.5 ( ö.R) - Royter ajansın cöre esir edilen bir Alman tahtdb 

hir zabi~ tahte~bııhir mürettebatının ha) ııtmı öylece tasvir etmi tir: Seferi:. 
de 26 gun dcnızde kalan tahtelbahir mürettebatı bütu"n du'·nyn b' h .. . . . . nın ıze naım 
oldugu fıkra ıçınde ynıamaktadır. Harbın ilimmda Atlas Okyıınosun ticaret 
yollarında pUtıu kurmuş olan tahtelbahirlerdcki hay t bütün bu merkezdedir. 

A~man:ada tnhtelbahir .. acfcrlerine talimli efrad azdır. Mevcut ohınlar ttıh
mıl edılen g~yret de ftb'lrdır. Zira tnhtelbahirlcri avlanın tertibatı ve takıbatı 
çok kuvvetlıdır. Bunun maneviyat üzerindeki tesiri büy"tı:w·· Ç" k- ı a· u r. un u ng ı.r;-

lerin geçen h rpte olduğundan dnha müessir bir ekilde ·-Lı Ib h' J • '-
f 

. • uın e a ır en .-q. 
ettıklerı ve nvladlkl rı nnla§ılmışlır, Tahtelbnhirler mah k t b't' · .. • ru a ını ı ınp te 
uıılerıne dönmeğe mecbur kaldıkları zaman mürettebatının mrıneviyatı bir krıt 

dnhn dü§~ktür. Çünkü §İmal denizindeki lngiliz hnrp gemileri ve tayyııreleri 
tnhtelhuhırlere aman vermemektedir Yalnız bunları tak'ı ·1 k 1 k · · p ı e n mıynra rıcnt 

hatlarını da kc8meğc çalı ıyorlar. Şim 1 denizinde Jngilizlerin karakol tertib tı 
o knd r sıklclır ki Alman t htclbahirlcri için üalcrinc dönmek en tehlikeli bir 
te ebbüstür. Deniz tayyarelerinin bu denizdeki mütemadi ara hnnnlnn dö• 
nü Ü Almanlar için bir kat daha tehlikeli kılmaktadır. 

Hitlerin endişeleri üç 
cepheye şamildir 

. P~ris 25 (ö.R) -:- Kopenhogdan bildirildiğine göre Hiılerin endiJelen 
ımdı 3 cepheye §llmildir: Carp cephesinde Fransız ordu u her ·ıht• 1 h 

d O"' f ımn c • 
zu ır. ıger tara tan Holanda, Belçika ve Jııviçrc bitarnflıklıırının Al 
t f d 'hl"I' ih · l. many ar ın n l n ı tuna ınc knr ı tedbirler nlmaktndırJnr. 

Şarkta Lchistnna knrşı harp resmen bitmi tir Fakat Al · d' R 1 .50 . · mnnyn gım 1 uıya 
t e O kılometrelik müşterek. bir hududu muhafaza mecburiyetind dir. Bu 
d prktan garp cephesine doğru ciddi aaker nakliyatı cörül • · ~ b • · · memeıının eoc-
mı ız.nha k&fidir. Fakat Hitlerin ihmal cdemiyeceği üçüncü bir cephe claha 

vardır .. Bu da, Deyli Ek.sprea gazetesinin Kopcnh g muhabirine göre. dahili 
cephcdır. lngi]iı: gazetesi unlan ilave ediyor: cNasyonal Soııy list hücum 
kıtal rı bu dahili cephede, hatta Bcrlinde bile çok me guldür.> 

Sovyet - Alman paktı teati edildi 
Bedin 25 (ö.R) - Sovyet - Alman ademi tecavüz paktının muaadd k 

nü haları Alman hariciye nezaretinde, Sovyet elçisi ile Alman hariciye nazırı 
ar sanda teati edilmi tir. 

Berlin 25 (ö.R) - Almnnyn ve Sovyetlcr rasındıı hudut hattının k t't 
§:kli~i .nldığı tekzip ediliyor. Bir Almnn askeri heyeti geçenlerde Moııkovayu 
t:ıtmıştı. Cörülen lüzum üzerine bu heyet dnhrı bir müddet Moskovııda kala· 
cnktır. 

Londr 25 (ö.R) - Deyli Meyle göre Sıalin, ne Hitlcr için ne de Demok
ra iler için hnrnkeı etmiyor. Yalnız, realist bir siya etle Rusyanın mcnfontini 
dü§iınliyor. 

Londr 25 (ö.R) - Obscrve gıızeteııı, Polonyıının tıınhde dörchincü defa 
olarak Rusy lehine taksim edildiğini yazıın bir makalesinde diyor ki: Sov
yet Husyn, eski hudutlarını §imalde ve cenuptn 150 mil ilerletmi tir. Sovyet
ler Polony da bütün \l!evkülcey mevkileri, nehirleri, yollan, petrol menbala· 
nnı, ırki sebeplerle payla lanuy n mıntnk lnrı i nlleri ltına g('çirrnişlerdir. 

Sovyetlcr Almanlara mevaddı iptid iye vereceklerdir. Fnknl lmanlnnn is· 
tedildcri ~adar. değil. Sovyet Rusy , Corcnkofun u nnsıh hnı unutmıyncalttır: 
cPrusya Kr lı ıçin ç lışmayınızl .. > 

Bitaraf gemilerin tor
pillenmesi etrafında 

K unas 25 {ö.R) - Emin bir mcnbnd n oğrcnıldiğine göre Finlandi 
B 1, f' . F' 1 d' 1 yanın er ın se ırı. •ın an ıy tJ eplerinin Alnı n t htelbahirleri tara'- d •ı . . . . nn an torpu-
lenmc ını Von Rıbbcntrop nczdınde prote to etmiıtir. 

Von Ribbcntrop cevaben Scllüloz nakleden '\npurların ıorp il · h 
•• w ı enm~ı nrp 

z manındıı tabıı oldugunu ve bunun Jngiltereye e y t •ıyan b't f · ı . . . . . ,.. ı ar gcnu er 
ıçın bır ıhlar teıkil etmesi Jlizım geldiğini öylem· tir. 

Finlandiya sefirinin bu te ebbüsü yaptıgw ı aırad 1-'ambu ı· k -ı rg ımanına erce· 
te hnmuleııile giren bir Holanda vapuru mü ndere edilıni§tir. Alman hükümeti 
kerestenin lngiliz hükümetince kaçak e•ya listesine 'ıth l ed'l · 1 • . .. ı mış o masın ıa· 

tın d etmektedir. Ayni suretle lngiltcreyc, kağıt imalinde kullanılacak ıcllulo.ı: 
taşıyan cYerlrud• adlı laveç v purıı d torpillenmi tir. Finlandiya ve !sveç 
vnpurlnrının torpillenrııesindcn tein dü~en lsveç gazeteleri Alman taht lb 
hir harp usullerini nefretle knrşılayor ve lsveçin en hnyati menfantler' · et; 
likeye düşürüldüğünü kaydederek Almany nın lııveçle turist tıcari m' ının b -
1 'd · h kk unn e el· 
er ı amesı a kandaki teminatıle bu lı rcketın bır tezad le k'l 11·•• • 1 e ıgını )' • 
zıyor. 

Stokholm 2S {A.A) - Bir Alnı n tahıelb hm t r f d b 1 C . . ın n ntırı an ert· 
rude ısmındckı lııvcç gemi inın k pt nı hi.ıkumt't m l l h b • m nna "c ın t u tn 

cynnatt bulunarak t htelbahir kum ndnnının ı;nnının nıür tt batın uz.ak 
1 m le için yarım at · d d'W 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=m=u~~n e '\er ı ını oylrn11 tır 
Fransada fen şubelerinde ve t .. nı ıın· lıler Yur u nıı rnur caa e ı ır. 

makt ıke } urd C' lb dılıı1 S 3 O 15 
.ıali~_:_...hndi....ı:i!ll!!~~-==-~.-....-------

bır dom bulunın kta ıdı 
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Musanın Hayatı r ~ 
Almanların taarruz Leh petrol mıntalıası - •. B O R S A ~ hazırlıkları Londra, 25 (Ö.R) - Sovyet tebliğine P. Cl K T $) il. U N ıi 

~ Roma, 25 (Ö.R) - Alman cihetinde göre Kızıl~r.du müfrezeleri Pinskin ce- • • • • ~tol,.$ e $fi 
ÜZÜM harekatı takip eden bir muhabir şunları ~ubu gar?ısın~e Leh petrol mıntakasını v •• d • k • 

1989 Üzüm tarım 6 25 14 50 bildiriyor ı ışgal etmişlerdir. . . . . ucu um uzun 1 1 
757 S. Gomel 6 25 14 50 Sigfrid hattı ilk vazüesini görmüş ve Almanlar be~ ih~ya~~m .ıçın: bu ............................................ 

PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
593 F. Solari 8 15 şarkta hareket eden Alınan ordusunun ~takayı ele geçırmege goz dikmişler- t ı · 
574 Esnaf bankası 8 50 12 50 serbestliğini temin ederek arkasını hi- di.. CIDe 1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 534 K. Taner 8 15 50 m.aye etmiştir. Şimdi ikinci vazifesini * 
323 D. Arditi 7 7 75 görecektir. Bu da Alınan ordusuna 1ZM1R. SULH HUKUK MAHKEMFr -- -

-58 288 M. j. Taranto 9 14 Fransız hatlarına yaklaşmak imkAnını StND~. YAZAN: Dr. G. A. 
189 P. Mikalei 6 9 vermektir. Hatı~e ve Fa~a ve Hasan ve Ibrahlm 

Beni lsrail kavmi, altının toprak 
olduğunu görünce Musaya olan 

imanlarını kuvvetlendirdiler 
Bir kerre isbat edeceğini söylemişti. 

Artık geri dönmesi de doğru olmazdı. 
Hemen bir kenara çekildi. Kollarını kal
dırdı, Tanrıya münacata başladı. 

- Yarab .. Dedi. Ben bütün bu işleri 
bu insanlar üzerinde senin.vekilin sıfati
le ve senin için yapıyorum. Eğer iddia
lanma karşı onlan ilzam edemezsen ben
den büsbütün yüz çevirirler. Ne edeyim. 

Bu sırada bir hitabı ilahi sadır ol
du. 

kafidir. Fakat dikkat et ki.. buzağı ha
kikaten altından yapılmış olsun.. Eğer 
altından değil de bakırdan ise o zaman 
iş tersine olur.. Bu ot altını toprak, fa
kat bakırı da altın eder. 

Karun, bu tafsil§.tı aldığı zaman için
den bir hayli sevindi. Elinde ot demeti 
uzaklaştı. Musa tarafından görülmez bir 
yere gelince, ot demetinden bir parça 
alarak koynuna sakladı. Sonra demeti 
olduğu gibi erimiş altın içine attı. 

Bir anda altın.. toprak oluverdi. 
- Ya Musa.. Merak etme .. Ben, ha- Bunu gören Benilsrail kavmi cehalet-

na bel bağlıyanları en dar zamanlarında le cTanrı> diye taptıkları cnesne> nin 
bırakmam. Şap denizi kenarında bir ot Tanrının ve Tanrılığın değişmez, bozul
vardır. Bu otun adına kimya otu derler. maz aydınlığı ile al§.kası olmadığını gö
Onu al. Erimiş altına kat, altın derhal rünce Musaya olan inanlarını kuvvet
toprak olur. Ve şayet o otu erimiş yaku- lendirdiler. Ondan özür dilediler ve: 
ta atarsan yakut da altın olur. - Ya Musa .. dediler. Biz hata etmi-
Musanın Şapdenizi kenarına giderken şiz .. Senin gösterdiğin doğru yoldan şaş

peşin.den kuyumcu cKarun> un takip et- mış, Saınnnın kötü yoluna gitmişiz. Şim
mesi de bir tarihi mukadderattır. Çünkü di senin Tanrının bizi Mfetmesi için ne 
adı efsane tarihine değil, bugüne kadar yapmak lazımgelirse söyle.. yapalım. 
ve her hangi yoldan olursa olsun zengin Bu ağır sual karşısında Musa cevap 
olmuş kimselere sıfat olmus cKarun>un veremiyor. 
o dillere destan serveti nasıl elde ettiği- - Tanrıma danışayım .. diyor. 
nin temPlini işte bu seziş ve Musamn Din kitaplarına, din tarihlerine ve 
peşine düc;üş.. teşkil eder. Bugün bile mukaddes kitaplara göre Tanrı, Pey
cKarun gibi zengin> tabirimizin hedefi- gamberi Musaya diyor ki: 
ni teşkil eden zenginler de talih. tesadüf, - Ya Musa ... Bu kavim puta taptılar. 
:ıeka. kuvvetleri ile beraber biraz da Kafaları ve dilleri ile putu Allah olarak 
cKarun oyunu> nun <la kuvvetinden kabul ve tasdik ettiler. Bu kavim için
fa;udalanrnışlardır her halde... de on iki bin kişi var ki onlara tabi ol-

Bu noktayı Musanın hayatını ta'kip madılar. Gerektir ki bu on iki bin kişi 
ederken ve claha ileride görece{!iz. Şim- puta tapan ve bana Ubi olmıyan diğer-
dililc tarih ve eisaneyi takip edelim. lerinin boyunlannı vuralar ..... 

Musa Sandenizine gelince; sahilde bir Gerek Musa peygamberin., gerek da-
çak otlar ~ördü. ha evvelki peygamberlerin U ... Ibrahim 

Acaba h11nların içinde hangisi ekim- zamanına kadar olan devirlerinde böy-
ya~ otu idi? le bir usul yoktu. Fakat Ibrahimden ev-

245 Akseki bankası 7 50 12 Bir gün gelecektir ki bu zafer Fransa ve Haticenin flyıan ve ın:en mu~ 
204 İnhisar idaresi 5 5 50 arazisine doğru Alman ileri hareketini oldukları ~de Mir. Ali ~ahalles~n 
192 Alyoti bira. 7 75 8 75 himaye edecektir .. Çünkü Alman erkli- Hacı Ali soka~da kfiln .eski 24 yenı 5~ 
188 N. Üzümcü 5 50 7 25 nıharbiyesi en iyi müdafaanın taarruz- sa~ılı ve 150 lıra kıY?1eti. m~ammenelı 
181 s. Erkin 6 25 15 dan ibaret olduğu düsturuna daima bağ- evın m~eı:nece verilen izaleı şuyu k~-
180 j. Kohen 9 ıı 50 lı 1!>ul:n1Gakta1.dırıi- 1

. z ~::tıs1~e~ls~9h:ın;:ııre: 
179 M. ~· Nazlı 7 13 n ..., mesi salonunda satışı yapılacaktır. Bu 

97 Y. I. T~t 5 375 5 50 Amele partisi artırmada tahmlıı olunan bedelin yüzde 

8
96
1 

HŞ. Remzı 7 9 hüJıümete -uardımCI yetmiş beşi nisbetinde bedel verildiği 
. Uyar 9 14 50 .. "' •. surette talibine ihalesi yapılacak aksi 

71 P. Klark 6 50 8 ~ndra, 2_5. (O.R) -:- . Amele. partisı takdirde satış 15 gün daha uzatılarak 
70 Ş. Riza ha. 7 75 9 reısı B: .At.li ile m':1a~. B. Grınvudun ikinci artırması 14-11-939 salı günü saat 
52 jiro ve şü. 7 50 14 başvekih zıyaretlerı uzerıne amele par- 15 de yine dairemizde yapılacaktır. 
24 M. Hıfzı 9 9 25 tisinin hükiim:etle sıkı bir iş birliği bek- Gayri menkul üzerinde hak talebinde 
23 H. Çolak o. 11 50 11 50 lemnektedir. Işçi sendikaları silAhlanma bulunanlar ellerindeki resmi vesaikle-
14 S. Saraç o. 6 50 7 faaliyetinde teşriki mesaiyi kuvvetlen- rile birlikte 20 gün içinde dairemize mü-
14 A. Recep Pa. 8 50 9 dirmek arzusundadır. racaatlan lazımdır. Aksi halde hakların-
11 M. Gür 6 25 6 25 Bir Leh tahtelba hiri da tapu sicili malılm olmadıkça paylaş-
9 Muammer Z. 8 25 8 25 d aha İSVeÇe iltica etti maıdan hariç kalacaklardır. MUzayede-
8 N. Civaner 9 50 9 50 Stokh 1 25 (AA) _ Ü .. .. b" ye l§tirak e1mek istiyenler kıymeti mu-
5 M. İzmir 14 50 14 50 p 1 °~t !balı.iri St kh ııJ~u ır hamminenin yüzde yedi buçuğu nisbe-

7191 Yekfuı il~ onya ....... ;::... Taht 1~ıın:, ~d tinde pey akçası ve ya milli bir banka 
74258 Eski yekfuı .ca. e~w::· e •V .m ere teminatı irae etmeleri lhımdır. Şartna-
81449 Umumi' yekoo e~ş ve .. muretteba~ı ~ger .iki ~t~l- me 5-10-939 tarihinden itibaren herke-
No. 7 6 ~ın murettebatı gıbı tevkif edilmiş- sin görebilmesi için açıkta ve gayri men-
No. 8 6 75 tir. kullin evsafı da şartnamede yazılıdır. 
No. 9 7 75 ES TONYA Gayri menkulün vergi ve sair kanuni 
No. 10 10 25 Hariciye nazırının mükellefiyetleri satıcılara ve yüzde iki 
No. 11 14 M ._ buçuk de11filiye ve fera~ harçlan alıcıya 

İNCİR OSHOVa seyahati.. ait olup ilıale bedeli defaten ve peşinen 
1749 Şerif Remzi 6 75 13 50 Moskova 25 ( ö.R) - Estonya hari- ödeneceıktir. 

785 Esnaf bankası 6 25 12 ciye nazırı Serter Molotofla ilk mülaka- Thaleyi müteakip müşteri ilıale bede-
775 M. H. Nazlı 7 11 tını bugün yapacaktır. Görü~meler iki lini vermediği veya veremediği suret-
329 M. j. Taranto 7 9 75 gün sürecektir. te gayri menkul tekrar 15 gün milddet-
263 Şerif Riza ha. 7 12 Yeni Zelanda da le artmmaya konulup ~u a;tırmada en 
208 K. Taner 7 25 8 Avr upa,,a lıuvvet çok bedel verenin iizerıne ihalesi yapı-

74 E Roditi 1 g 25 •• _, lacak aradaki tahakkuk edecek ihale 

33 
p. p ·· mah 1~ ;~ gonderiyor... farkı hiç bir bükme hacet kalmaksızın 

31 
B. S a~ak' 8 56 

8 25 
Londra, 25 (A.A) - Yeni Zelanda \•ecibesini ifa etmiyen müşteriden tah-

4147 Yekfuı 1 8 25 hükümetinin Avrupada harbetmek tize- sil olun~caktır. Daha fazla malfünat al-
5S858 Eski kiln re tam mevcutlu bir fırka göndereceğini mak lstıyenler dairemiz~ 939-1~~ sayılı 
61005 U ~ ekfuı İngiltere hükümetine bildirdiği haber dosyasına milrac::uı.tları }Uzumu ılan o1u-

m ~AHİRE verilmektedir. nur. 3543 (1962) 

122500 kilo P. Çekirdek 2 10 2 25 
225 balya Pamuk 39 41 

Para Borsası Hangisi Beniisrailin taptığı altın bu- velki devirlerde cşeriab usulü şu idi ki, 
zaıbnın fanilie-ini ispat edecek kuvvette her kim her hangi vücut azası ile bir suç CÜMHURİYET MERKEZ BANKASI 
kli? işlerse ceza olarak o suçu işliyen uzvu 

Aydında kiralık 
D. D. Yolları 8 

kahvehane 
nci işletme 

Musa, diz boyu otlar arasında dola- kesilirdi. Bu ceza usulü Muhammed KLEARİNG KURLARI 
§ırken tekrar bir hitabı ilahi vaki oldu. peygamber zamanında ve hırsızların el- Sterlingten fayrisi bir Türk lirasının 

- Ya Musa ... önünde olan otu ko- leri kesilmek suretiyle de tatbik olun- mukabilidir .. 
par .. ve bu ottan kopardığın bir demeti mustu. Alış Satış 
Karunun erittiği altının içine at.. Musa, bu emri ilahi karşısında kav- Sterlin 

Musa, derhal o ottan toplamağa ko- mine haber verdi: Dolar 
5~~:1o 5~~:55 

yuldu. Kocaman bir demet yaptı ve elin- - Tövbeleriniz kabul olunmak için Beiga 
de demetle tekrar geri döndü. boyunlarınızın vurulması.. kafalarınızın Fr F 3~:~~ 4

·
54 

Karun, onu buraya kadar takip e+m;., kesilmesi rn.zım. p anstaız rangı 7.6577 
34

• 
b 

~~ B · I il ka · · larak eze s "l 6993 ve urada durduğunu görerek kendi de enı sra vım, ımansız o ya- F1 . · 
bir tarafa gizlenm~i. şamaktansa tövbeleri kabul edilerek öl- İ orm Fr ı441 1.449 

Tabü Musaya vaki olan hitabı ilahiyi meği daha muvafık buldular. Halk esa- ~eç angı 3.3874 3.4069 
O.uymadı. Fakat Musanın orada bir ta- sen cahildi. Nereye götürülürse, ne ta- veç Kronu 3.2251 3.2437 
kını otlar topladığını gördü. ~çekersen o tarafa giderdi. Esasen Norveç Kronu 3.3778 3.3973 

Gözile bu otların toplandığı mahalf . .cahillikW, değil mi idi ki onları Sam- Ç~koslovak bonu 23.09 23.20 
işaretledi ve Musanın dönüşünde yine yap?ru\LTanrısına ta~tırmı~ı. Dınar 35.22 35.40 
onu takip etti. Musa peY.4fiiJnber, kendi kavmı arası- Leva 64.86 65.22 

Musa peygamber; bu suretle ve Şap- na ve geniş Ölçüde fesad yaım;u~ olan Ley 82. 83. 
denizi sahiline geli§ ve dönüşte arka- halkın cezaen kırılmasını kendis~ne ve R~yşmark \,97 L98 
aından cKarun> un geldiğini görmüş, Haruna sadık kalmış. Tanrıya ~anda Liret . 14.84 14.92 
farkında bile olmamış, Musa, şehre ge- ve ibadette devam etmiş olan 12 bın ki- DraJ;ımı 103.97 104.50 
lince ve daha çağırtmadan önce Karun şiye emretti. Zloti 4.2159 4.2373 
!karşısına çıktı ve: Bunlar, 8st Beni Israil halkını Ş~~ Pengü 3.6807 3.6984 

- Altını erittim. Halk toplandı ve büyük meydanına topladılar. Ellerını ANKARA BORSASI 
eriyen altının yine altın olarak kaldığı- kollarını bağladılar. Kılıçlarını, p~ala- Kapanış F. 
nı görüyor .. Ne yapacağız? rını bilediler ve... toFu birden Londra - Sterlin 1 5.24 

Diye sordu. Bunun tizerine Musa, idama başladılar .. öyle ki.. .~adı~rı, Nevyork - Dolar 100 130.3475 
elinde tuttuğu koca ot demetini olduğu çocukların feryatları ay().ka yükseliyor- Paris - F. Frangı 100 2.9775 
gibi Karuna uzattı: du. Amsterdam - Florin 100 70.2240 

- Al bu otları o altını teklis etmeğe.. ••BİTMEDİ•• Brüksel - Belga 100 22 3925 
Stokholm - İsveç Kronu 100 31.3775 

C~ Kız Enst it üsü 
lüğünden: 

Direktör-

Ankarada açılan Kız Meslek Öğretmen Okuluna sınavla almacak 
talebelerin sınavları 29/IX/1939 Cuma günü saat 9 da Cümhuriyet 
Kız EnstitüsünCle yapılacaktır. Namzetlerin okula müracaatları. 

( 1965) 

Diğerleri tescil edilmemiştir. 

-~
Lİ!'VANYA 
Aslıerıerini lıısmen 
terhis ediyor ... 
Kaunas, 25 (A.A) - Yüksek askeri 

kumandanlık ordunun kısmen terhisini 
emre~tir. Bundan vaziyetin aydınlan
dığı ve Litvanyanın yakın bir tehlike 
mevcut olmadığı manası çıkarılmakta
dır .. Henüz silah altında bırakılan ihti
yatlara rekolteyi toplıyabilmeleri için 
beşer gün izin verilmiştir. 

komisyonundan: 
Aydının Orta mahallesinde Kanara köprüsü yanında hattın KLM. 

130X900 de idaremize ait kahvehane müştemilatile birlikte üç sene 
müddetle açık artırma usulile kiraya verilecektir. ihalesi 16. 1 O. 939 
günü saat 1 5 de Alsancakta işletmemiz binasında komisyonca yapıla
caktır. Üç senelik muhammen kirası (600) liradır. 

İsteklilerin 45 liralık teminat makbuzlarile muayyen vakitte ko· 
misyona gelmeleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde ve Aydın 
istasyon şefliğinde görülebilir. 

26, 30, 4, 10 3517 (1958) 

Balıkesir Vilayeti 
'meninden: 

daimi encü-

3 Senelik Muhammen Teminatı 
No. Mevkii Hektar resim nisbiyesi Lira 

8 
66 

Ayayorgi 
Mandıra 

20 
ıs 

3000 
1500 

225 
113 

Büyük maymun 11 9000 6 7 S 
1 O. 8. 939 tarihinde ihaleleri yapılacak iken talipleri çıkmıyan Er

dek kazasında bulundukları mevkileri yukanda yazılı üç parça granit 
taş ocağı üç sene müddetle işletilmek üzere yeniden açık artırmaya 
konulduğundan 2. 1 O. 939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 1; 
de pazarlık suretile ihaleleri icra kılınacağı ilan olunur. 

3540 (1 960) 

Toprak mahsulleri 
Ofisinden: 
Y. Mühendis Y. Mimar ve fen 

ikisi de madeni, biri sodyom vücudu
muzdaki sulu kısımların temeli, öteki po
tasyom bütün nesiclerin temelidir. Mik
tarca, ikisi de pek büyük değil, fakat 
onlar vücudumuzda bulunmayınca ha
yat kabil olmaz. Başta madenlerden ba
zıları gibi, bunlar hayabn mayaları gibi 
değil, vücudumuzun terkibinin mühim 
birer unsurudur. 

Vücudun sulu kısımları için temel olan 
sodyom madeninden insan vücudunda 
200 gram vardır. Bunun, şimdilik bil
mediğimize göre, en mühim vazifesi vü
cuttaki sulu kısımların kimyaca ekşilik 
ve alkalenlik muvazenesini temin etmek
tir. Vücutta bu madenden kafi miktar
da bu1unmayınca kan ve onunla birlik
te sulu kısımların hepsi ekşi olur. Ondan 
dolayı hayat devam edemez. Bu made
nin bir işi de Klor ile birleşerek gene ka
na ve bütün vücudumuza lüzumlu olan 
hızu teşkil etmektir. 

Her gün bize lüzumlu olan f 5 • 20 
gram kadar tuzdan başka. aynca 7, 8 
gram kadar sodyom lazundır. Bunul\ 
hepsini gıdalar arasında bulmak kabil 
olmadığından en büyük kısmının yemek
lerimize tuz katarak temin ederiz. Bu
nunla beraber, tuz bize sadece sodyom 
veremediğinden gıdalanmızda da ondan 
ayrıca almağa mecburuz. 

Etlerde, balıklarda, taze sebzelerin 
en çoğunda kanımıza lüzumlu o1an hu 
madenden pekaz nisbette bulunur. Pilli
vın pirincinde de pek ehemmiyetsiz mik
tarda.. Onun için yemeklerimizde daima 
ekmek yeriz. Ekmeğin yüz gramı bize 
394 miligram sodyom verir. Kunıfasul
yede daha çok: yüzde 400 miligram. 

Nesiçlerimizin temeli olan potasyom 
madeninden vücudumuzdaki miktar va
kit vakit değişir, fakat gene iki yiiz gra· 
mm etrafında dolanır. Her gün ağırlığı
mızın her kilosu başına 6 santigram, de
mek ki 75 kilogram ağırlığında bir insan 
için günde 4 gram potasyoma ihtiyaç 
vardır. 

Bunun da vücudumuzdaki en mühim 
nesiçlerin e1'şilik ve alkaienlik muvazene
sini temin etmektir. Ondan başkaca da, 
çocukların büyümesi için lüzumludur. 
Vücudunda kafi miktarda potasyom bu
lunmıyan çocuk büyüyemez. 

Bereket versin ki bu maden nebatat
tan gelen yiyeceklerimizin hepsinde bo1 
bol bulunur. Ondan dolayı vücutta ek .. 
şilik muvazenesini temin için çokça seb .. 
ze yemeği tavsiye ederler. 

Bu mevsimde yemişlerden en çok po
tasyom veren lleftalidir: yüz gramda 
1100 miligram. Fakat yeşil zeytin, her 
mevsimde yüzde 15 26 miligram verir. 
Buğdaydakinin çoğu kepekte kaldığın
dan ekmekte, ancak yüzde 2 00 millgTam 
bulunur. Pilavın pirinci bu bakımdan da 
nafile.. Fakat kuru sebzelerde bolcad lJ'. 
Patatesde bol.. Yüzde 450 miligram ... 
Etlerde ve balıklal'da sebzelerdekinden 
az •. 

Demek ki etler bize tuz ve onunla bir
likte sodyom, sebzelerde potasyom ge• 
tirerek vücudumuzun iki temelini sağ• 
lamlarlar. Bu iki temelin arasında mu• 
vazene bulunması da pek mühimdir. Bh l 
sağlam. öteki çürük olunca vücud bir ta
rafa aksar. Ondan dolayı çok sebze, az 
veya hiç et yemiyenler çok tuz yemeğe 
mecbur olurlar. Sebzeler, nesiçler, tuz 
da sulu kısımları sağlam yaparlar. 

Yakın zamanlarda meydana çıkan bir 
rivayete göre, potasyom fazla olunca bü
yijk bir mahzuru olur. Bu maden çocuk
lan büyütür. Fakat çocuk olmıvanlarda 
fazla olunca nesiçleri lüzumundan faz]a 
büyüterek kanser yapar. Ondan dolayı 
kanserin çoğalmasını, çok potaslı olan, 
sun 'I gübrelere atfederler. 

Fakat bu da kanser üzerine bin bir ri
vayetten biri... Zaten bizim memleket
teki gibi tabii gübrelerle, yahut hiç güb
resiz kendi kendine yetişen sebzelerden 
kanser hasıl olduğunu kimse iddia et
memiştir ... 

lzmir Tecim Lisesi Direktör
lüğünden: 
Memur ve müstahdimler için ak§8.tnları saat 6 dan 8 e kadar devam 

eden kurslara kayıt ve kabul devam etmektedir. Aşağıdaki kurslardan 
istediğine veya bir kaçına devam edilebilir. 

i1101ı.rEREYE memuru aranıyor: 
Giden lrlandalı Merkezde teknik büroda çalışmak üzere beton anne hesabatında Sovyet elçisi ile Lorcl 
tedhişçiler... ve her türlü proje işlerinde tecrübeli iki İnşaat mühendisile bir mimar Ralilaksın mülakatı 

Muhasebe, matematik, muhaberat, daktiloğrafi, stenoğrafi, F ran
Bızca, İngilizce. 

Fazla izahat için okul direktörlüğüne müracaat edilmesi. 
26, 28 3547 (1964) 

L - - .-- __..: ----- > --- -- . . ---222EES 
~/7/ZY,'ZZELLZ:'LLLZ7;/7,./,////./Z/...EJJ...7:/.../J/ZJ~A'/A'.%7/ZY/~~ 

DEMiR MASKE ~ -- --tarih ve macera romanı 

Londra, 25 (A.A) - Deyli Ekspres ve iki fen memuru alınacaktır. Londra, 25 (A.A) - Lord Halifaks ile 
gazetesinin bildirdiğine göre Irlanda ma- Bunlara kadroları mucibince mutahassıs ücreti verilecektir. Sovyetlerin Londra büyük elçisi B. Ma-
kamları İngiltereden çıkartlımş olan 1 kl"l · il Of 1 k l d 1 • iski dünkü görüşmeleri esnasında vazı· -
d .. hlik li İn ste ı erın yazı · e ise müracaat arı ve vesi a arım gön erme erı ort te · e · tedhişçinin gene giltere- yetin son inkişaflarını uzun uzadıya tet-
ye döndüklerini Londra hükümetine ha- ilan olunur . kik etmişlerdir. 
her vermislerdir. 26, 29 3542 ( 1959) Deyli Meyl gazetesinin diplomatik 

ttikt di 
· =• 4 - ' . zz - - v • .=-=> muharririne göre Sovyet büyük elçısı" · 

e en sonra cevap ver · : - Bu kasaba Jan Kavalyenın bulun- bulunacagJZ ... Dedi.. derhal hüküm. ·· til t k So 
Bır· dost Matmaz 1 d v k b d vil .. di? J Ka al il d bul ta e e emasa geçere v-- ··· e ·· ugu asa a eg mı ı · - ~ :', Y~? e ora a uşup - vetlerin müstakil hattı hareketleri hak-

Ve sonra Faribolu göstererek: _Evet Monsenyör.. nışacagız değil mı. kında Lord Halifaksa mümkün olduğu 
- İ~te ... Dedi, size vereceğim arka- - Bir kaç gün evvel rahip Reynıont M Evet ... ö L . . t B kadar çabuk cevap vermeyi vadeylemi'"-

daş... Ismi Fariboldur .. . .. d . J K al onseny r w yıne sus u.. aşını tir ~ 
Genç kız Iatü b. t b üml . sem oraya gon ermış ve an av yeye .. .. v . d .. .. .. . . d . . .. 

.. .! . ır e ess. e . ihtiyatlı bulunmasını haber vermemiş onune egmış uşunuyor ve ıçın en şoy- -*--.. 
- Mosyo Fanbol... Dedi... Arabaya . di? le söyleniyordu : 

girmek ve yanımızda yer almak sureti- mıy E. t V b d aldıv . if - Benim taliim bu gece kendini gös- f";e~t::u,onun ~J."aeda Büyük le bize şeref v · · · · ? - ve··· e en e gım emrı a k B d vd v be · F i led•ğ• .. er1:1" mı~ıruz. . . . . etmiş, Anduza gitmiş Jana bir kaç gün terece ... ~ .. ~g an aşagı ya nı ran- ' 1 1 yeni bir cinayet 

C 
. Monsenyor Luı Farıbola vazıfesını iia- d d .. illan ' . . h ak sa tahtına gotürecek yolda muzafferane 

( I K ıN J K / S / M) dan sonra hemen Madögafarel mevkiine mey :n da ;oz 
1 
~mesf ~~ 

1 
;Iv. - yürümek için veyahut ta menfa yolunu be ~ale, 2~ (AA) - Buraya gelen ha-

gelmesini ehemmiyetle söyledikten son- şanı ar e~ op .~n at;~ a so~ e gı ~u: boylamak için ineceğim.. . r ere gore Çekoslovakyanın sabık Pa-- 45 _ ra araba hareket etti. ~~~ ~ır muddet ıçın tehir etmesını * ns ataşemiliteri albay Drgac Pragda 
. - Monsenyör Lui, Mistufle ve genç pro- bıldırmışt~.. . Madögafarel bu sık ormanlık dağın Gestapo tarafından öld~üştür .. ~-

Aclı,..Jan dö y~inyesdi .. ~ok ıhtiyar maruz muhtemel her h:ıngi ~ir tecavüz- testan tekrar atlara bindiler, bu Mclise Monse!:yor .L?1 mukabelede bulun- tepesine yakın bir yerde biri küçlik, di- b?y D~~~ casuslukla muc~de1e servısı
olan sut annesının refakatinde amcası- den muhafaza edecektır. Bızim yolu- yüzünden geri kalını oldukları ll _ ~adı .. Sukllt ıçınde yollarına devam et- ğeri büyük ve yanyana yapılmış iki bi- n~ şefı ıdi ve bu suretle hır çok A1man 
nın bulunduğu ve kendisini beklediği muz .maalesef sizin takip ettiğiniz yol- na devam ettiler. ş yo arı tiler.. . . nanın bulunduğu mahallin ismiydi. Kü- a3anlarım meydana çık~ş.tı. 938 ey
Servas. şatosuna gidiyordu. Bir sene ev- Demır maske Yol.. Bir dağ eteğini takip ediyordu.. ··yı oll b~yuncatlıaraslıradıbırBtakım··ıınsıan çülr bina üç küçüle odalıydı .. On adım }fil btin~danı e~asınfli~~- da ıstihbarat ne-
vel yetlın kalmıştı. Bütün ailesi amcasın- dan büsbütün ayrı olduğundan ben Bir dönemecten d .. ah ıkt kJ go ge erme ras yor ar . u go ge er ötesindeki büyük bina ise müstatil şe- zare e servıs şe gı yapmıştı. 
d ·b · ' · uz s aya ç 1 an kah b' taraf akl k kah k dil an ı arettı. haydutların öldürdükleri hayvanıma zaman genç rehber korku ile karı§ık bir ır a s anara en e- kilde büyük bir salondan ibaretti. z 

Servas şatosu şimdi bulundukları yer- mukabil size terfik edecegımv· arkada"'ın deh.şet çığlığı kopardı : · rini göstermemek için yoldan uzaklaşa- Bu binanın kapısı yarı aralıktı. Buc kül' tür' lisA.Ydt 810-939 tari 
d iki

. f ah uzakt b ~ rak · · tikam t · t ki tın kt "d'l a esın en - -en ers a ulunuyordu. atını almak mecburiyetindeyim. - Bakınız ... Bakınız monsenyör.. aynı ıs e ı a P e e e ı 1 er. Kapının eşiğinde bir adam, siyah bir hinde almış olduv 31 al 
Monsenyö~ L~i: bir teb.essümle mat- .G.enç kız m~teşe~irane bir hareketle . Diyerek uzakta y~elen kızıl alevle- . Bu ~s~ik~met ..... ~~ ormanlıkla kaplı mantoya bürünmüş uzun boylu bir dilmamemi zayi e=. nwnar ı tas-

mazle ~an do ~ırınyese hıtaben : elmı monsenyor Luıye uzattı : l'l ve kıp kırmızı kesilmiş semayı göster- bır dag ıstikametı ıdi.. adam duruyordu. Yenisini alacağımdan eskisinin bük-
- Sıze, dedı, seyahatinizin son nok- - Mösyö ... Dedi ... Kime karşı min- di .. Sonra ilave etti : Şimdi artık üç süvari bu dağın ağaç- Nöbetçi ve muhafız vazifesi gören bu mü olmadığını ilan ederim. 

----~-- 1 ·-- - 1- - · ·- -- ~h c:lr:ıu·]A,.;_ An~• :ıc.,...,,.ı....,...,., ı~~dan-iıı:maııu • • adam her veni geleni : Sınıf 3. 188 numaralı Ali Hikmet 



Z6 EYLCL SALI 1939 

d w F Henry Van der Zee 
Ankara Ra yosu · · ve şürekası 

---,~ 
DALGA VZVHLVCU 

BUGUH 
Al\1ERİCA.~ EXPORT LİNES İNS. 
NE v _ y o R K İÇİN: 
aEXCELLO• ,ap. 25 Eylüle doğru 

-~-- /120 W bekleniyor. . 
1639 nı. 183 K~ w EXERMONT• vnp. 3 ilkteşnne doğ-

!l'. A.. P. 31.'10 oı. 94&5 Kes./ 20 Ww. nı• bekleniyor. 
!l'. A.. Q. 19.74 nı.15195 Kes./ 20 Ww. .JO.:l\IOOR11 vnp. 6 llktcşrine doğnı 

12 30 Program ve memleket saat ayarı bekleniyor. nı~ • 

12:35 Türk mUziğl . 0ı-;.xECUT~VE• vap. 10 .uıueşrıne 
Okuyan · Semahat Özdenses doğru beklenıyor. 
Ç lanlar ·. Fahire Fersan, Refik o. T. R. T. KUMPANYASI 

a · UDAPEŞT Fcrsan, Cevdet Kozan. B ' i · , 
1 - Segllb pcşre\ri TUNA 1..İl\IANLARI ÇIN 
2 _ Bimen şen_ SegMı şarkı BUDAPEŞT motörU 22 cylUle doğru 
(Sunda içsin yll.r elinden) bekleniyor. _ 
3 _ Arif bey - Segalı şarkı TİSZA motöril 25 eylOle dogru bekle-
(Olmaz ilaç sinei satmapercmc) niyor.. . 
4 _Ari! bey_ Hüzzam şarkı DUNA motörti ilktcşrin bidayetine 
(Meftun olalı) doğru bekleniyor.. . 
5 _ Biınen şen - HüzZam şarkı SERVİCE l\IARlTIME ROUl\IAİN 
(SükQ.nda geçen ömrüm) PİRE - KÖSTENCE - KALAS 
6 _ Refik Fersan : Hüzzam saz LİMANLARI İÇİN 

DUROSTOR vapuru 28 eylUl öğlede 
senıalSl · ve 

13 00 Memleket saat ayarı, aJans kalkacaktır. 
. meteoroloji haberleri İSKENDE~ VE PORT SA!'f iç~ 

!315 _ 14.00 Müzik (Karışık program TZAR FERDINAND ':apuru ılkteşrın 
· ı) bidayetine doğru beklcnıyor. 

~granı ve memleket saat ayan Vayıurlann i,im ve tarihleri hakkında 
"9·~ MUzik (Hafif mUzik pl.) hiç bir taahhüt alınmaz. 
J.9. o Türk müziği (Bağlama ile oyun Vapurlann hareket tarihleriyle 
P.3 havalan : Sadi Yaver Ataman lwılardald değişikliklerden aceota me-

T. iŞ BANKASl'nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 tkinciteşrin 

t a r i b 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. . 
,u/a. lkramiyeleri: a~~O".n•ıw-. 

ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
S n ıooo liralık ••• s.ooo Lira 
8 n soo liralık .... 4-000 Lira 

16 n 250 liralık ••• 4.000 Lira 
60 n 100 liralık ••• 6.000 Lira 
95 » 50 liralık-· 4-750 Lira 

250 n ıs liralık ••• 6.250 Lira 
•••••• ••••••• 

435 32.000 
'9!:7-J"J:..Y.:r.:z:>~a:;;;::znııx;:zcoa ı u wmm# 
T. lt Bımkasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemi., olurıunuz. 

Ve fasit heyeti suliyet kabul etır.ez. 
~o 15 Konuşma j Daha f--'• tafsil~t tçln ATA TÜRK O Q 51 ..... ııım ..................................... ~. 
r.: . Memleket saat ayan a ans ve ~ t 
eo.3o meteoroloji haberleri caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der Ü Y Ç e r Y e D bank 

ŞUBESi 

• 

eo.50 Tiirk müziği (KlAsik program!az Zee ve Şsı. Vapur acentalığına mUraCA· DER ·S D N E R B A N K 
Ankara radyosu küme ses ve •t ecUlmesl rica olunur. .. 
heyeti . TELEFON : %007 /2008 • z M İ R 

_Kür dili hicazkAr peşrev! a 
~ - Afif bey - Kil.r dili hicazkAr ••••11••••••••••••••11•••••••••••n•••••••• Merkezi : BEBLIN 
.ft..ı.. (Muntazır teşrifine haz.ır • 
~- oı.tviER VE ştlREKASI LTD. Almanyada 175 şubesi mevcatturM 
ka
3 

yıkArif) • bey _ Kil.r dili bizakAr VAPUR ACENT ASI 
) ATATÜRK CADDESİ Recs binası Sermaye ve ihtiyat akçesi 

carkı (Gidelim Göksuya 2 4 
4-Arif bey - Kür dili hicazUr TELEFON: .ı 3 171,500,000 Raylasmaftlı 
şarkı (Niçin terkeyleyip gittin Londra ve Livcrpol hatl::ı.rı için Türkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMIB 
a zailin) ,__ı-ı • piyasanın ihtiyacına göre vapurla-
5 -Mesut Cemil: Lavta UlJL.Vmı nmız sefer yapacaklardır. 6bıırda ımbeleri: KAHiRE VE ISKENDERIYE 
6 _ Rifat bey - Kür dili hicazkh" ........................................... Her tiirlü banka rnunmelabru ifa ve kabul eder. 

şarkı (Bu şeb recayi dil .0.1~) -------
7 - Rahmi bey - Kilr dili hıcaz- SPERCO V APVR -------
kar şarkı : (Sana ey canımın ca-
m efendim) . ACENT ASI 
8 - Rahmi bey - Kilr dili hicaz-

k.Ar şarkı (Ey mıtnbı nazende AORİATİKA SOSY•:t'A ANONDIA 

:18) Arif bey _ Kil.r dili hlcazkdr ot NA vtGAZYONE 
10 _ Kilrdili hJcazkAr saz semaisi KİLİÇA vapuru beklcrunckte olup 
şarkı (Kanlar dö1dlyor) Napoli, Cenovn ve Marsilya limanları 

j!L30 Konuşma için yük alarak hareket edecektir. 
}11.45 Milzik (Solistler - pl.) DİANA vapuru cyJUl sonlarında bck-
'2.00 Müzik (Radyo ork~tr)ası lenmekte olup Vencdik ve Tiiyc.ste li-

Şef : Dr. E. Praetonus manları için yük alarnk hare'.ket edccck-
Konser takdimi : Halil l3edil Yö- tir. 
netken) iTALİA S. A. ot NA VlGAZIONE 
1 er!::ıth.ovcn : Prometheus PRİNCİ PESSA l\iARİA motörü 28 

~v_ p· e • Ramuntcho suitl eylUl 939 tarihinde Ccnovadan Cenubi 
3 _ R~e~a~: Rosenkavalier Amerika limanlarına hareket edeeektir. 
operasının valslan N O T : 
4 _ Smetana ; Şarka (Senfonik fl:irıdaki hareket tarihleri ile navlun· 
parça !ardaki değişikliklerden dolayı acent• 
5 - Rossinl : Guillwne Tell ope- mız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 
rasının uvertüfi.l tafsilllt için İKİNCİ KORDONDA FRA· 

~3 .00 Son ajans haberleri, ~t, es- TELIJ SPERCO vapur acenlasına mü· 
ham tah.,"ıl 11t knmbıyo nukut 

, • " • • t dilmesi Jca olunur bor.sası (Fiat) racaa c r . 
p.20 Müzik (Cazbant) TEl.EFON : 2004/2005 

23.55 - 24.00Yarınki program --

tZMlR ASLtYE lKlNCt HUKUK 
HAKtMLtôtNDEN: 

T. BOWEN REES VE 
5ürekisı 

Izmirdc namazgahta yapıcıoğlu yoku• 
!junda 19 sayılı evde oturşn Mehmet FERN LİNE (FEARNLEY AND 
'1.'evfik önyol tarafından Jzmir Jkiçeşme- EGER OF OSLO) 

lzmir Jnh: sarlar Başnllüdür· 
lüğ.irden~ 
Çamaltı tuzlasındaki idare malı kahvehane ile sütçü ve berber dülc

kanlannın 939 mali yılı Mayıs 940 sonuna kadar kiralan açık arttırma· 
ya konulmu~tur. Muhammen kira bedellerile muvakkat teminat para· 
lan aşağıda yazılıdır. 

Şartnameleri levazım şubemizde görülebilir. 
İsteklilerin 7/10/939 günü saat f O da başmüdürlüğümüzdeki ko

misyona gelmeleri ilan olunur. 

Nam 

Kahvehane 
Sütçü dükkAnı 
Berber dükkanı 

Senelik 
Muhammen Muvakkat 
Kim bedeli Teminatı 
Lira K. Lira K. 

120 00 9 0(} 
30 00 • 2 ıs 
30 2 25 

23, 26 3518 ( 1951) 

Böbreklerden idrar torbasına kndnr 
~ollnrdnki hastalıkların mikroplarını kö
kUndcn temizlemek için HELMOBLÖ 
kullanınız.. 

Helmoblö 
lik caddesi ikinci asmalı mescit soka~- FERNLANE motörü ayın nihayeUn-
Cla 21 sayılı aile evinde dturan Ag: de beklenilmekte olup Nevyork ve 1 

~t:::ç~~ı!:ış=~ilea&v:; va- Amerika sahilleri limanları için yük ala- =~~~~~~~ 
~ Böbrckler.l.n çalışmak kudretini artı-

1 rır. Kadın, erkek idrar zorluk:lannı, es
ki ve yeni bclsoğukluğunu, mesane ilti
habını, bel ağrısını, sık sık idrar bOzınak 

,___ ·· ddeialeyhln tahakkuk eden caktır. . 
raıuuı ,.2!1:,... cçh li tin mebni iz- Gerek vapurların muvasalat tarihleri. 
Ocaınet~ın m u ye e 

lrd ıkan Y. asır gazetesinin 9-8-939 isimleri ve navlunlan hakkmda acenta 
:rın ev~ 10202 sayılı. ~üshasile ilAnen bir teahhUt albna giremez. Daha fazla 
tebliğ ve 22-9-939 tarihınde .~khle tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. 
davet edildiği halde geblml edi1=~a v; nın 2353 telefon nwnaruma mil.racaat 
kı da muamelel gıya ye 1 ~emenin 17-10-939 tarihine talı1tl- edilmesi rica o unur. 
m brar verilmiş olduğundan ınliddei- ----------
~~yh Adilenin tayin olunan gUn ve sa
atte mahkemede hazır bul~1 veya Messageries Maritimes 
bir vekil göndermesi aksi ta~dirde b~ - *-
daha mahkemeye kabul edihrifyeceğ KUMPANYASI 
·-~ı·ıı. k kaun· olmak ilzere ilan UTİE 
«:n 16 ma amma G3) TH.EOPHİLE GA R vapuru 30 
olunur. 3545 (19 el k 

ve bozarken ynnmak hn1lerlnl giderir, 
Bol idrar temin eder· idrarda kumlann 
ve mesanede taşlnnn tcşekkUlUne mani 
o hır. 

DİKKAT: .HELMOBLÖ ldrarın.m te
ıniz.liyerek mavileşlirir .. 

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

HER ECZANEDE BULUNUR .. 

------------· ağustos 939 da ~t 16 da g ere ~ece 
İstanbul yoliyle Pire, Napoll, Mnrsılya- ~-----------•! !111-•--••••----•ıJ 

UNDAL ya hareket edecektir. 
-- ,__ Her türlü izahat ve maliımat için Bi-

tJl((mfİ DENlz ACENTAliÖI LTD. rinci Kordonda 156 numarada LAU-
JIELLENİC LINF.S L'11>. BENT RE.BOUL ,.e şERIKt vapur acen· 

PATRAİ ~~~~12'1 =~= turna müracaat eıili1mcsi ria oluaur. 
~evvel ıv~,A;;'versa ı;manlan TELEFON : Z 3 "I 5 
.ıup Rott.erdam ve 

1ç1n ~ : 1 BATl1 BAVACIUK YE SPOR 
·LO •. vvel 939 pazar Türk lla\'a Kurumu tarahndao neş-

Do.Kroa 

Kemal Osman 
Bozkurt 

iZMİR MEHLE.KET 
BASTAHUI 

Asabiye mütalaa.ssuı 
Doktor 

lsmail Ziya 
1 Memleket hastanesi eski mütahassısı 

25 ... TELEFON Eri ı %515 
Moay~hane : 4178 

LUks vapuru 8 ~e edi 9 teşrini- rcdilcn haftalık (lln\"acılık ve Spor) 
günil Köstenceden. a~ ~ :saaf 12 de : dergisin.in !47 inci sayısı da çıkmışbr.- OQ"""JjiM! 

5 
il 

evvel 939 pazartesi gun li.rnanlan _ J{otor- Bermutat müudcrecatı arasında havacı-

A..sabiye naüıahaum 
MUAYENEHANE: İkinci Beyler 

sokak No. 79 da hHtalamtı her rfin 
bbUI eder. 

1 
Her gün sabah 9 dan itibaren akşam 
6 ya kadar İkinci &yler solağı No. 

Pire - Arnavutluk . hareket lığa ait değttli :razılar bu1unma1da be- Doktor 
Dubrovnik - Split ve Triyesteye her ba sayının bir hususiyeti de Av- iılı•••••-M!a::mmm•• 

-------.... 

aıçAGı 
fn seri .sakalları 

-~~ 
umu~atır 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otekilik müt~hua111 bay ömer 

•. Benıü' dir. 
Briatol oteli eDi odalı her odada soluk ve tacak abr aıalan, buıyolan 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan oldaiu gibi 
aaanaörii ve hUMUi lokantası vardır. 

Bütün uri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve {ıtanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehauw 

bay ömer Lütfü Bengünün idareıindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
eydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı uticannda 
hman otellerde bulu,urlar. 

-T. Co Ziraat Bankası 
~ 

Kurulıq tarihi : ıssa 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası.. 

Şube ve ajan adedi: 262 
Zirm ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BtRtK.TiRENLERE 28.800 LhlA 
mRAMtYE VERECEK 

Ziraat bankasındıı kumbaralı ve ihbarsız tasarruf bcsaplannda en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre Uc
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 
4 

• 
• 

500 • 2.000 • 
Z50 • 1.000 • 

40 it 100 it 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 it 20 • 3.200 • 
DİKKAT: ~Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 •liradan aşağı dilşml

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yü1.de 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 de.fa, 1 Eylfıl, 1 Birind kiııun, l Mart ve l IUzitan tarih· 

Jcrinde çekilecektir. . ~ 

Ziraat müdürlüğünden: 
Ziraat vekaleti için satın alınmnsına lüzum gösterilen 1 O ton göztap 

ziraatta kullanılacak evsafı haiz 2490 eayılı arttırma eksiltme kanunu 
mucibince 15 gün müddetle münakasaya konulmuıtur. 

Beher kilosunun muhammen fiatı 12,5 kuru§ ve muvakkat teminab 
93 lira 75 kuru§tur. Mal lzınirde teslim edilecek ve bedeli maliye vez
nesinden ödenecektir. ihale Eylulün 28 ne rasthyan perşembe günü 
saat J 5 de ziraat müdürlüğünde toplanacak komisyon muvacehesinde 
yapılacakbr. lsteklllerin pey akçasını maliye veznesine yatırarak mak
buzlarile birlikte ihaleye İ§tiraklan rica olunur. 

13, 17, 21, 26 3366 (1880) 

Türk Maarif Cemiyeti Kız 
ve Erkek ta!ebe 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 fzmirin en havadar bir mevkii olan köprüdedir. 

3 - Erkek talebe yurdu 1 ci ve 2 ci liselerle Tecim lisesine ve Gazi 
orta okuluna yakın 1 ci kordonda 320 numaralı binadadır. 

4 - Yurtlarda talebelerin mütalaa terbiye ve inzibat işleri lise mual
limlerinin nezaret ve Uhdelerine vcrilmİ§tir. Kayıt olmak İsteyenler 
hemen müracaat ederek kayıtlarını yaptırmalıdırlar. 

5 - Yurt ücreti 150 lira olup memur ve mütekait çocuklanndan 
% 1 O ve ilci kardcttcn % 15 tenzilat yapılır. 

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

edecektir. THERS LTD :.,_,., kana buhyan biiyiik harpte ve s •• ı ç h 
GOULANDRİS BRO . helerde olan hava harckitı haklan- .. ---------.. ! U eyman 0 Ur 

PİRE ';.P k mufassal ve dokiimıuater malll- DO.KrGR Çocuk hastalıkları f lan 
.NEA UELLAS· . . mat.çov~diT. Karilerimize tavsiye Ism aı·ı Hakkı 

LUb transatlantik vapuru ile Pire ederiz. mütahassısı inhisarlar Tütün fabrikası 
N evyork hattı... ==-~-.-.-;.-.~~-;.-;,-;.-;.;=;.;.;.~~;.~,;.~..,=~ Ak 
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Lehistan a askeri vaziyetin içyüzü 
Çarpışmalarda Leh piyadesi A lman piyadesini 

Almanlar tankların yardımı olmadıkça 

daima 
harbe 

mağlüp etmiştir 

girmiyorlar 

Varşova müdafaası u har- ol on yanın Sovyetleşmesi 
hın en parlak bir sahifesidir ltalyan müşahitlerini çok ciddi bir 

Faris, 25 (Ö.R) - Lchistandan avdet -~~~~~:;;;~~~~~~~~~:=~~~~=~==~=~;,' 
eden ve oradaki askeri hareketleri saati ~·••\ 
saatine takip etmiş olan bir Fransız şah
siyeti üç haftadan beri Lehlstanda cere
yan eden askeri hareketler hakkında şu 
izahatı vermiştir : 

Lehlerin hezimete uğramalarının se
bebi bilhassa Almanların harp malzeme
si bakımından ezici tevcffukudur.. Di
ğer bir sebep te yeni bir harp tabyası
dır .. İhtilafın ilk snatinden itibaren Al
man tayyarelerin münakale yollarını, 
dcmiryollarını kesmişler, köprüleri ber
hava etm~lcrdir. Leh ordusu bu sebep
le çok güç vaziyete düşmüştür. İlk de
fa olarak zırhlı kollar harpte esas rolü 
oynamışlar ve piyadeler i§gal kuvveti 
vazifesini görmekle ih.-tifa etmişlerdir .. 
Lehler knhramancn harbctmişlersc de 
zırhlı makineler karşısında dayannma
mışlardır .. Esasen müstesna şartlar Al
manlara yardım etmiştir. 939 yaz sonun
da Lehistan misli görülmemiş bir kurak
lık geçirmiş ve Alman tanklariyle tny
yarcleri bundan istifade etmişlerdir. 

Leh ordusu evvelden tahınin edilemi
yecek bir vaziyete düşmi.iştür .. Lehistan 
siyasi hatalar işlemiş olabilir. Fakat in
kar edilemez ki Alman müddeiyatı kar
şısında örnek olacak bir soğukkanlılık 
ve itidal göstermi~tir. Almanların tahrik 
mahiyetinde gösterecekleri ihtiyat ted
birleri alarak taarruza sebep olmak iste
m?yordu .. 31 a~tos akşamı harbi mu
hik gösterecek hiç bir sebep yoı!lu. Bcr
lin sefiri hükümctinin müzakere arzusu
nu teyit etmişti. Fakat Almanlar ansızın 
taarruza geçtiler. 

Leh askerleri, silah müsavatını haiz V AltŞOV A ŞEHRİNİN PLANI 
oldukları her noktada Almanları telef mevkide kalmaktadır .. Leh askerleri gi- manyada olmasının sebebi ise, hükümet 
etmişlerdir. Bütün müşahitler, çarpış- bi Leh milleti de kahrrunanlıbtı dolayısi- ile istişareye geldiği bir sırada münnka
malardn Leh piyadesinin Alman piyade- le tebrikc şayandır. Zira harp hakikaten le yollarının kesilmiş olmasıdır.. Leh 
Bini mağlOp ettiğini kaydetmekte müttc- toptan harp olmuştur. Varşova miidafa- milleti, bütün paraşutlarının bir kaç sa
hittir. Bu da ilerisi için çok mühimdir... ası bu harbin tarihinde en parlak sahi- 2tte yıkıldığını gönnüştür .. Fakat hariç
Zira görillüyor ki Alman piyadesi 1914 fcdir. Bir kaç saatten fazla mukavemet te mevcut 7 - 8 milyon Leh mücadeleye 
teki gibi değildir. Tanklar ve Uıyynrder etmesi be.klenmiyen Gdinya 15 gün da- devam edeceklerdir .. Leh milleti ynşa
tarafından himaye edilmedikçe dun yanmıştır. Mareşal Smigli Ridzin Ro- mağa Hiyıktir ve yaşıyacaktır. 

Alman hatları Üzerinde 
muharebesi hava 

büyük bir 
oldu 

- BAŞTARAli'I 1 iNCİ SAHİFf.:DE - ·edilmişlerdir. iki tarafın zayiatı hakkın
SOnl'a büyült çaplı lıUd• da, eyi haber nlan mahfillerin istihbara
retli Fran~ız t nı h tına nazaran, Alman zayiatı hiç olmaz-

., O,. arı a• sa Fransız zayiatına muadildir. Fransız 
relıete geçmişler ve Sig· kumandanlığı ancak Fransız hatlarına 
frid hattının yer a tı d~~en .tayy~releri ka~'i. olarak düşüriil-

rnuş dıye gostcrmek ıtıyadında olmakla 
Jıaz atlan tabyalarının beraber bir çok Alman tayyarelerinin 
üze ine ate.t açmışlar- toprağa doğru burun kırdıkları ve tepe
dır.. Bu faali..,,ete ta''· ler hattı .. a~k~~n~:ı kayboldukları sarih 

.7 -' olarak gorulmuştur. 
yare er geniş milıyasta HARP GENtşr..EDt 
İStirafı etmişlerdir Paris 25 (Ö.R) - Garp cephesinde F a. ._ d•• askeri harekat ınevzü kalmakla beraber 

ansız uOmuar ıman Lüksenburg hududuna kadar bütün 
ta3131areleri Alman tay- cepheye tevessi.i etmiştir. Alman ordusu 
yarelerine lıarsı Fran· oldukça geniş bir ~nar.ruz hareketi için 

.- • hazırlanmaktadır.Şımdıye kadar yapılan 
SIZ GIJCı tayyarelerı tG• Alman mukabil taarruzları püskiirtül-
r af ından himaye edil· müş ve mevkilerimiz ıslfilı edilmiştir. 
mİŞfİr Majino hattı Alman topçusunun ateşi 

H d • . . . . altında olmadığı halde Sigfrid hattı Fran-
~~a a, umumıyct ıtibarıyle, Fransız- sız topçusunun ateşi altındadır. 

lar ıçın muvaffakıyetli neticeler veren Italyan askeri münekkitleri Fransız 
muharebeler olmuştur. Fransız başku- başkumandanlığı tarafından lııkip edi
ır:~danl.ığı. bu m~h~r~belerin neticele- len taktiği takdirle karşılıyorlar. Bu tak-
rını çok ihtıyatla bıldırıyor. Ancak Fran- t•k b.. ··k to k • tl · • ik h ti · · d.. 1 ı , uyu pçu UY'> e erı, azım m -
sız. a arı ıç~e uşı-n A man tayyare- tarda mühimmat kullanarak askeri har

camamaktan ibarettir. Bu tabiye şim
diye kadar çok eyi neticeler vermiştir. 
lngiliz - Fransız ordularının tek kuman
daya tnbi olmaları 1S14-1918 harbının 
karışıklıklarını önlemi§tir. Alman karar
gahında bulunan Italyan askeri münek
kitleri de Fransız ordusunun cesaret ve 
şecaatini sitayişle kaydediyorlar. Bunla
ra göre Almanya, Polonyada 79 fırka 
kullanmıştır. Şimdi Polonya muharebe
lerinde büyük zayiata uğrıyan bu fır
kaları yeniden tensike mecburdur. Al
manya aynı zamanda Polonyadn çete 
harplerine karşı koymak için de çok mü
him kuvvetler bırakmak mecburiyetin
de kalrunıyacaktır. Bu yüzden şarktan 
garbe Alman ordusunun nakli ~ok uzun 
zamana muhtaçtır. 

Roma 25 (Ö.R) - Italyan gazeteleri
nin Alman karargahı nezdindeki muha
birleri, Almanların düşman Uıyyarecile
rine karşı içleri patlayıcı maddelerle do
lu küçük balonlar kuilandıklarını ve is
tenildiği zaman patlıyan bu baloncukla
rın civarlarda dolaşan tayyareler için 
büyük bir tehlike teşkil ettiklerini bildi
riyorlar. 

lerı resmen duşürülmüş olarak gösteril
mektedir. 
Diğer taraftan dün akşarrt lngiliz tay

yareleri Almanyanm garp ve şimali gar
bi kısımlarında muvaffakıyetli keşifler 
yapmışlar ve beyannameler atnmlardır. 
Düşmandan ciddi bir muhale! et~ gören 
bütün Ingiliz tayyareleri sağ salim dön
müşlerdir. 

Fredrikshaf en 
FRANSIZ TEBL1G1 Zeplin fabrikaları nasıl 

bo ar ı an edildi 

endişeye sevketmektedir 
Roma, 25 (A.A) - Polonyarun süratle 

Sovyetleştirilmesi Italyan müşahitlerini 
end~eyc scvketmektedir. Italyan gaze
tclcı·inin başmakaleleri ve hususi mu
habirleri tarafmdan verilen haberler bu
nu teyid etmektedir. 

Stampa gazetesi Sovyetlerin program
larını ve arazi taleplerini terketmedik
lerini bildirmektedir. Sovyetler her git
tikleri yrde büyük bir süatle Sovyet teş
kilatı vücuda getirmektedirler. Hiç bek
lemedikleri bir anda taşıdıkları fikirlere, 

dini adetlerine rağmen Stalin rejimi al
tına giren Polonyalı binlerce ailenin aki
beti kolayca gözönüne getirilebilir. Fa
kat Italyan gazetecilerinin ancak nazarı 
dikkatlerini celpeden cihet Almanların 
bir Polonya arazisini Sovyetlere terket
tikleri zaman görülen manzaradır. Al
manlar terkettikleri mıntakadan henüz 
tamamiyle ayrılmadan evvel Sovyetler 
bu araziye girerek o mıntakanın adli 
ve siyasi idaresini eline alacak olan ma
halli Sovyet meclisini kurmaktadırlar. 

Sovyet meclisleri müfrit Sovyetler tara· 
fından kurulmaktadır. Bunlar malôJll 
olan Sovyet ihtilfil metodları ile işe giriş
mektedirler. Stnmpanın öğrendiğine gö
re Galiçyada Sovyetlcrin ilk işi derhal 
ziraat kanunu tatbik etmek olmuştur. l3t1 
gazete şimdi hem hudut bulunan Sovyet• 
!er ile Macaristan arasında bir ihtilaf çı· 
kacağını zannetmekte ve evvelce heIJ'l 
hudut olmadıkları zaman bile bu ild 
memleketin anlaşmadıklarını hatırlat· 
maktadır. 

merika aya meclisinde 
z ena. Ör ara lık ka u u 

t dili projesini tetkik ediyor 
Nevyork, 25 (A.A) - Ruzvelt hususi 

trenle Hydeparkdan Vaşingtona hareket 
etmiştir. 
Vaşington, 25 (ö.R) - Bitaraflık ka

nununun tadili projesi hariciye encümc
nindebugün görüşülm~tür. Görüşme
ler bittikten sonra ayanın. heyeti umu
miyesine arzedilecektir. 

Vaşington, 25 (Ö.R) - Ayan meclisi 
hariciye komiseri kongreye müzakere 
esası olacacak olan yeni bitaraflık kanun 
projesini takdim edecektir. Komiser reisi 
B. Dinçan bu sabah 8 senatorla hususi 
bir komite halinde toplanmıştır. Bu ko-

mite tarafından hazırlanan proje bu esas~ 
!arı ihtiva etmektedir. 

1 - Silah ambargosunun ref'i, 
2 - Peşin para ve bilzat mal taşımak 

prensibi, 
3 - Bitaraflık kanununu bozanlara 

karşı cezaların tesbiti, 
4 - Nihayet muhasımlara ticaret kre

dilerin tadili hakkında hükümler, 
Bu nokta ehemmiyetlidir. Zira şimdi

ye kadar yalnız kısa vadeli ticari kredi
lere müsaade edilmekte idi. 

Roma 25 (Ö.R) - Tribone gazetesi 
Amerikanın bitaraflık kanununu tadil 

tcşebbilsünü tenkid eden bir mnkalc neş
retmiştir. Tribone bu yazısında B. Ruz· 
veltin insani maksatlarla hareket etmek· 
ten ziyade silnh fabrikalarının kasalarını 
dolduracak bir harekette bulunduğunu 
yazıyor. 

Vaşington 25 (Ö.R) - Amerika eik&
rı umumiye enstitüsünün refernndomu• 
na göre Amerikalıların yüzde elli yedisi 
Fransa ve lngiltercye silah satılmasın.ıı 
taraftardır. Yüzde doksanı silahların pe
şin para ile satılmasını, yüzde doksan 
dördü satın alacak milletlerin bu silah• 
ları kendi vapurları ile naklini istemek
tedir. 

Bitaraflar har.be hazır ır 

Alman D. N. B. ajansı Almanların te
cavüz niyetlerini tekzip etmektedir 
Brüksel 25 (ö.R) - Isviçre ordusu 

bitaraflığı ihlal edecek her hareketi kar
şılamağa hazır bulunmaktadır. Belçika 
da vaziyeti dikkatle takip ediyor. Brük-
sel belediye reisi Marks dün demi~tir ki: 
cBelçikn askerleri. miittefiklerinin yar
dımiyle bir defa Belçikayı kurtarmışlar
dır. Bu defa yeni bir felaket tekrar teh-

like ihdas etmiştir. Buna da zayıflama
dan karşı koyacağız. Belçika tehdit ha
reketlerinden korkuya düşmez.> 

Londra 25 (ö.R) - D. N. B. ajansı 
şu beyanatı neşrediyor: cAlmanyamn 
Belçikayı istila ederek ilerlemeğe hazır
landığı hakkında Paris ve Londradan ya-

pılan telmihleri tamamile Alman niyet• 
lerinin adi rnaksadlnrla tağlitinden ibıı• 
rettir. lngiliz gazeteleri Almanyanın ek• 
scriya taarruzi mnksadlannı bu suretli! 
gizlediği, fakat bilahare bunların taaJ11' 
müden hazırlanmış olduğunun sabit ol• 
duğunu hatırlatıyorlar. Belçikada bir Al• 
man casusu tevkif edilmiştir. 

Tebliğler 
FRANSJZ 'J'EBLiCi : 

General Von Friç 
Faris, 25 (Ö.R) - 25 eylUl akşamı 

neşredilen Fransız tebliği : 
Sarın şarkında ileri piyade unsurları

mızın faaliyeti.. Ayni mıntakada düş
man topçusunun kuvvetli hareketi.. 24 
eylul günii Fransız avcı keşif tayyare 
kolları, faik mikdarda bulunan düşman 
hava kuvvetleriyle iki defa çarpışmışlar
dır .. Bir çok Alman avcı tayyareleri dü-

l.lelide bir nefer olarak 
mı harbe girmişti? 

şi.irülmüştür .. Bunlardan ikisi bizim ara- Faris, 25 (Ö.R) - İngiliz gazeteleri 
zimizc sukut etmiştir. tarafından eski Alman başkumandanı 

Faris, 25 (Ö.R) - Voj mıntakasında general Fon Friçin Varşova cephesinde 
Alman ta~yareleri azami süratle h~e- ölümünü esrarengiz olarak gösteren ha
kete geçmışlerse de Fransız top ateşı al- berler Bal şehrinde çıkan Noyes Zay.; 
tında imha edilmişlerdir. . . tung tarafından teyit edilmektedir .• Bu 
ALMA~ 'J'EBLJCJ ! gazeteye göre general Friçin Leh hatla-

Berlin, 25 (Ö.R) - Alman başkuman- rında bir keşif hareketinde telef olması 
danlığınm tebliği : Şarkta tayin edilen kabili izah değildir. 
ara hattına doğru Alman ve Rus kuv- Harbin idaresine ait en basit kaideler 
vetlerinin hareketleri metodik şekilde bile büyük rütbeli bir kumandanın ke
en iyi ruhla devam ediyor. Tayyareler if hattında bulunmasını imkfuısız kılar. 

Paris 25 (ö.R) - Bu sabahki Fran
sız tebliği: Mevzilerimizde mahall\ sa-
15.hlar, düşman topçusunun, bilha sa iki 
köprii böl${esinin cenubu şarkisinde bü
yük faaliyeti. 

BüYüK HA VA MUHAREBESt 
Parb 25 (Ö.R) - Havas ajansı diinkii 

askeri harekatın Fransızlara mevzileri
ni tı hih etmek imkanını verdi~ini kay
dedivor .. Eyi haber nlan mnhfillC'rde bil
dirild.~ine göre büyük mikyasta bir te
rakki mevzuubahc; deiiJ<;e de elde edi
len neticeler mahdut ol'!lrıl:la b0raber 
dikkate c;avandı:-. 

Varşovayı muvaffakıyetle bombardıman ş. .. .. . . 
A miın k ederek mühim askeri hedeflere taarruz Bınaenaleyh olum şu suretle izah edilc-Zur·h, 25 (v.R) •• .. na~ haberler bu taarruzu teyit etme - etmic:lerdir. bilir : General Friç general rütbesiyle 

değil, adi bir l .eier olarak harbe iştira1' 
etmiş ve bu sı• ·etle ölmüştür .. Hitler ~ 
rafından rüt derinden · iskat edilıJllŞ 
olan eski başkumandanın rütbeleri iad6 

olunmamış ve kendisine hiç bir kwnaı:ı· 
danlık verilm miştir. Bu hareketsızlilc• 
ten müteellim olan general Alman toJ>Çt' 
kuvvetlerinde alelade nefer olara~ Y~ 
almış ve sefere iştirak etmiştir. ÖIUJ11 
bila ihtiyar mı aramıştır? Burası tJlS"' 
IUın değildir .. Fakat hayatının bile bi1° 
tehlikeye 1 oymuş olması muhtemcldit'" 
Fon Friçin cenazesi bu akşam büyük tı5" 
kert merasimle Danzigdcn Bcrline wıJ'• 
!olunacaktır. 

IIC'ri hatlardaki Fransız bataryaları 
şimdi Si..,rid müstahkem hattının ec::as 
mevz·ıerini ağır bir surette dövmek im
kfinını bulmuc;tur. Dün öğleden sonra 
garp rephesinde Alman hatları iizerin
dcki hava muharebeleri Fransızlar için 
muvaffakıyetli olmuştur. Fransız tayya
releri avcı tayyarelerinin himayesinde 
olarak uçmuslardır. Alman avcı tayya
releri de derhal havalanmış ve büyük 
bir hnva muharebesine tutuşmuşlardır. 
Bu muharebe Fransız tayyarelerinin sü-
rat ve ısa • · • "' 

.. K . ·ı .. tedır. "' ------------a"' ~~ n~t'!nS go ~ Zeplin fabrikalnrı tayyare motörü Garp cephesinde : Bazı mevkilerde 
sahdınde zep!an fab 8• imal edecek şekilde tadil edilmişti ve münferit topçu faaliyeti ve iki taraftan lsveç gemilerinin torpil enmesi 

• ·· d.. 1 d y nk keşifler .. Hava muharebesinde 8 Fran-
lıalarında huvuetli inf•· ~~ce ?un uz ç~ ışıyor. u. ~ ers mo- sız tayyaresi düşürülmüştür. d d 
ı "'Lııar dU'-'U _ tur torlerı de bu cıvardaki fabrikalarda ya- evam e erse 

liO .., ıııı.Uf • pılmaktaclır. Buna mukabil bir Alman tahtelbahiri • • • 
Bomba tr lıalarına mu- Balden bildirildiğine göre saat 21 den ve bir torpito muhribi tahrip edilmiştir.. Londra 25 ( ö.R) - Isveç gazeteleri Almanlar tarafından Isveç vapurla-

'

• ı"tı·baren Konstans gölü sahilinde bomba Ekonomik harp .. tc de büyük muvaffakı- ili d d ld·W· kd' d I Al d 
1ıabe e eden et op tl k d 1 1 nnın torp enmesine evam c i ıgı ta ır e sveçin manyaya emir satış• 

ve top sesleri duyulmuştur .. Fabrika et- ye er ay cc ı ıyor. . 
ı . ır.ı • aret .. OVYE,... ·EB .. JAj • lannı durduracağını ima ediyorlar. Almanya Isveçten senede 6 milyon ton ses eıeı e ISIK 1 ., - rafındaki Alman tayyare dafi bataryala- ... & " ... v • 

fer duyulmuş ue görül• rı ateş açmışlardır. Gölün İsviçre sahi- Paris, 25 (Ö.R) _ Kızılordunun teb-. demir satın aldığı için bu satışlann durdurulması Alman sanayiine ağır bir 
.. t .. f' t• · !inde hava bataryalarının ve bombala- liği Rus kıtalannın Beyaz Rusya ve Uk- darbe olur. Şu takdirde Almanya balkanlarla ticaret yapamıyacak vaziyete 

~~~. U~:· ~yyare mo or rın trakaları duyulmuştur. En az otuz ranyada terakkilerine metodik bir şe- düşecektir. Çünkü balkanlardan mal satın alabilmek için mukabilinde bil· 
g r ltulerı de saraha• bomba atıldığı tahmin ediliyor .. Alman kilde devam ettiklerini bildirmektedir... hassa demir mamulatını aatmağa mecburdurlar. Almanya balkan memleketleri· 
ten duyulmuş ur. ışıldakları iki saat mütemadiyen havayı Kızıllar girdikleri şehir, kasaba ve köy- ne karşı esasen borçlu vaziyete düştüğünden balkan hükümetleri ilk borçlııt 

Londra, 25 (Ö.R) - Fransız tayyare
leri Konstans göl sahilinde Frederiksha
fende zeplin fabrikalarını bombardıman 
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taramışlar ve tayyare dafil bataryalar lere komünist edebiyatı ile birlikte fi- .. v •• • V• • 

inkıtasız ateş etmişlerdir. }imlerini de sokuyorlar. Moskova radyo- odenmeden yenl mal vermege pek mutemayil degillerdır. 
Karşı sahilden bazı noktalarda ancak sunun bildirdiğine göre Vilnoda Leninin ~ 

sekiz kilometre mesafede olan İsviçre hayatı hakkinda bir filim gösterilmiştir. Rusyadan gelen gazetelerden başka simleri her tnrnfa yayılmıştır.. Ye.~ 
snhilinde vakit vakit motör sesleri du- Binsk şehrinde de propaganda filimleri bir çok mahaill komünist gazeteleri te- Stalinin bir milyondan fazla resoıi g 


