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1 .İmtiya2 sa.bibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başnuharrir ve W!lum! neşriyat mUdürll: 

HAKKI OCAK.OcLU 
ABON€ ŞERAiTi 

DEV A.M MUDDETi Türkiye içm &riç lçırı 
uoo zm 

150 1650 
Sn•lik ...•..•••••• 
Altı awlık ••••••••••••••• 
Günü geçm~ nüıhalar (25) kuruıtur. L . T E L f. F o N : 2697 

. r et kabul etmez. ilin münderecatından gazetemız mesu ıy 
Cümhunyctin ec Cümhuriyct e.!mnift bek~, tıabahlan ~ku ıiycui gud~İ1' 

• • 
ıç n 

Lüksemburg üzerinde 
uçan tay yareler 

Brüksel, 26 (A.A) - Dün öğJeye doğru birkaç 
ecnebi tayyaresi Lük&cmburg büyük dukalığı üze. 
rinden uçmU§tur. 

·-------' Yeni Aıır Matbuıında Buılmlfhr. 

met 
'' v n n "l erini elinegeçırmek 

n y pa alıya malolacaktır,, 
L<>ndrn, 26 (Ö.1?.) - Otuz iki gün mu

hns:!r:ıdan, bataryolnr ve tayyarelerle 
fımansız lıir homb:ırdınınndan sonra, Al· 
ınan lım;l·umnndanlığı Vcrsovamn en 
l'Cmıp vnroşu olan Bogadcııin zaptını 
nihayet bilclircbilmiştir. l\luhnsnra hnk· 
kında geçen geceye lmdnr heyecanlı ha
bcrbi ~ı:ymış elan Var ova iki numa· 

;,. 
üm olma ı 

harp 

ralı radyo istnsyomı dn mahallede kfıin ır... 
bulunuyordu. .OH Y~tı gmcı lıuvve 

25 - 26 gecesi 
sarsıntılarında 

a mu a il şima~~ ~in·n i 

eze z 
Çandarlı ve 
birçok evler 

Bergamadaki yer 
hasara uğramıştır 

1 

ve 

• 
Kremlinde Molotof 
Ka.leninle görüştü 

Anlamak 
istedikleri 
Şeyler 

dagümede bir sel faciası oldu Moskova, 26 (A.A) - Türkiye Hariciye Vekili Şükrü S raçoğlu bu sabah 
Kremlin Sarayında Molotof ve KaJinin ile görüşmüıtür. 

Vekil öğle ycme!irü Kremlinde bu zevat ile birlikte yemi§tir. 

6 kisilik bir cadır halkı ansızın basan seller içinde boğuldu 
Ah§4111 Saraçoğlu Operada Rusların ve Ludmill nm temsilinde hazır bulu

naenktır. 
~ • Yann Türkiye Sefiri Sovyet hükümet erk8nı fC"clin bir öğle yemeği vere

cektir. 

Moskovn ~~ (A.A) - Ta~: Türk!ye hariciye vekilı B. Şükrü Snrnço';Ju 
ynnı;ıd.n harıCJyc umu~i kfitıp muavıni B. Cevat Açıknlın, birinci daire reisi 
B. l• crıdun Cemal I<:rkın ve hususi kalem miidilrU Zeki Polıır olduğu halde 

SONU OÇONCO SAHtFEDE ' 

an h be ·Ier Sigfrid hattına yakın olan şehi lerin 

Kızılordunun Besarabya Üzerine 
yürüdüğü, Rus-Runıen hudutları
nın kapandığı doğru değildir 

tahliyesi teeyyüd ediyor 

So\"yct Rusya Polonynyı ~ı.m.an~. iJc 
payln mı tır.. p 0 Jonra ~razısının u~~c 
ik' • Kızılordunun ı gnlı altına gcçmı • 
f ısı Bununla beraber ne Polonya, n~ de 
b~ .. ml·nıJcketin iı;tikl!il v~ mevcudıy~-
4• • ild faa etmek nı.ınıyle Almansn 
''nı m a . · ı in iltere "·c aleyhinde harhc gırnuş 0 an g 

- SOSU 2 t~Cİ SAHİFJmE -'7 

ŞEVKE'J' BJLGIH 

Brüksel 26 (ö.R) - Yüz Sovyet fırkasının Basarabyaya 
doğru yürümekte oldukları hakkında çıkarılan şayia Romanya. 
da büyük heyecan uyandırmış ise de bu fayianın doğru olma
dığı anlaşılmıştır. 

Sovyet - Romanya hudutlarının ve Odesa limanının kapatıldı
ğı hakkındaki haberler de doğru değildir. 

Havas ajansının Bükreşden aldığı malumata göre Rus - Ru
men gerginliği hakkındaki haberler, salahiyettar mahfillerde 
kat'i olarak tekzip edilmektedir. Eski Rus • Rumen hududu 
normal münakalata açık bulunmaktadır. Mübadeleler tam bita·ı 
[raflık esası dahilinde cereyan etmektedir. 

• • 

FRANSIZ TOPÇULARI 
ir Alman lıdasımn gerilerini llom

IJar ıman e!lerelı iı•tibaıını fıestiler 

Paris 26 ( iJ.R) - Döpon'un cenubu farkisindc 
Almanlar Fransız ileri hareketinden endişeye dü
fere~ bü~ün g_ayrctlerini bu noktada teksif etmif
lerdır. Fılhakıkacephenin bu kısmında uzun men-
7il~i ağır Franaız topları Sigfrid hattının başlıca 
ıstıhkiimforını d öğmektedirler. 

':ra'!d. ormanı bölgesinde, bir Alman grubu, 
~~.rılcrı~ıın Fransız topçusu tarafından şiddetle dö
gulmesı yüzünden geri ile irtibatı kesilmiştir. 
Bunlar iaşe zorluklarına daimi bir bombardıma
nın manevi ve fizik aaraıntıları ve dehşeti ilave 
edilmelidir. 

man ha cı e ZI b 
f,ransız tayyarecileri ile Alınan avcı tayyareleri arasında 

bugUn de çarpışmalar olmuştur. Fransız tayyareleri bilhassa 
~~nn kıtalarının mevzilerini ve faaliyetlerini tesbit için 

• ısti~şaflarda bulunmuşlnrdır. 
Bır Ahn?-11 tebliği, nyın yirmi dördünde vukubulon hnva 

~~~:U-~bcsınde ckız :Frnnsız nvcı 1ayynresinin düşUriıldü
ğunu bıldirmiş ise de bu jddia doğru değıldir. Fran ızlnr bu 
~uharchcdc iki tayyare k ybctuıişlcrdir. llunlardan birinin 
p~olu hallnrımıza gdmi§tir. Almanhıra gl'lince, dw manın 
ıkı nvcı tnyyarcsi Fransız hntlarınn dü ı.irtilmt' tUr. Bir kaç 
A:hnnn tayynrcsinin de hasara ugradığı tahmin cdilmcktc-os 
dır. 

HAVA MllllAREBEl.JF:Rt: 
. t d Al mi tir Alman hııricive nnzın yarın l\fos· kararları yabnncı her hangi bir hiikii· Paris 2G (ÖR) Havn harekctl . d" d 1 1 1 . 

Lo d 26 (o .. R) J..ehıs an a · · ' d. kti ti . · ı J k 1 d ğ'l k'l _ı_ • - crı un n ıa esas ı J1r se-
n ra, A • -. ·ndcn Hitkrlc ko\'ayn muvnsaliit c ece r. . ~c n emrı ı ~ ~. ınm.ış arar ar e •ı . ı <wnıştır. Frnnsız tayyareleri düşman arnz.isi lizerinde bir 

man karargahı umum ısı . . 
1 

Bratisla\'a 26 (A.A) - D. N. B. aJan· dır •. Slovak hukumeti lıu kararlannı çok uçuş yaparak askeri nakliyatı takip ctmi~l a· l:'. 
birlikte Bcrline dönen har.ıcıye na) zılr ndan • • Polonyanın Slovnkyanın şimnl hudutla· keşif tayyarelerine avcı ttıvvarcleri rdaknt etetı~· ırd. 'ı ~nsız 
~ R'lılı Leh" tana ıut ıncsc c e- Sl • b'.tün sı sk • t h 'd t ak . l l Al "" .,ın en 'UUll· <Jn ı entrop ıs . . k bul Başvekil Tisso diin nkşam u o- rına a erı a şı a yapın surctıy e ar mnn avcı tayynrclc>rilc bir çok çarpışmalar yapmışlar-
ri müzakere için So,yet davctıru ~t • k adyolan ile neşrcdılen bir nutuk Slovakyaya hücum etmek niyetinde ol- dır. HnrclUıtı Alman ordusu tarafından takip eden blta af 
ederek ynrın l\loskovadn bulunaca ır .. ' .? li;erck son ilç haftanın hadiselerini dui,'Uilu nnlrunnsı üzerine alnuştır .. Ya- mUşnhtdlerin ifadesine nazaran bu hareketlerde Fransız ~Y-

h"k" _ 
501 tm ve ezcümle demiştir ki : puan asken harektıt genç Slovak dev- ynrclcrinin üstUnJUğü sabit olmuştur. 

Londra, 26 (Ö.R) - So\'}'Ct ~·~ mı n V UJziyctin inkişaflan Slovak hükü- Jetinin ynlnız siyasi ve ekonomik değil, Ingiliz tayyareleri de cephe Uzerinde ve şhnnll garbi Al-
mcti Alman hariciye nazın Fo~ J 1

• • Ün· a noktai naznnnın doğruluğunu fakat ayni zrunandn askeri loymetini de manyada bir çok uçuşlar yaparnk beyannameler ntını~lnrdır. 
bentropu I..clıi tnna uit ban nıcse e er•; !"e t ~}emiştir.. Slovnk hUkümetinin dünyaya ispat eyl~. - Sonu Vçüncü Sayfada. - ~ 
müuıkercsi için l\foskovaya da,·ct e • ıspa e • Fransn t1e Ingillz başkumandanlan Gamlefı uc Gort 

• 



• 

SAHIFE2 

Umumi Harpte ve Cephede 

evlevi Ta 
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Haberden _ 35 _ R h Y_azayn· 
Naklen a mı agız 

Mustafa dede rahat bir nefes alırken 
Nutki dede hin bir endise içinde üzülü
yor, bu hareket eden ıslaklık eörülecck 
olursa mevcudiyetlerinin anlaşılacağını, 
bu yüzden ortaya cıkanlarak kepaze 
edileceklerini bcsaplıyordu. 

Bereket versin bunu vali ve kumandan 
görmediler. Sadri paşa ıslaklığı görmüş. 
Bunu yaşlı bir zat olan müftünün yaph
~na hükmetmişti. 

Münaka a nihayet bulncaih ımada, 
masanın altında müthiş bir aksilik bnş
gösterdi Bu sefer de Nutkt dedenin bo
ğazına bir gJCJk musallat olmuş. adam
cağız gözleri yaşara yaşara bunu bertaraf 
etmeğe. öksürmemeğe gayrete koyul
muım.ı. 

Fakat muannid gıclk .zavılllı declenin 
boğazını hrmalıyor, adamcaihz iki eliv
Je ağzını bumunu kapatarak fizik tesirde 
öksürü~e mani olmaV,a çalı~ıvordu. 

Yüzü mosmor kesilen dedeye arka
d8Jl da yardıma k~tu. Dört din tazyiki 
altında nefesinin keailm~ine mukabil 
6ksürüğü ııavuşturamıyan nvallı dede 
uzun bir öksürük zenciri ile katılırcasına 
tsksürerek odayı gürültüye boi!du. Her
lccs biribirinin yüzüne baklL öksürükler 
devam ediyordu. 

Vali ayağa kalktı. 
- Ne oluyoruz, burada bizi dinljyen· 

fer mi var) 

Sözlerivle hiddet ~~leri uçuşan 
göz bebeklerini ev sahibi Sadri paı1an1~ 
bakışlarına mıhladL Sadri p.ışa eğildi. 
masanın örtüsünü kaldırdı, orada biribi
rine tıohdmuş öksüren Nutki dedeyle 
Mustafa dedeyi gördü. 

Vali ve diğer ır:evat da mase.ntn örtü
Mitıü birer ucan<lan lcaldınnıs1ardı. Ku
mandanın sesi salonda gürledi: 

- Cıkın bakayun oradan! 
iki derYiı: 
Ya haki 
Diyerek inli.ye inliye masanm alhndar 

ç1ktılar. Ayağa kalkbtar. Sikkdcrini baş· 

Bir genç kıza 
U11muca DcJç fçlrmqler! 

larına koydular. Vali ile diğer zevatın 
hayretten dudakları aralık kalmıştı. 

Dedeler bir şey söylemeden önce ha
zırunun yüzlerine bakhlar. Sonrn gözle
rini yere çevirdiler. Durdular. 

Vali sordu: 
- Siz kimsiniz. burada ne anyorsu-

nuz) 
sövlesenize be adamlarf.. 

.Nutki dede karşılık vermek mecburi
yetiyle söze girişti: 

- Bir kazaya duçar olduk 1 
- Kazaya mı uğradınız} Masa altına 

cizlenerek bir toolanbda konuınılnnları 
dinlemekle kaza arasında ne münasebet 
var} 

- Biz buraya kasten girmedik! 
Vali alay etti: 
- 7.orla mı getirdiler} 
- Efendim. biz mevlevi taburu mü-

rettebatındanız 1 Dün gece burada bir 
z.iyafetteydik. Bir ara suracığa çekilerek 
hebı gaflete varmışız. Gaflet ai:rır basmııı 
olacak, gündüz olurken bile far.kına var
mamışız. 

- Neler konuştuğumuzu duydunuz 
mu} 

- Eh.. lstemiye i!ltemiyc efendim 1 
Vali bu sözler üzerine kumandanın yü

züne, kumandan da vanınclokilere baktı. 
Yalnız müftü partivi kazanmq bir oyuncu 
gunını ile başını dikerek: 

- Nasıl, iyi ki buna fetva Tennedim. 
fikrinize iııtirak etmedim 1 

Der gibi etrafına bakınıyordu. 
Vali kumandana sordu: 
- Simdi bu adamlan ne yapafun) 

Gerek valinin, gerekse kumandanın en
dişe ettikleri nokta burada böyle bir ic
tima vapılaralc, SuriYe diktatörü Sakallı 
Cemal paşanm verdiği emri infaz edip 
etmemek. etrafında münrı.ka~a edildiğini 
ba iki dervi~ bizzat papya haber ver
meleriydi. 

-aırMEDt-

Sanavi kursları 
açılıyor 

Diln adliyeye şayanı dikkat bir mü-
racaat yapılmıştır. Hiikümetim"-in verdiği karar üzerine 

Müracaati yapan 16 yaşlarında cN • sehrimizdeki sanavi müc~eselerinde ve 
adında bir kızdır. Genç kızın iddiasına fabrikalarda teknik ve okuma kursları 
göre ya'T. mevsimini geçirmek üzere acılacaktır. Kurslann programı bazırlan
Çandarlıya gitmiş ... Berabrinde •Z• is- mıstır. 
tninde bir adam varmış .. Bu adam genç İlk kurs önümüzdeki pazartesi giinü 
kıza evvelil rnkı ici.mıiş, sonra da uyu- Sark Sanayi müessesesinde açılacak, 
tucu bir ilaç vermiş.. teknik ve okuma işleri bu kursta göste-

Genç kız uyandığı zaman vücudunda ril~ktir. 
bir fevkaliidelik hissetmiş ve taarruza Kurs senede asf?ad 150 saat devam 
uğradığını nnlamış.. edecektir. Kurs bilahare ~r fabrika-

Genç kızın dava etliği delikanlı adli- !arda da ac1l:ıcakbr. 
yeye celbedilerck üadcsi alınmıştır. URtYE,_T __ 

-*-Ba$11elıilimi2in ceualJı 
1939 İzmir Entemnsyonal fuarının ka

panması vesilesiyle izhar ettiğiniz duy
gulara ve kıymetli mesainize teşekkür 
'ederim .. 

Başvekil: Dr. REFİK SAYDAM 

-*-Paralı talebe ile 
parasız talebe 
arasında hiç bir lark 
ıtözetilmiyecek-
Bazı mekteplerde parasız talebenin pa

ralı yatılı talebeden ayırt edilerek daha 
az müsait yerlerde yatırıldığı gene böyle 
yerlerde yemde yedirildiği ve buna bcn
r:ıer bir takım ayn muamelelere tabi tu
tulduğu görülmüştür. Maarif vekaleti, 
parala ve parasız yatılı talebe arasında 
fark gözetilmemesini. parasız yatılı ta
lebenin paralannın Maarif Vekaletince 
verilmekte bulunduğunu ve bu talebenin 
devlet talebesi bulunduğuna alü.alılara 
bildinnittir. 

J!avıeamı hazırlıkları 
ba$1adı ... 
Önümüzdeki Cümhuriyet bayramında 

yapılnca\ büyük geC"it resmine iştirak 
edecek izcilerin hazırlık talimlerine baş
lamalan alakalılara bildirilmiştir. Manrif 
Vekaleti bu hususta teşkilatına bir tamim 
yapmıştır. 

Büyük geçit resmine İştirak edecek iz· 
cilerle, bulundukla~ı yerlerdeki ~eçit res
mine Ştirak ettirilecek izciler, her gÜn 
son dersten sonra bir saat gecit :resmine 
hazırlık talimi yapacaklardır. Talimlerde 
kusursuz esas vaziyeti, dönüşler, resmi 
tazimler ve takım cephesiyle geçit resmi 
vüriiyÜ!!Ü ku!tursuz bir ııeki1de yapılıncıya 
kadar öğretilecektir. 

Nerelerden ne mikdar izci geleceği 
maarif vekaletince bilahare mekteplere 
bildirilecektir. Bu sene de kız izciler yal
nız Ankara mekteplerinden İştirak ede
cek yurdun diğer yerlerinden getirilmi
yeccktir. Yurdun muhtelif köşelerinden 
gelecek izciler 23 birinci teşrin Pazartesi 
günü Ankarada bulunacak ve Ankara 
izcileri tarafından karşılanacaklardır. 

••••••••••••••IP!J~ Yurdun muhtelif köşelerinden gelecek iz

GZEI. 
Ynsuf Riza Okulu 

cilerin Ankarayı hiç görmemiş olanlar 
arasından seçilmesine dikkat edilecek
tir. 

Husu.st liselerden bayrama iştirak et-

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

Dikili 
---•---

Hareketzedeleri 
iane listesi 

LlRA K. 

Yün mensucat fabrikası 
işçileri. 
Davit M. J. Sidi. 
Hüber Jüdisi. 

Ano-

20 35 
10 
10 

Yün mensucat Türk 
nim şirketi. 500 
Bir hayır sahibi 
Hasan Kadir özçelikay 
Ahmet Zeki Özçclikay 
Şerafettin Scles 
Keresteci Refail Konyo 
Emlak bankası müdürü elite 

2 
12 50 
12 50 
25 
3 

bir hayır sahibi. 50 
İzmir mebusu Sadettin 
Epikmen. 
Felemenk Türk tütün 

20 

şirketi. 50 
G. De Groot. 10 
Olivicr ve S. Izmir şubesi 100 
Bernardo G. Eriches. 10 
Ziya Dinler. 10 
Abdi Fuat Akev. 100 
Bir hayır ~=ıhibi bayan. 5 
Dr. Lütfü Sabri Serinken. 5 
Borsacı oğlu. 5 
Burla biraderler. 50 
Itnlya general konsolosluğu 10 
Fransız c c 10 
Rabeno Politi 50 
Hüsnil özödemisli halefleri 15 
Perakende manifatura ve 
hazır elbiseciler memurları 18 50 
Ikbru mağazası memurlan 32 
Ikbal ma~azası sahibi Hüse-
yin Ikbal 50 
Mustafa Camcı. 5 
Bohor Kohen. 30 
İ!:ak N. Kohen Limitet. 25 
Rifat ve Etem Kantarcıoğlu 50 
Nazillili A vram Abuaf ve 
mahdumları. 10 

100 N. ve J. Taranto. 
Tnhsin Piyale b.brikası 
işçileri. 
Danon ve Moreno Mar-

10 50 

ganato. 50 
Abdi Vehbi Dural. 10 
Muzaffer Uras. 2 
Alman gen~al konsolosluğu 10 

* Dikili f eldJ:etzedcl.t!ri için aynen 
tcberrüde bulunanlar: 

Beşrnçl '"Zade Mutliafa ve 
biraderi. PlRtNÇ 
Nuri Çolako~lu PtRtNÇ 
Mehm"t Ali Bayraktar oğ
lu. P1R1NÇ 
Ahmet Rifut Elmaslı oğlu 
ve Ömer. PlRtNÇ 
Akosman 7.ade Hü~eyin İzzet 
ve M. Nuri. P1RtNÇ 
Abdullah Ömer Midillili P!
RlNÇ. 
Mehmet Hüseyin Egeli Pt
RlNÇ. 
Adem oğlu Süleyman ve 

Kilo 

ıoo 
106 

48 

47 

117 

98 

95 

biraderleri .. PİRİNÇ 77 
Avni Nail. FASULYE 95 
N. Kibıı.r ve evlatları. SABUN 53 
Sım Bayraktar oğlu SABUN 16 
Ali ve Adil Fidan ve ortak-
ları. SAYAK PALTO Adet 10 1 

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

Sıhhi olmıyan 

müesseselerin yanma 
mesken yapılmıyacak 
Kanuni hükme uygun olarak mesken· 

lerden uzak yerlerde açılmasına müsaade 
edilen gayri sıhhi müeseselerin civarla
rına bazı yerlerde sonradan evler veya 
İn!lanlarm ikametine mahsus binalar ya
pıldığı anlaşılmıştır. Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekaleti halkın sıhhati nokta
sından bundan böyle bu gibi gayri sıhhi 
müesaeselerin civarlarına mesken in'8 
ettirilmemesini alakalılara bildirmİ$tİr. 

mek isteyenler paralariyle gelecekler, ........................................ . 
Yeniden talebe kaydına 15 eylUlden yalnız şehrimizde yiyecekleri ve yatacak- E Gelenler, Gidenler E 

ANAVEILK 
ih"baren Ye derslere ild birinciteşrin- lan yer temin edilecektir. • ....................................... . 
de b.şlıyanktır. Maarif vckileti, gdccek izı:ilerin iaşe F.sld İzmir valisi B. Rahmi İstanbul-

KES'l'ELIJ CADDESL ve ibateleri için bir heyet teşkil etm~tir. dan geldi .. Balıkesir mebuslan BB. Fah-
TELEFON : 2914 Heyet timdiden bazırlıklanna başlamış- rettin Tiritoğlu ve Hayrettin Karan Ba-

l _ 18 1818) tır. Bütün izciler aynı elbiseyi libia ola- lıkesire, Ala.şehir ceza hAkimi B. Ziya 
••••••••••ıiııiııiılliııiıll- caltlar ve dbiselerde en küçük bir deği- Atuç Alaşehire, Maliye müfettişi B. Ze-

tiklilc dahi yapılamıyacaktır.• ki Kerempe Ödemişe gitmişlerdir. 

1 Karımdan 
Glzledlglm Sır 

I Yazan: Üc Yıldız -
• 

35-
lıte şimdi siz yine bana onu hatırlattı
nız. Evet.. Ben de sevdim .. Ben de sevi
yordum. O benim ilk aşkımdı. Onunla 
benim aramda başka hiç bir erkeğin de
ğil vücudu, hatta hayali ve hatırası bıle 
yoktu. Kendimi tamamen.. Ama tama
men, bütün ruhumla, bütün mevcudi
yetimle ona vermiştim .. Fakat o ... o ... 
benim gibi düşünmedi. O, beni bırakıp 
gitti .. O ... beni unuttu. Ben unutmadım. 
Bekledim. Bir gün, beş gün değil, bir 
ny, beş ay değil ... uzun müddet ... ona 
aptalca inanarak bekledim Hep.. hep 
onun hatırası ... onun hayali ... onun aş
kı ile yaşıyordum. 

bittiğine.. inandım. tşte bu andan itiba
ren bana bütün dünya .. Bütün insanlar .. 
Ve ... hayat manasız geldi. kendimi öl
dürmek istedim. cesaret edemedim. 
Yarım kalan viski bardağını bo alt

tıktan sonra: 
işte, diye il5.ve etti. Ben bu yüzden 

buraya düştüm. ölüm! .. Bu da .. Burası 
da bir ölüm değil mi? Ne çıkar .. Eğer 
o gitmemiş olsaydı... veyahut gelece
ğine emin bulunsaydım, bugün benim 
hayatım çok başka .. Bambaşka olurdu. 
Başımı başına yaklaştırarak hafif ses

le fısıldadım: 
- Peki.-, ~a o şi:Udi gelecek olursa .. 

mı tercih edersiniz? 
- O gelmez ve gelmiyecektir. Gelse 

bile artık beni istemiyecek:tir. 
Iclali tekrar hmçkın\dı bir ağlama 

tutm~tu. 
Utanmayı, çekinm.eyi bir tarafa bı

rakmıştı. 
- istemiyorum... dedL Burasını da 

istemiyorum. Buradan da nefret ediyo
rum. insanlardan, erkeklerden.. Sizden 
hattı kendimden de iğreniyorum. Bil
tün bunları bana neden hatırlattınız? 
Başkaları... ötekiler gibi hareket ede
mez miydiniz. İçimdeki gizli yarayı 
niçin neşterlediniz? 

Kendini birden topladı. 
Mendili üe göz yaşlarını sildi. Ayağa 

kalktı. 
- Söylroiklerirni unutunuz, dedi, 

ben onları unuttum bile .. Ve eğer bir 
daha buraya gelirseniz .. Ağlatmak için 
değil .. Eğlenmek için geliniz. 

Sonra yüzüme bile bakmadan u7.ak
laştı. 

Onun çılgın kahkahasını üç masa öte
deki müşteriler arasında duydum. 

K.ıravatı rana ~açın~ serseri tavırlı 

Askeri mıntakalardaki arazı 

istimlak muamelesi yapı
larak bedelleri verilecek 

jAnlamak 
istedikleri 
Şeyler 

---~tr·---
ŞEVKET BlLGtN 

- BAŞTARAFI l iNCI SAHİFEDE -

Fransn So\ryctlerle normal münasebet. 
lcrini kesmcınişlerdir. 

B. l\lussolini, son nutkunda bu no'kta-
Milli Mildafaa vekaletinden vilayete 1 B) Bu karara göre kanunen teşekkül ya bilhassa temas etmek hrsatmı kaçır

gclcn bir yazıda, muhtelif vilayet .v~ ka- etmesi icap eden ~eyet~erin istimi~~ mıyarak şunları söylemi~tir : 
zalarda memnu mıntakalar arazısı da- mıntakalarına geç gonderılerek takdırı cıİogiltcrc ve Fransa, Rusyanın Lchi.s
hilinde kalan ve menafii umumiye na- fiat mazbatalarının geç tanzim edildiği, tanda ihdas ettiği emrivakie mukabele 
mına istimlakleri icap eden arazinin mu- C) Takdiri fiat mazbatalarının teah- etmeMişlerdir .. Bunun neticesi Alınaıı 
amelelcrinin derhal ikmal edileceği ve hürle askıya çıkanlarak kanuni müddeti cr.uivakiinin de kabulü meşru (?) ola· 
ashabına bedelleri verileceği bildirilmiş- beklemek ve itiraz vaki olursa ikinci bilcceğidir .. • 
lir. İzmirde bazı kazalar halkını ehem- takdiri kıymetlerinin yine geç yapılclı{.tı, Şu rnalmt •Dinamizm• nazariyesine 
miyetle alakadar eden bu yazıyı aynen D) İstimlak muamelesi tekemmül et- dnyanan ve cı'Realizm politik• şeklinde 
koyuyoruz : miş arazi sahiplerinin tapu işlerindeki ifade edilca bu tez ne kadar mantıld 

1 - Ciheti askeriyeye lüzumu olup intikal muamelelerinin pek knnşık ol- görünürse göriinsün hukuki bir kıymet 
memnu mıntakaya giren gayri menkul- makla beraber tapu muamelatının bü- taşıyamaz.. Eğer politikada aRealizın• 
!erin uıo sayılı kanun hükmüne ve yük bir ataletle yürüdüğü anlaşılmıştır. deni.len mefhum her emrivakii bbuJ et.
gayri mcnı..-ullerin de 1295 T. li istim.lak Muamelelerin süratle gidememesi melden ibaretse küçük milletlerin istik· 
kararnamesi mucibince menafii uımnni- halkın cümhurreisine ve sair yüksek W Te mevcudiyetlerini çiğnemek i(i9 
ye namına istimlak muamelelerinin ya- makamlara kadar şikayetleri tevali et- bundan daha ccsare!b:lhş hir ~Y tasa•· 
mlması ve bedellerinin biran evvel es- mektedir. Senesi içinde alınması lhun vur olunamaz.. Yumruğuna güvenen ha
habı emlake verilmesi ve bu gibi işle- gelen bir gayri menkulün muamelatının rekcte geçsin.. F..mrh'llki bozulmıyacak· 
rin ciheti askeriye tarafından ait oldu- böyle bati bir Ş!kllde gitmesi hem hal- tır. Fakat bu cmri\'akii ilkönce Leh mil
fru ınakamat nezdinde takibatı mütema- kın zarannı ve hem de senesi içinde sar- leti tanımıyor. Varşova müdafaası Lch
diye yapılması lüzumu hilıimum kor ko- fedilmiyen paranın yanmasını mucip ol- lc~in ha)'8t dinamizmini ayni derecede 
mutanlıklarına yazılmışu. Ciheti aske- maktadır ki. ertesi sene bu maksat için kuvvetle göstemı.iyor mu? Bereket vd' 
riye tarafından ait olduğu daire nezdin- para ayımı.ağa imkAn kalmamaktacb-- sin ki Fransa ve 1İııgiltere, böyle e:od' 
de yapılan :takibat sonunda aşağıda ar- Binaenaleyh istimlak işlerinin ve tapu bir muhakemeye !kendilerini kaptırm8" 
zedilen hususlara tesadüf edilmektedir. muamelAtınm bir An evvel tesrii iilz:u- IDIŞl.ardlr. Öd büyük prp devleti Pololl-

A) VilAyet, Belediye mecl.islrinden mtmun bilQmum villyetlere yazılması- yanın ıeıaketinden yama Almanyayı me
veri1ecek istimlak karailarmın geç çık- na emil' müsaade buyurUlmasını arz ve .sol tutuyorlar. Sovyet KUS)'aya re:Jinceı 
tığı.. rica ederim.. bu hususta asıl söz sahibi Polonya old• 

ğuna göre, OllUD sükfitu ihtiyar etmd 
karşısında Kmlordu tarafmdan yaptbll 
hareketi mUbbelesiz bırabulJarı dava-Dün Dikilide zelzele olmadı 

Adagümede sel ficiası 
. brmm esasmı çürütecek bir 1aarekd 

deii)dir M Şimdi Londra ""' Pardl 
en faila düşündüren şer, ~ 
buadan somaki vuiyetıeridir. Zira bar
bin inkiph tberinde bu nzi)'etia te5id 
olacaktır. Sovyet KuSJa, Almanyand 

Fi t"llci .......rr.. .. •• kendi müddeiyatma gösterdiğj uysallait 
- BAŞTARA 1 SAnu EDE -ı acılanmızı paylaşmış olan butun vatan- "kafat b memlekete bir 
:nüştlir .. z~lzele esnasında halk he~~.~n daşlar~ ~nsuz min~~t ve .. şükranlarımı- ::ı,te .:UT~etini temine mım cak 
ile evlerıru terkederek sokaklara dokül- zı bildirirken bu gıbı felaketlerden va- ..1..1_1-! __ ._ -!.:ıı!-., 78

81~:_..a 
.. t'" .:ı~~Iar kalmasını mauuCK:D ven::a::a. D1.1U.u-. u.ı;uu-

muş ur. tan ve vatan~ m masun · b' u· · daha uml mahi .-
,,.. _ ı_.a_ .d ki •--led ha •. • ekt . ış ır ~ yana um yea-Ul:Çen ~ıunusanı e %eue e - yurekten temenru etm eyım. bir · birJiiine iDldli edecek midir~ 

~ara uğnyan 93 evden başka bu seferki DİKİLİDE DfiN ZELZELE OLMADI S q P ~ 
~elzelede 63 ev daha hasara uğramıştır. Dikili, 26 (Hususi) - Bugün hiç zel- ~1::!:.~:1':;'fu: = P t:t1' 
Çandarlı halkı bir kaç ay evvel büyük zele olmamıştır. Kızılayın gönderdiği üç d ., ~ 
bir felaket geçirdiğinden esasen ağzı yüz çadır buraya gelmiş ve kurulmuş- mi:ı t~ F . • namianıdı 
vanmış bulunuyordu .. Bu itibarla Çan- tur .. Bunlardan bir kısmı zclıelc feliıke- l\~ki ve S ~ ~ tenuıs1anlr 
iarlılar geceyi sokaklarda, açık yerler- tine uğrıyan köylere tevzi erlUı,ıislir. d 1 ve - unç ~~k;şlar, kt lar işti 
:ie.' zelz.clede~ masun ~ahallerde geçir- Daha üç yüz çadırın gelmesi bekleniyor. b:nr;:;:.aga ça an no a 
;nışlerdır. Bır kaç evın duvarları çat- . *· Muhnkkaktır ki iki hüvük dcmolaaSi 
amıştır. SELLEJUN TAII.RIBATI S . t R k d~' karşı ",... 
Çandarlı halkı, yapılan davete rağ- Yağmurdan mütevellit sellerin ve to- .0~r~. ~:ı~~::::.ı~': h dl 

men dün evlerine nvdet etmemiş ve na- lunun vilfı.y.etin muhtelif yerlerindeki 21Y~ anı, ne ~ uı: .... ~":6:""' .r.ara ,8 

!ı.iye müdürü Dikiliye müracaat ederek tahribatı büyüktür. Bilhassa mahsul, tayan ve taVT...ıh etmcsıru ıstemışlerdır. 
halkın barınması için muvakkaten 200 üzi.imler ve zeytinler zarar görmüştür. .ŞEVKEr BİLGİN 
.,adır gönderilmesini istemiştir. Hatta Bornova Ziraat mektebine ait 

Dikili kaymakamı ve hükümet clok- mahsuller de zarara uğramış ve birçok 
bru vaziyeti tetkik için dün sabah Çan- camlar kırılmıştır. Bornova ve Mersinli 
darlıya gitmişler ve akşam dönmüşler- civarında bir çok zeytin ağaçlarının dal-

-*-Şüpheli bir malıine 
sahilJL-dir. ları kırılmış, incir ağaçlan hasara uğra-

DİliER KAZALARDA mıs ve üzümler zarar görmil§tür. Basmahane istasyonunda hamal Trrei 
Dün ve evvelki gece mmtakamızın ÖDEMİŞTE BlR FACiA Veyselin elinde Zays markalı kıymetli 

muhtelif vilayet ve kazalarında zelzele- Adagide nahiyesine bağlı Ad~e bir fotoğraf makinesi görülmüş ve bunıJ 
ler clevaın etmiştir. Kemalpaşa kazasın- köyünün altı kilometre şimalinde ıkfiln satmak istediği anlaşılmıştır. 
da hafif bir sarsıntı olmuş, Çeşmede da- Me7Al'lık tepe mcvkiinde bir çadır faci- Zabıtaca tahkikat yapılınca veyse!. 
ha şiddetlice zelzeleler kaydedilmiştir ... ası olmuştur. Bandmna treni· yolculanndan birini' 
Tirede fasılalı sarsıntılar olmuştur. Ber- Seller çadır kalkım gece vakti ova- bunu kendiSine verdiğini iddia ~tit-
gamanın KO'Lak köyündeki camiin du- da bastırarak çadırı ve çadır halkını sü- -*-
vnrlan catlanuştır. rüklemiştir. Çadırda bulunan altı kişi 

BERGAl\fADA boğularak ölmüşlerdir. Bu hususta dün KONrRATO PULLABI 
24/25 pazartesi gecesi Bergamada bi- Ödemişten gelen ınalfuı:ıat şu merkezde.. 

ri ~iddetli, diğeri hafif iki sarsıntı ol- dir : 
lzınir belediyesi kontrato ıpullan ibaf" 

hrmağa karar vermiş ve bu kararuu o-' 
biliye Teilletine bildirmiltir. muştur. Bazı evler oturulamıyacak bir Mezarlık tepe mevkünde Adagüme 

bale geldiğinden evlerini terkeden aile- köyünden Süleymanla kardeşi Mehme
lcrin isUnı için Kızılayın Bergamaya de ait bir çadır bulunuyordu. Bu iki alh cesetten be~ ibulunmlllt biri bullJ' 
yüz elli çadır göndermesi istenmiştir. kardeşten Süleyman on gün evvel aske- namamıştır. 
Ayrıca Bergama kaymakamlığına vu- re gittiği için .Melunet kardeşinin de ÖLENIJER ... 

kubulan müracaat üzerine son sarsıntı- evine bakıyordu .. Gece vakti köye git- Sellerin sürükleyip boğduğu altı W 
tarın bir çok binalar üzerinde yaptığı te- mek icap ettiğinden kadınlar ve çocuk- şunlardır :: 
sirleri anlamak için Bergamaya bir fon lar çadırda yalnızdılar.. 1 - Mehmedin ıkansı Ayşe.. 
memuru gönderilmiştir. Bu meı:ıur du- Yağmur şiddetle devam ede:dten bU- 2 - Mehmedin il yaşında oğlu saP 
varları çatlıyan dört yüz kadar evin teh- yük seller ovayı kaplamıştır. Çadır hal- 3 - Uehmedin 1 yaşında oğlu ~ 
likeli bir vaziyette olduğunu, tahliyeleri k:ı birbirine sarılmış ve neticeye intizara 4 - Asker Süleymanm 12 ~ 
icap. et?ğini bir raporla bildirmiştir. başlamıştır. Qğlu İsmail 
DIKil.İ BELEDİYE REİSİNİN Seller bir aralık o kadar şiddetlenmiş- s - Asker Süleymanm 3 y~ 
TELGJlAF.I tir ki çadır seviyesine kadar yükselerek km. Ayşe 
Ankara, 26 (A.A) - Dikili belediye çadırı alıp götürmüş, altı kişi de sularla 6 - Asker Süleymanın 11 ~ 

reisi aşağıdaki telgrafı göndenniştir : mücadeleye başla~ır. Bu esnada ova- oğlu Reoep 
19/20 gecesi vukua gelen ve 'niJı:iliyi dan feryatlar işitilmiştir. Henüz bulunamıyan ceset aram:z:ıd.t" 

harap eden yer sarsıntısı felikcti 'arşı- Sabahleyin, çadır reisi Mehmet ıçadır dır-
sında yardmımıza koşan Kmlav cemi- yerine gelince çadırı ve hiç kimseyi bu-
yeti ile İzmir valisine ve belediye reisi- lamamış, balçıklı bir toprak güme.siyle YUKARIBEY KÖYÜNDE 
ne, mebuslanm.ıza, İzmir vilAyeti ve be- kar~. O zaman facianın cl.ehşe- Yağan yağmurlardan Koza'ğm Y,.... 
lediye teşkil5.tlarına, İzmir parti idare tini kavnyan Mehmet delirmiş ve köye bey köyünde öğretmen Eminin e_~ 
h~yetin~'. ~ergama kaymakam ve bele- gitmiş, sayıklamak suretiyle köylülere yıldınm düşmüştür.. Öğretmen .,_,... 
dıye reısı ile askert kumanı:lanfara, di- facianın dehşetini arilatabilmi~. surette yaralanmıştır. Yildınmdaıı tJ' 
ğer maddt ve manevt miizaheretleriyle Derhal arayıcılar yollara db1riibni1' ve de çıkan T&ngm derhal söndilrlllm~ 

Arjantin tangosu çalan havaıı içinden 
şehvani bir dansa sürüklüyordu. 

Bu kadan fazla idi. 
Artık duramadım. Garsonu çağırdım. 

Hesabımı gördüm ve buradan, pek kı
sa bir zaman içinde bana pek çok şeyler 
öğreten bu iğrenç muhitten dışan fır
ladım. 

* O gece, bardan çıktıktan sonra ne 
yaptun, hiç hatırlamıyorum. 

Bir müddet kendi kendime: 
- Acaba rüya mı gördüm? korkunç 

bir kabusun baskısı altında mıyım? ... 
Diye sordum. Etrafımda hiç bir yeri gör
meden, sanki boşlukta imİiim gibi yli
riiyordwn. Kim bilir nerelcrj dolaştım? 
Hangi yollardan geçtim. Bunlan hiç ... 
Amma hiç bilmiyorum. 

Sanki hayattan... İçinde y~adığrm 
dünya muhitinden silinmiş. erimiş bir 
halde idim. Duymak hassası gibi düşün
mek ve anlamak kabiliyeti de üzerim
den kalkmıştı. O gece intihar etmediği
mi işte bu halime atfediyordum. 

Sabah şafak sökerken kendimi Haliç
te, mezbahanın karşısındaki bir lkahve

"'nündeki sandal ede buldum. 

lamıştmı. 
Buraya nasıl gelmiJtim! Şüphesiz 

Beyoğlunda rast gele bir yol tuttur
muş, bu yolu takiben Şişli, Hürriyette
pesi tariki ile Haliçin bu uzak noktasına 
inmiştim. 

Çöp arabaları önümden geçiyor. Kır
mızı boyalı mezbaha kamJODlan kar
şımda sıralı duruyor. Koyun ve sığır 
sürüleri önümden geçirilerek me~baha
ya sevkediliyor. Yandaki masalarda kir
den renkleri kaybolmu~ 'kftğıtlarla üst
leri yağ ve posteld kobn kasç çırak
la;:ı altmış altı oyruyorlar. 

Havada mandra ve ağıl kokusu var. 
Ben burada, bu muhitte, bu insanla

rın içinde ne arıyorum? 
Pardesüm, gecenin nıtubeti ile adeta 

ıslak ... 
Kemiklerime kadar işleyen bu rutu

betin ilk tesiri kuvvetli bir aksırık 
oldu. 

Mendılimi çıkarmak için cebime sok
tul"ruın elime bir kağıt ilişti. 

Mihanikt bir lhareketle bu ~ğıdı ~ıp 
baktmı. 
Bir Üan.. Bir el ilanı .. 
Saksağan barın ilanı ..• 

ğer müşteriler g'ibi benim de pard, 
m ün cebine bu reld!m liğıdmı 'kof' 
muş olacalt... . ~ 

işte bu kağıt parçası bana her F_ 
habrlattı. Aca hakikatini mezb~ 
to~'!zu gi.b! indirdi. ___ __., 
Bır an 1Ç1nde Saksaian ban gözUIP"" 

önünde canlandı. 
Ben oraya niçin gitmiştim? ıJ) 
Gençliğimin saf, temiz hatırasını, _t 

aşkımı, nişanlımı aramak ve alrt1Y 
için... .-s 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Yakında bitecek olan aKanın.-$ 
gizlediğim sır• tdrikarnızdan sonf9ı! 
onun kadar 1'lakalı ve hcyccaııJı: 
yeni bir tefrika~·a ıba.ŞhyacağıL j 

· Annemin 1 
S d . .,,. d s ev ıgı a am i 

Yeni başhyncnğınm tefnkanın .Zi 
dır •. Yine •Üç Yıldıza m sürükle' 1/1 
kaleminden çıkacak olan bu f!!!lld 

diğerleri gı"bi hakiki hayattan Jlll' 
• m bir maceradır_ 



., EYLOL CARSAMllA 1939 
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SovyetRusyaEstonya hariciye nazı- C.~.P. Gr bunda 
rından çok geniş tavizat istemiş Refik incenin takriri 

müzakre mevzuu oldu 

Est 

Pariı 26 (lJ.R) _ Stokholm talepler ültimatom mahiyetinde tefsirden ibaret bulunmaktadır. tahrik etmiştir. Nazır Raı talep-
gazeteleri fU rivayeti kaydedi- imi,. Sovyet Rusya Estonyanın ÇOK GENiŞ TAV/ZAT: leri hakkında Reiıicümhur ve or-
yorlar: kendi.ine bir deniz ü11ü temin et- du ba,kumandanı ile görüftükten 

Estonya hariciye nazırı pok· mesini iıtiyor ve Estonyanın bü- Londra 26 ( lJ.R) - E.ıonya hu- sonra tekrar M oskovaya hareket 
lor Solterin Moskocadan bırden tün harici ticaretini kontrolü altı· dudanda Sovyet tahşidatı hak- etmiştir. Eıtonya kabinesi vazi
bire Talline dönmesi Estonyaya kında çıkarılan haberler Mosko- yeti müzakere i~in fevkalade i~-
karşı Sovyet Ruıya ~aralından na almak iddicuında bulunuyor- vada tekzip ediliyor. Fakat Es- tirna etmiştir. 
ileri sürüldüğü zannedılen talep- mu,. Bu talepler Tallinde asabi- tonya hariciye nazırının bir gün Estonya mahf illcrinde bildiril
ler üzerinde hükümetle müzakere yet uyandırmıştır. Fakat şimdiki Moskovada kaldıktan sonra Es- diğine göre Rusya Doktor Solter
zaruretinden ileri gelmiştir. Bu halde bu haber bir rivayetten ve tonyaya hareketi çok tefsirler den ~ok geni' tavi:z:at istemiştir. .......... E'iisıa·şa·peıae·· .... :f a ....... Şidat ................. ,.~~f iğt~; .. .. 

FRANSIZ 'J'EBLitJ : 
Paris, 2G (Ö.R) - 26 eyl0.1 sabahı 

n~dılen resmi tebliğ : İki höprü 
(L\aybruken) mmtnkasırun cenubu şar
kisinde dUşman topçusunun devamlı fa
nliyeti . 25 cylCıl günilndc bir çok mu
harebelerde nvcı tnyy~lerimiz Alman 
avcı t.'lyynreleriylc karşılaşmışlardır. 

Pnris, 26 (Ö.R) - 26 eyltıl nk,.c;amı 
muhtelif. dı;rinliklerde takvi;reye çalışmaktndırlar. Bu tal\kl- neşredilen resmt tebliğ : 

Sigfrid hattına yakın olan şehirlerin 
tahliyesi teeyyüd ediyor 

- Bcıştarofı Birinci Sayfada - mat Bcug ıle Snr~~k v~ Vısenburg arasında yapılmaktadır. Dü~nan topçusunun iki köprUniln cc
Alrnanlnr toplar ıçın s.mnn nrme temeller, blokhorlnr ve nubundnki mıntaknda ve Pirmazens cc
sığm?.klar inşa etmektedirler. ııubundn faaliyeti.. Şafok vakti Lavter J>arıs 26 (ö.R) - Ekslaşapel mıntakasında ve kara orman

da Alman tahşidatı teeyyüd etmektcd~:1._ Alman başkumandan 
lığı bu nskeri tecemmülcr hakkında sukQtu nn~hafnza etmcğe 
çalışıyorsa da bazı haberlerin sızmasına ı::anı olam~~akta
dır. Bitnraf kaynnktnn haber alındığına gore, son gunlerde 

Brukocl 26 (Ö.R) - Havns ajnrısı bildiriyor; Son üç gi.iniin cephesinde bir Alman baskını tardedil
harekfit1ndnn sonra garp cephesinin heyeti uınumiyesinde mi tir. 
nl.sbi bir. sü~!1et müşahede edilmiştir. Yalnız iki köprünün ALMAN !'EBLİGİ • 

Lehistandan çekilen Alman kuvvetlerinin. mü~iın _bir kısmı 
garp cephesine nakledilmiştir. Eksla~alpel bili~ Sıgdif:lıdd.!~atttına 
yakın diğer şehirler ahalisinin tamamı c ta ıye e ıgı eey-

cenubu ~arJcısınde Almnn tonçu kuvvetlerinin faaliyeti de- .·· · • •W• • 

vam ctmı~tır. Alman topları Fransız mevzilerine ve gerileri- Bı uksel, 26 (Ö.R) - Al~n tcblıgı . 
· k d ı · Lehi tandn !asıl hntlına dogru Alman 

ne yıpranma ateşı açma ta ır ar. Fakat karşılıklı kuvvetlerin R 1 k tl · 1 k'ld d 
faaliyeti mnhiyetinl değiştirmemi tir. Topçu dücllosundnn ve us ;~ e crı nonna . ş_c ı c e· 

yild etmektedir. 
Alman ordusu nezdindeki ecnebi muhabirlerinin bildir-

ileri gecmemcktedir. Hiç bir zaman bir taburdan fazla kuv- ~ nm etınış~~r. Bu hattın gerısınde Lehler 
vet kullanılmamaktadır ıle b:ızı musndemclcr olmuştur .. Alınnn 

diklerine bakılırsa Almanlar gece gündüz Sigfrid hattını • esirler iki bin kı:ıdardır. 
S VYET TEBLiGi : 

Alevler içinde av 
" Varşovanın külle ini eline e. "rme 
Alman yaya pahalıya malolacaktır,, 
.:. BAŞTARAFI 1 İ~Ci SAHİFEDE - muharebede dcvnm ediyorlar. de Hel yanm adasında kendini göster-

Sovyct gazeteleri, ornıanlarn iltica mistir .. Burada 600 Polonya askeri kn-

Moskova, 26 (A.A) - Kızılordu kur
mayının teb1iğinclc, ordunun 25 eyhlldc 
dt:- hudut hnttına doğru ilerlemesine de
' run ederek Sulvalld, Goniondz, Opalin, 
Duh<'nkn, Koınaro!, Lavrikof, Pemda
gciçild, Poagniçikni, Aibeik, Revnik ve 
J{ozilov şehirlerini ic:gal ettiği bildirıl-
1 el tedir. 

-*-
Irak Başvekili 

İngiltere itilalma ve 
Saadabatpaktınalra· 
kin sadakatinden 
bahsetti... ancktcdir. Modlin lsti}ıkftmı da ayni mu- eden Polonya zabitlerinin pusular kura· rodan. denizden ve havadan vukubulan 

kavcmet.i gösteriyor. rnk çete harbi yaptıklarını teyit ediyor.- en şiddetli tnıırruzlarn karşı mukavemet VARŞOVANIN KÜLLERİ ÜZERİNDI~ lar.. cdiynrlnr. Hd, hUyük menzilli t~1llan Bağdat, 26 (A.A) - Başvekil Nuri 
Pnris 26 (Ö.R) - Almnn erkfinıhar- IUODERN HARP TARiHİNDE ile Danzig şcluini bombardıman ederek ~aşa :rı:ıdyo ile nqredilen bi:r nutuk söy· 

biyesi İ..chistanda hlll'.P harekfıtını kat'i EŞSiZ BİR MÜDAFAA yakabılirdi. Fakat Polonya askerleri lıyerek Avrupa ani şmazlığının son inki· 
olarak bHirmek için büy~k bir sabırsız- l..ondra, 26 (Ö.R) - D~yli Elısprcs hunu ynpınıyoılar. llntw düşmnn1nnnın fl_ıı·ını ?nlatm

1
1. v_e imlan .~ir tnrnftnn 

I 
·ı· t • o,azetcsi, Varşova müdafaasına hasretti- Varşova cehrlni yal~makta olduklnnnı ln.-.ılt~re ıle olan ıttıfo.kınn dıuer taraftan 

lık cöstem1cktcdir. Bir ngı lZ gnze esı ., s d b b k d k bu hususta şu mütalünyı yürütüyor : ği makalede diyor ki : bildikleri hnlde yanmıyorlar. n n a pa tının sa a atını teb:ırü:ı: 
Varşovnmn küllerini eline geçinnek Varşovanın müdafaası gibi cidd1 ve 1.1~!1 TAYYAnELERİ1'1.N ettirmiştir. 

1 l ı kt kahramanca bir müdafaayı modern MACERASI... Nuri paşa ayrıca Almnnya ile diplo· 
Almoyaya çok baha ıya m~ o ?ca. ır.. harp tarihinde bulmak imkansızdır.. J.,mıdrn, 26 (Ö.R) - Bazı Leh tayya- matik mün sebetlerin kesilmesinin mem· 
Faknt harp tarihinin bu fecı sa?.ı~esı Jr - b h ld d F k 1 · ı 1 d 1 b lekcttc hasıl ettiği iyi akisleri kaydcliye-
"'nnmadnn Almanların bahalı ödıyecek- Varşova Umitsiz ir a c ir. a at re eıı macera ar a o u ir uçu tan son-a~-·· müttefiklere yardım için mukavemet ra hir İngiliz tayyare karargfiluna in- rek arap nasyonalistlerini Irak siyaseti· 
leri daha çok şeyler va:dır. Seh · •· a· ··k w ff k im lnrd T · nin muvaffakıyetine rn)ıc::maya diıvet et-

KAllRAI\IANLIK NO.:uUNELERİ ediyor.. nn mutemn ıyen ço en en- megc muvn n o uş ır.. ayyarecı- ....- " 
• 

26 
(ÖR) _ Var.?Ova şehrinde kazı üzerinde mukavemet ediyor. !er tngiltcreye gelinceye kadnr geçtik- miştir. 

pi a~, - · u.mınni mües.c;esat ha· ıu;ı, KAHRAMASLARI lerl ynbnncı memleketlerde top ateşiyle 
" erın (OgD ve E d c1as Bel· t · · Ud ta l · · h'" ) · 1 ka im lnrdır. Varşova müdafaası, n epnn J gazc csı ayru m a- ve avcı yynre erının ucum any e r-
;"P .:.ku: harbin en korkunç {acialannı !nadan şöyle bahsediyor : Varşova mü- şılnştıklarmı, Almnnlurın yollarını kcs-
0:;dana koynnıştur. Yollarda kadınlar, dafileri siltı.h kuvvetiyle ycnilmiyec~k: nı<'ğc tcşc~büs ettiklerini, Alman hudu
ın uklar ,.e ihtiynrlnrdan bir çok öliilc· ]er.. Belki açlık onların mukm•cmetmı dunu geçtikten sonra çok defn sıkı bir 
~0\esadüf edilmektedir. Polonya halkı· kırnbilir .. İki haftadan beridir Almanlar mania ateşi arasındnn geçtiklerini ve 
re knlmımnnlıi:'"l hu müdafaanın l'n ka· bütün gayretlerine rağmen Polonyalıla- şiındi mücadeleye devnm için İngiliz 
nı~t ri tik tarafıdır. Polonyalılar, Al· n bir adım gerilctemediler.. Polonya hava kuvvetlerinin emrine girdiklerini 

--Dil Bayramı 
İstanbul, 26 (Hususi} - Bugün, Dil 

bayramının yıldönümü münasebetiyle 
Hallcevindc mcrasiın ynpılıruş, lconfc
ı an lar verilmiş, Bilyük Atanın mu-
1.addcs habrası tfız.iz olunmuştur. --

•J}" Şef f d .k Gandi ile mül r:m .. re rı S a ene ra • Londra, 26 (ö.R) - ilindi tıın valii 
umumi i Simlndn Gandi ile mül;ıknt ct-
ı!1i tir. Mi.ılfıknt ilç sant sürmüştür. Hin-

Fransız seiirini ı h .. . Ol tnn nnzırı Avam kamnrasında her sı-

:an c ve Rus hntlnnnın nrkasında bile harbinin kahramanlık sahif elerindcn biri bildirmişlerdir. 

lta bul ettiler... sız ar ucum el em ş nıf Hint nhalisinln gösterdiği muzohe-"rrih retfrn İngiltcrcnin memnun olduğunu 
Ankara, 26 (Husus!) - .Re~~u ~~ \ c Alınanyamn silaha müracaatini bü-

İsmet İnönil bugün Fransız bUyuk elçısı t H l\fosiglı"yı· kabul etmı'..ti ... Mülfıkat yarım l •J'l . f ·ı "k f • fabrı'kafarda vuku tin int partilerinin açıkça takbih et-~~ Şl ı en ın l a ses erı t klerini söylemiştir. 
nat sUrmilşti.ır. -*-Vekiller heyeti bulan kazalardan ileri gelnıiştir Kudüs fJaşmüftüsünün 

d 
•• f opJandı Londra, 26 (ö.R) - Resmi Fransız Ajnnsı Fr nsız tayyarelerinin Kon"· telgrafı". 
U 0 tans gölü sahılinde Fredrikshafen Zeplin üssünü Lombardımnn cttı"kler'ın·ı tekzip .. Paris, 

26 
(Ö.I!) - Kudüs baş müftü-u Bcyruttnn Fransız hükümetine bir 

Ankarn, 26 (A.A) - Vekiller Heye~i ediyor. Znnnedildiğine göre duyulan tırnknlar, Fredriksbafcn fabrikalarında tdgrnf cckerck hürriyet ve istikllilleri 
bugün s:ıat 18 de başvekalette başvekil çıkan kazalardan münbesidir. Almımlar bunu gizlemek için bir hava hücumu icin harbeden Arapların ecnebi nüfuzla-
I\efik Saydamın riyasetinde bir toplantı harbi çıkarmı~lar ve ahaliyi yatııtmnak makaadile 8 Fransız tayyaresinin dü· riylc hiç bir n1iiknları mevcut. olmadığını 
l'C!pmıştır. . §ürüldüğünü iddia etmişlerdir. bildirmiştir. 

AMERiKA '7.7ZZ7.TL7-7X7JfZ7J!ZZZ7.:T__L.77Z"Pl'9 
Yarım siJılet Paris, 26 ( ö.R) - Havas Ajansının hususi bir kaynaktan aldığı bir haber 
BoJıs $ampiyonu dün akıam Fredril'5hafendeki Alman tayyare fabn'knlanna kruıı üç bava hü- 'rayyare sineınası 
Pıttsburg ... 

26 
(A.A) _ Billy Conn, _ıs cumu yapıldığını teyid emektedir. Bir defasında çok yüksekten uçan motör ---•---

rnvunttn, Mellio Besinnya sayı hes~bıy- gürültüleri duyulmuşluT. 

.. Ankara, 26 ( A.A) - C. H. Partisi B. M. Meclisi grubu umumi heyeti bu
~n (26/9/939) saat 15 de reis vekili Hasan Sakanın riyasetinde toplandL 

Ruznamede yalnız Manisa mebusu Refik incenin B " '1 M--''-' · ki 
b 

• . n. =uaının ea za. 
ıtlannın yemden tabı ve tevziine dair olan takriri vardL 
llk defa tak~~ sahibi kürsüye gelerek takriri vermekteki maksadını izah etti. 
B. M. Meclısı muhterem reisi Abdülhalik Renda zabıt mesele] · ·· 1 tik · enne mutea • 
rıyaset makamının noktai nazarını izah buyurdu) r. 

B!r ka~ ~atip. nynı mevzu üzerind fikir ve mütalaa beyan ettikten sonra 
t~krır sahıbı R~fık l~cenin bu meselenin riyaset divanınca etrafile tetkik edil· 
dıkten sonra bır tcklıf yapılmasını mübeyyin olarak verdiği teklif tak • • 
kondu ve ittifakla knbul olundu. mı reyo 

Ruznamede ba§kn mesele mevcut olmadığındnn saat 16 da celseye nihayet 
verildi. 

Istanbul 26 ~Hususi) - Harpten evvel Polonyadan milhim sipar' ]erde bu
lunan bazı lacırl~rimiz milşkül vaziyete diişmUşlerdir. Bunlar arası~da hükü
mctlc mukavclcsı olan müteahhitler vardır. 

Alakadarlnr n.h~al dolayısile Polonyndan mnl gctiremiyeceklerinden vak
tin~e teahhUtl_erını ynpamadıklannı ileri sürerek mukavelelerin!n bozulması
nı ı.stcm~lerdır. 

Ticaret odası bu vnziycte el koymuş ve yapı1nn itirazları tetkik b I 
tır. Kat'i karar l1cnüz vcrflmcmişir. Tetkiknt dev.rım ediyor. e nş runı~ 

BcJçikada bir şimendifer köprüsü 
infi!ak neticesinde harap oldu 
Brüksel, 26 (A.A) - Arlon İstasyonu ile Stockem hıtnsyonu arasındaki 

§i~cndüfer köprüsü bir infilak neticesinde harnp olmuştur. Civarda bulunan 
bır ev tamamile yıkılmııtır. infilak neticesinde havaya uçan köprünün pnrçnlan 
Arlon ve Ncuf • Chatesu sutlarile yolların üzerine dü~mü ve münakalatı dur• 
durmak mecburiyeti hfısıl olmuştur. 

lnsnnca zayiat .. yo~t~r. Y~lnız köprünün Ü tünde duran nöbetçi hafifçe ya· 
ralnnmıştır. Bu koprunun Luksemburg civarınd bulunduğu malumdur. Hükü
met tahkikat yapmaktadır. Suikast foilJeri henüz bulunmamıştır. 

Bal istikametinde sekiz 
kilometre ilerilediler 

Londrn, 26 (ö.R) - Garp cephesinde topçu bombardımanları Strazburga 

lsviçre hududuna kadar devamlı ve fasılnsızdır. Gerek Fransız. gerek Alman 
tebliğleri ihtiyatlı bir lisan kullanıyor ve topçu döellosundan bahsediyorlar. 
Fransızlar hava muvaffakıyetleri bildiriyorlar. Almanlar da 4 Fransız tayya• 
resini düşürdüklerini iddia ediyorlar. Almanlar, iki köprü mıntakasında f ranaız 
neri hareketinden teluşa düşmü' gibidir. Baldan bildirildiğine göre Fransızlar 
bu mıntaka dn yeni ternkkiler kaydetmişlerdir. Bu ebcple Almanlar Kchl mın-
taknsma karşı Sigf•id hattı istihkamları üzerine yapıl n taz ·k· lt k · • "dd r b. k • yı 1 aza mn ıçın 
tı et ı ır mu abıl taanuz yapmışlardır. Bu t arruz Fransız topçularının çnp· 
rnz ntı ı nltınd~ püskürtülmüştür. Frnnsızlar iki köprüden Hnl istikametinde ge
çen yolun 6 kılometreafoi işgal etmişlerdir. Fransızlar nğır toplarının Sigfrid 
hattının başlıca istihkamlarına yaptığı bombardımanlar neticesinde Almanlar 
a ker ve malzeme itibarile ağır zayiata uğramı~lardır. 

Londra, 26 ( ö.R) - Bugüne kadar lngiliz tayyareleri Almnnyaya 18 mil
yondan f a:zla beyanname atml§lardır, 

lngiliz tayyarelerinin Alman hal-
kına attıkları beyannamelerin metni 
. Londra 26 (ö.R) - Geçen gece Ingiliz tayyarelerinin Alman şehirleri Uz.o. 

rınc uttıkları b~:J:annamelerde şunlnr yazılıdır: 
. c Dı~~nt cdınız Alman milleti .. Hükilmctınizin bu hnrbı kazanmak için 

hıç Umıdı kalmamıştır. lngiltere üç senelık hır hnrba hazırlanmıştır. Fran ız 
ordusu ~man topraklarında harp ctmckt dir. In lız ordu u simdi miıttdık 
Fr.rınsa ıle yanyanndır Müttefik filo d n zleri Alın n tıcnret gcmilerınden 
temizlcmışttr. Ba lıc_a ihtiyacınız olan hiç bır m, dd yı hariçten alamnısmız.:. 
~u b yannamelerı n1an tayyareler en kuçtik bır h ara uğramaksıun don· 

mu~lerd r. 

Çin ajansının tebliği 
Çin orduları Japonlar üzerinde 

yeni zaferler elde ettiler 
Londra 26 (Ö.R) - Çin njansı bildiriyor: Tokyodan alınan hnberlcre göre 

Jnponyada harp, hayatı çok güçlcştirmişUr. Çok uzun sUrcn bu mUcadcl • 
memlekette pnrn bırakmıımıştır. c 
. tçtımat knı ısıklıklar çoğalmıştır. Sık sık grcvl r olmaktadır H h 
sıne gelınce, Çin orduları bir şehri istirdnt etmişler Sanghny Nn~ ~cit e
da bir askeri treni durdurarak içindeki askerlerj öİdUrmü Ier-d" a ın-

'-' 'd b' • Lr. .,.ansı e on ın Japon askeri muhasara edılm~tir. Bunlara dört muhtel'f 
noktndn~ taarruz edilmektedir. Şruıghaym dJi mahallelerinde Çinliler · 

1 

me\7.llerıne taarruz etmişlerdir. Japon 

Ha. Vekilimiz 
Je galip gelerek Amerika yarım siklet D. N. B. Ajnnsı İse, ecnebi gazetelerindeki neşrıyat hilllfına olarnk Fredriks· JU1?S nunJ :>qw;,§.13<1 !lfUUlJA JUJA~ sı 
boks şampiyonu unvanını muhafaza et- bafen üzerine biç bir bombanın düım diğini, fakat bazı dü man tayyarelerinin 4 matinesinde 939 - 940 mmrs.iminc 

m~y~ ~='." .... oölö Uze<;nde uçm•• olmalo<mm ômk&n .. olm d.g.m bild;,mokt~ JJJı açılış ;:::~anıında Dün Kremlinde M o 1 ot of 
1 - Lise ve Orta mektep ta• Lüksemburg hükümetinin neşrettiği DHher artist Dan!elJe K ı 

!ebeleri için gayet ciddi ve ne.un Bitaraflık kararnamesi DARRtEUX'HUH ve a e • ı .. .. t .. 
bir terbiye yuvııaıdır. k ÇOK BE""E1'1IJ.'N ır.~•1\cıl nın e 0oruş u 

2 _ (Liseliler Yur~u) Er~e :.u .1:. ~ıa .• n ~ 
liseleri ve Ticaret lisesı muallım: Lükscmburg, 26 (A.A) - Resmi gazete Lüksemburg bitaraflığının ida· BAŞTARAFI BiRiNCi SAHiFEDE 

len'n'ın dn'ın:ı·ı 'ıdare ve nezaretlerı k d b' hük"" k • . . n k Şafaga Do·· nu·· ş diin Moskovnya varmıştır. mesi ile aliı ·a ar ır umet ararnamcsı neşretmıştır. u ararnameye göre V k 1 

altındadır. 
c ı , garda hariciye komiser ınuavini n Potemk"uı ile lıar · k 

ak 
•e Lüksemburg arazisi dahilinde muharip devletlerden her hangi birine karşı bir munvini B. Dcknnozof, Moskova rcı"s mU"\;.ın'ı B J(orolof harı~ı~'C omıscr 

3 - inzibat, müz ere v~ > • b ı b h k h AYRICA kıı. 'b u ıcıye unu t mek i terine son derece dıkkat hareketi icra etmek ve öy e ir are ete müz.a aret eylemek yasaktır. ij!~ i 8!3ogomfol?f: p~otok~.l ~~1üdü~li. B. Barkof, M~skovıı ~crkcz kuman:ı: 
1 

Muharip b:r devlet lehine bir propaganda servisi organize etmek yasaktır. METRO JURNAL - \C RENKI.t a .. ~ uv?ro • fürk•ye buyuk clrısı B. Haydar Aktny ve sefaret erk~ 
0 S::ı~~lan öğrenmek ve kayıt için N Muharip devletlerden birinin askeri menfaatleri lehine hnreket eden ezeüm· Mı• kı• buyUk c:Içısi B. Sncd, Afganistnn biiyiık elçisi Sult n Ahmet han Buf1

1

• ·l~n 
her gün Birinci kordonda A_lsan· le muh rip toplnma büroları ve saire gibi t~küller vücuda getirilmesj de ya• ort? _clçısı .B. Antonof, Yunnnistan orta elçisi B Marketti ve R~ gnrıs n elçısı ~- Dınno tarafından istikbal edılm'stır. manya orta 

cak deniz banyoları ve gazın?su saktır. Ay t l S 1 b ] kar"I ında 364 numarada (Ll __ se· fo'İA11.Llt : 45 - 35 - 30~ nı rene ovyet er ir 1 inin Ankara bUyUk elç l T renti f kili 
... d 1 Lu''ks·mburg nıdyosu ile ve her han i bir muhabere vasıtaları ıle muhariplere lstıkbnl içln Odcsn' a gı"tm"s ol h · · l e ve \ e lıler Yurdu) nn müracaat c ı ır. .. . ~ • n arıcıyc ya tın şark ub i müdürU B N 

5 rı cak v y hut z rar "er~cek her turlu h her ne ri ve sevki de yasaktır CLZ.7.ZV-..a7.Z.ZXZZZZ
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Musanın Hayatı 
~ .................................. ı ....... ~ 

PEYGAMBERLER TARiHiNDEN 
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Etrafı saran karanlık gaip, aydın
lık zahir, kılınçlar kesmez oldu 

Musaya karşı yükseltilen istimdat ve muştu. 
af. merhamet yalvarmaları can veren in- Başıboş kalmanın, serazad bir ceha
eanlann ıstırap feryatlarına karıştı ve ni- Jetin geniş meydanında dilediği gibi at 
hayet Musa ceza!. yı kafi gördü ve bu oynatmak zevkini böyle kayıtlı şartlı din 
ckıtal> i durdurdu. dizgini ile tutmak istemiyordu. 

Bu hususta yine din ve efsane tarihleri - Ya Musa .. dediler, sen bize Tan-
eu izahatı veriyorlar. rının buyruklarını söylüyorsun. Kabul 

Ankara Radyosu 76 yaşında Belçi-
DALGA V~VHLVCV kalı bir meb"us ÜZÜM 

Alim Frcud'ün 
Cenaze merasimi 

[eoRSAj 
BVGVN Fransız ordusuna Ceset yakılmııtır 1992 üzüm tarım 

1639 
----;:~183 Kcs./l20 Ww gönüllü yazılmak Londra, 26 (Ö.R) - Pazar günü Lon- 253 İnhisarlar idaresi 

•stedi drada vefat eden meşhur psikanaliz üs- 233 N. 'Üzümcü 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 1 . ...Ö . . tadı doktor Freud'un cenaze merasimi 233 K. Taner 
T A. Q 19 7,. 11!191! K / 20 W Parıs, 26 ( .R) - Jorj Amen ısının- ın· giliz. ·k 1· · ti · · 1 207 S Erkin • • ' ,. m. il il es. w. de 76 yaşında Belçikalı bir Sosyalist psı ana ız . cemıye reısıy e . 
12 30 Program ve memleket saat ayarı b Fr d .. Ullü azıl Avusturyalı muharrır Stefan Lvayg ve 201 M. j. Taranto 

• •• .. •v· me usu ansız or usuna gon Y - • kt N b" k A _,. 185 ş Re · 12.35 Türk muzıgı (Pl.) ak .. p . imişti. • ş· di Brük" ao or oyman ve ır ço vustury~ . · mzı 
13.00 Memleket saat ayan, ajans ve m 1 ;er~. arıse gbee tta. mıbul - mültecilerin huzurunda yapılıruştır. Ceı- 91 Rüştü Fırat 

t 1 .. h be l . se e onmuş ve şu yana unmuş- set yakılıruştır 68 j. Taranto 
me eoro 031 a r en tur • A . · 60 D. Arditi 

13.15 - 14.00 Müzik (Riyase~cüınhur •Fransa, çok fazla askeri olduğu için, 1f ~IZM İ 
bandosu) Şef : İhsan K~çer 76 yaşında bir ihtiyarın hizmetine ihti- Hırıstiyanlığın 56 

Y. · Talat 
1 -:. Franz Von Blon · Marsch yacı olamıyacağını nezaketle ihsas et- dÜfman dd dili ;; ~· "i!Y~7 
Schutzen . miştir. Fakat teşebbüsüme nadim deği- . Öl a e ~O~ . 11 Öztürk şirketi 
2 - B. Becuccı : Valse - Mon L p . t t . . 1 .. Parıs, 26 ( .R) - Çek katoliklerının 
Tresor _'~·· Farıs e c:~etivberıchı şbey e~ddgotlr- reisi olan Arşivek Şrasek, ihtiyarlığına 3587 i Yeklın 

. . 01.un.. ransız e u ar e şı e e v Leh h d tlarınd k ak 81450 Dünkü yekfuı 3 - Gounod : Ouverturc Mireılle ı v.1 fakat .. t k d . tim.izi .. ragmen u u an açar 
aegı , muş ere me emye Fr 1 bilin" d · tir k' 85037 Umumi yekfuı 

~ - Suite Rosamunde (No. 1 ... kurtarmak zaruretiyle girmiştir. İngiliz ansaya ge e ış .ve emış ·ı : 
7 Introduction et Andante .11 f . d H'tl . . l" - Londradan gelıyorum. B. Beneşle No. 

Franz Schubert (No. 3, Air de dmı e ımnakse dını erı yelrelascaktırermesı azım- sıkı bir iş birliği yaptım.. Mumaileyh No. 8
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(lbni Abbas Hazretlerinden şöyle ri- ediyoruz. Amma. Bu buyruklar arasına 19.00 
vayet olunmuştur kim. Beni Israilden iki senin de kendinden bazı kayıtlar koy- 19_05 
)'ÜZ bin kişi buzağıya tapmıştı ve bun· madığın ne malum. Seninle beraber gi- 19 30 
lar. buzağıya tapmıyan 12 bin kişiye den ihtiyarlara danışacağız. Eğer söyle- 20·15 
tesl'iın edildiler. Bir sabah bu on iki bin diklerin hakikaten Tanrı buyruğu ise ka- · 

Bali ır ve m a a vası o . ç k mill tini' b" 1 tı-· · lacak No et İ gilt F h b. haklı e e ır eş ~ıcı unsur o - · 
Program ve memleket saat ayarı ·akn er: veikdransdakar d1' .. km k ola- tır .. Pragda ve Çek~ovakyada taham- No. 10 
M ik 

r , asgarı m ar a an o e su- ill dilin b' t rlhJ., hüküm. .. .. .. No. 11 
üz (Bir konserto .. pl.) t' 1 ak ·st· 1 m e ez ır e~ suruyor, İN İR 

Türk müziği (Fasıl heyeti) re ıy e yapm ı ıyor ar. bu sebeple isyan haberlerine hayret C 
Kon\l§ma (Dış politika badisele- Fransa da edile~ez.. • . u . . 

4
01 M. j. Taranto 

ri..) Nazıznı hıristıyanlıgın imhasıyle be- ~~~ ~Ü~~~~~ 
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kişi, ellerinde kılınçlar bu iki yüz bin ki- bul ederiz. Değil ise. Etmeyiz. 
· övi kırmağa başladılar O sabah Cena- Musa, onların bu tekliflerini kabul et-

ti. , ' ak onların üzerine öyle bir karanlık 
Beraberinde Turusinaya götürdüğü 

ihtiyarları çağırdı. 
ç t ı ürdü ki, oğul anasını, kardeş kardc
,ır: c:örmeden katlederdi. O kadar in• 
)an ";Jdürdüler ki. Meydan kan içinde 
'yüzü~\ ı-du. Hesapta yetmiş bin kişi kı
Lnçtan ıı:eçmişti. Sonra kadınlar ve oğ· 
'lancıkla ~ feryada başladılar: cElafiv ! .. 
~Va Mus2 !..» diye haykmştılar. Musa 
Peygamber yüzünü toprağa vurup yal· 
~'Vardı. Ağladı ve Tanrıya dua eyledi. 
Bunun üzerine etrafı saran karanlık kay
boldu. Günesin aydınlık yüzü zahir ol-
1au ve ondan sonra artık kılınçlar kes· 
nıez, adam öldürmez oldu. Böylece bi
lindi ki Tanrı artık verilen kurbanları 
kafi görmüı,ı. Beni lsrailin tövbesini ka· 
bul etmiştir.) ( 1) 

** Musa artık halkın tamamen kendisine 
Ubi olduğunu görmüş ve onlara Turu
ainada « T ann> dan aldığı emirleri ve 
'«Tevrat> ı tebliğ zamanının geldiğini 
anlamıştı. Tevrat, bu halkın dünyadaki 
yaşayış tarzlarını, aile ve cemiyet için
~deki vazifelerini, din, ibadet kayıtlarını 
1ilitiva eden bir edin kanunu>, mukaddes 
~tapların da ilki idi. 

Bütün halkı toplıyarak onlara T evra
bn ahkamını tebliğ etti. 

- Bundan sonra, dedi, bütün isleri
nizde güçlerinizde hep. Hep bu ahkam 
Uzerine hareket edeceksiniz. Ve ancak 
bu suretle Tanrıya kulluk etmiş olursu
n\11. 

Beni lsrail kavmi, Musanın kendilerine 
·c.Şeriat kanunu> olarak tebliğ ettiği bu 

:·edin> .«dünya> ve cahiret> kanunları
nın içinde kendilerine oldukça küçük gö
rünen cihetler buldular. 

Refah, hürriyet ve istiklal içinde yaşı
yacaklar, kendi kendilerini idare ede
cekler, fakat din şartlarına ve Tanrı buy
"rukıarına mutavaat edeceklerdi. 

Yıllar ve yılJarca esaret içinde, zulüm 
r,~ tazyik altında yaşamış, Firavunun ve 
°ktpti halkın elinde esir olmuş, hayat ve 
ınal hakkından yine yıllar ve nesillerce 
mahrum kalmış olan hu halk, yine kendi 
faydası için olan kayıtları pek a~ır bul
tlu. Esareti. zulmü, tazyiki çabuk unut-

- Siz bu kavme söyleyin. Dedi. Be
nim Tann ile konuştuğuma ve Tanrının 
buyruklarını getirdiğime şahit olmadınız 
mı?. 

Beni lsrail ihtiyarları, bütün işleri halk 
ile olduğundan ve aynı zamanda Musa
dan da korktuklanndan bu zoraki şeha
det karşısında tereddüde düştüler. Ha
yır deseler, Tanrının hışmından korku
yorlardı. Evet deseler halkın gadrine 
uğrayacaklardı.. Nihayet dediler ki: 

- Evet .. Musa doğru söylüyor. Tanrı 
He konuştu ve Tanrı ona buyruklanru 
verdi. Fakat Tanrı Musaya daha başka 
şeyler de söyledi. Bunları belki Musa 
duymadı veyahut unuttu. 

Halk, hep bir ağızdan: 
- Nedir o sözler) 
Diye haykırıştılar. ihtiyarlar da: 
- Tanrı dedi ki. dediler, eğer bu 

buyruklanmı ifaya Beni lsrail halkının 
güçleri yetmezse zarar yok, yapmasın
lar. 

Burada yine ve mecburen efsane ta
rihinin sahifelerine dalacağız. 

Bu sahifelerde mezkur olduğuna gö-
re: 

cBani lsrail halkının böyle ve tekrar 
İsyanı üzerine Cenabı Hak, Tur da~ına 
emretti. Dağ yerinden oynadı ve bu kav
min bulunduğu şehrin üzerine gelip ha
vada muallakta durdu. (Kur'an: Ve iz 
ahezna misaku küm ve refa'na fevka· 
küm .. > Yani cOl dağı biz bir ı:tülle $?İbi 
ol kavmin üzerine götürdük. Ve ol ka
vim zannederlerdi ki ol dağ Üzerlerine 
düse.> 

Bu mucizei ilah.iyeden sonra Musa, 
halka hitaben: 

- Eğer, dedi, siz bu şeraiti ve bu ki· 
tabı kabul etmezseniz bu dağ sizi ezer, 
helak eder. 

Beni lsrail kavmi dağın altında kalma
mak için her nereve kaçtılarsa onu baş
lan üzerinde gördüler ve nihayet baktı
lar ki çare yok, mecburen Tanrıya secde 
ettiler. Fakat iderinden: 

•• BirMEDI •• 

20.30 Memleket saat ayarı, ajans ve Komünist partisi raberdir. Bu sebeple bu harp hakiki bir 184 M. H. Nazlı 
meteoroloji haberleri ıa-ğvedildı.· .. ehli saliptir .. Harbin neticesi barbarlığın 143 A. Papagnu 

0 20.50 Türk müziği imhası, esaret altına alınmış olan millet-
Okuyanlar: Necmi Riza Ahıskan, Paris, 26 (Ö.R) - Nazırlar meclisi lerin kurtarılması, yani Çekoslovakya- 125 B. Y. Franko 
Safiye Tokay harpte yararlıkları görtilecek olanlar nın da yeniden hayata kavuşması olma- 84 Hakla Şeşbeş 
Çalanlar : Vecihe Daryal Ruşen için bir harp salibi ihdas eden kanunu lıdır .. » ~~ :~J~ ha. 
Kam, Cevdet Kozan ' kab~ ~~ştir. .. . . . . Eski Alman balkuınan· 14 İzzi ve Ali Fesçi 
1 - Ali ağa - Şehnaz peşrevi R~ı~ıc~ur komünist .?~ısının_ ve danı Von Friçin ölüm 1640 Yekfuı 
2 - Dede - Şehnaz şarkı (Sana teşkilatının ilgasına ve butun neşrıyatı- b k•d• 61005 Dünkü yektin 
ey canımın canı efendim) nı:ı ?1en'ine ait bir emirnameyi imza et- sırrı a ··' ır ... 
3 - Rifat B. - Şehnaz şarla mıştır. Londra, 26 (O.R) - Eski Alman baş- 62648 Umumi~~ 
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(Niçin bülbülfigan eyler) RUS Ki!' ALARI kumandanı fon Friçin cenaze merasimi z E 
4 - Arif bey - Hicaz şarkı (Be- MACAR HUDUDUNDA bugün Berlinde yapılrruştır .. Başkuman- 300 çuval Buğday 4 625 5 25 
nim halim firakınla yamandır) dan general Bravçiç selefini methetmiş, 5~0° çt~:~usBaklaam 113 25 
5 - Ruşen Kam : Kemençe tak- Uzsok - Polonya - Macaristan budu- orduya, millete ve Hitlere sadık olduğu-
simi du, 26 (A.A) - Rus kıtalarının yann nu söylemiştir. Hitleri mareşal Göring 1900 kilo P. Çekirdeği 2 50 
6 - Bimen şen - Hicaz şarkı sabah buraya geleceği bildirilınektedir.. temsil ederek cenazeye bir çelenk koy- 96 Balya pamuk 39 42 
(Yıllar ne çabuk) Rus kıtaları bu suretle bütün Polonya muştur. Fakat bu ölümün esrarı baki- Para Borsası 

Macar hududunu ve Slovak hududunun 
7 - Sedat Öztoprak Şehnaz saz dir. 
semaisi da 25 kilometresini tutmuş olacaktır. General Friç namuskarlığı ve fikirle- CtiMHuRİYET MERKEZ BANK.ASI 
s _ Salfilıettin Pınar _ Nihavent Macaristana iltica rindeki. istiklali yüzi.inden gözden düş- KLEARİNG KURLARI 
şarkı (Hala yaşıyor) eden mülteciler mtiştü .• Bazı rivayetlere göre düşman 
9 - Sadettin Kaynak - Nihavent Budapeşte, 26 (A.A) _Macaristan- kar~ında değil, fakat Nazi şeflerinin m!:rbı:;:.~ ıayrisi bir Tilrk lirumuı 
şarla (Gönül nedir bilene) daki Polonya mültecileri bir kaç şehirde e~ıyle, Gestaponun elinde can vermiş-
10 - Sadettin Kaynak - Nihavent kamplara sevkedilmişlerdir. Aralarında tır.. Alış Satış 
şarkı (Kirpiklerinin gölgesi) bir çok memurlar bulunan bir kaç bin Berlin, 26 (A.A) - Baron Von Frit- Sterlin 52L 524. 

21.30 Haftalık posta kutusu mülteci Nagy Kanitszada mevguf bulun- zin cenaze merasimi Unter Dem Linden- Dolar 77.10 77.55 
21.45 Müzik (Melodiler - pl) durulmaktadır. de meçhul asker abidesinin önünde mu- Belga 4.54 4.5'J 
22.00 Müzik (Küçük orkestra) Polonyalıların memleketlerine dön- tanlan bir şekilde yapılmıştır. Führeri Fransız Frangı 33.75 34. 

Şef : Necip ~kın rnesine müsaade edilmiş ise de bunların temsil eden Mareşal Göring tabutun üs- Pezetas 7.6577 7.6993 
1 - Viga Gabriel : Hafta niha- büyük bir kısmı bu müsaadeden istifa- tüne bir çelenk koymuştur. General Von Florin 1.450 1.459 
yeti pazar Gelir - Marş de etmek istememistir. Brausohonntsch bu münasebetle bir hi- İsveç Frangı 3.3969 3.4165 
2 - Sidney J ones : Geyşa ope- N O R V E C ta he irad etmiştir. Ceset askeri mezarlı- İsveç Kronu 3.2251 3.2437 
retinden potpuri.. • • ... • ğa defnedilmiştir. Norveç Kronu 3.3778 3.3973 
3 - Pepi Müller : Küçük serenat Sahillerınde bır deniz ısvecin kacak harp Çekoslovak kronu 23.09 23.20 
4 - Fried v alte~ =.Rüya (Keman muharebesi mi oldu? esyası tebliği Dinar 35.22 35.40 
solo ve orkestra ıçın) Londra, 26 (A.A) _ Bahriye nezare- - . . Leva 64.86 65.22 
5 - Leopold : Nil nehri kenarla- ti neşrettiği bir tebliğde Norveç sahil- Stokholm,2 6 (A.A) - Eminİs bır men- Ley 82. 83. 
nnda lcrinde bir deniz muhar'ebesi vukubul- hadan bildirildiğine göre veç hükü- Rayşmark 1.97 1.98 
6 - Bucalossi : Pastalozzanın bir duğu hakkında bahriye nezaretine hiç mweti kaçak h~ eşyası hak~ında bir te~- Liret . 14.84 14.92 
şarkısı : Giribiribin... bir rapor gelmediğini bildirm ktedir lıg neşredecektır. Bu tebligde İsveç ti- Drahmi 103.97 104.50 
7 - Ganglberger : Efsaneler or- Londra, 26 (A.A) _ Thetise deniza:ltı- caret gemileri~in Alman .. de~izaltıları t~- Zloti.. 4.2159 4.2373 
manında sının yUzdürülmesine devam ediliyor ... ~~dan tor~~ennıesi uzeru;ıe İsve.çın Pengu 3.6807 3.6984 
8 - Robert Stolz ~Viyana gece- 27 ölü cıkarılmıştır. Nihai ameliye ya- ıitih?z edecegı tarzı hareket izah edile- ,..V--RK • RVıMıı Eu 
leyin güzeldir rın başhyacaktır. cektir: · . ~ A 

23.00 Son ajans haberleri, ziraat, es- Leh Cümflurreisinin S~cıal D:mokraten gazetesı bu husus- Ticaret müzalıereleri 
ham, tahvilat kambiyo nukut • ta diyor ki : . Yeni Türkiye - Romanya ticaret anlaş-
borsası (Fiat>' ' iStlf G edeceği - Hükümetin lsveçin haklarını ve ması için bugünlerde görüşmelere başla-

23.20 Müzik (Cazbant _ pl.) haberi doğru değil.. menfa~tlerini şiddetle müdafaa edeceği- nacaktır. 
23.55 - 24.IJO Yarınki program Brüksel, 26 (Ö.R) - Lehistan reisi- ne e~ olmak lazundır. Rumen heyeti gelir gelmez Tophane 

cüınhuru Mosiskinin İsviçrede bulun- E~JZEDE salonunda görüsmelere başlanacaktu. 
Muğlada elıim.. makta olan eski reisicümhur meşhur pi- BiR 2'0PLANTJ 

Muğla, 26 (A.A) _ Bu sene vilaye- yanist Paderevski lehine olarak riyaset- Paris, 26 (Ö.R) _ Nazırlar konseyi 
timiz dahilinde yapılan muhtelif mahsul ten istifa ettiği söyleniyor. saat 17 de Elize sarayında reisicümhur 

SOVYETLER Jnniltereden ekim mikdarı 31,5 5 1 hektardır. Geçen . Londra,. 2.6 .~A.A) - Rö~te~ : Pol?n!a B. Lebrünün riyasetinde toplanarak dip-
:1 sene ekilen mikdar ise 28, 149 hektar- a3ansı, reısıcumhur Moscıckinin ıstıfa lomatik ve askeri vaziyeti müzakere et-

Rornanyadalıi Leh 

mültecilerine yardım 
Biikreş, 26 (AA) - Rador Ajansı 

bildiriyor: 
Müsaade istiyorlar siparişler geliyor dı. ed:cehakkınği ve ydeakir~eh bPalderevalskinin geçe- miştir .. 
ihracatın men'i kararnamesinden evvel lngilizlerle yapılmış olan ticaret anlaş- Ara'11ıirde Jıö-u ~egi a r eri Y anlamakta- B E L Ç İ K A 

Sovyetler tarafından satın alınan ve mu- ması üzerine İngiltereden müteaddit si- -" oır.. Aı·ansının telızlbl 
kaveleye bağlanmış olan 12 bin balya parişler gelmeğe başlamıştır. Londradan muhtarları lıursu 
yapağınm ihracına müsaade edilmesi gelen mektuplarda teklifler yapılması ve Arapkir, 26 (AA) _ Kazamız köy ~ro<Zlı7'"/Z«YY:1'1T_,,,~~ft d Brüksel, 26 (A.A) - Bel~a Ajansı 
Sovyet ticaret mümessilliği tarafından şimdiden ihraç edilecek maUarın lisans- muhtar kursu nahiye müdürleri ve köy ~ YALJ CADDESİNDE · ün Belç~a. arazis~ üzerin e Fransız 
hükümetimizden rica edilmiştir. Hükü- Jarının alınması bı'ldı·rı'lmektedı'r. ka·ti·pler· v b'"t•• ht 1 . t• k. l "-l M 1 k s· .· tayyarelerının uçtugu hakkında Alman 

J e U un mu ar ann iŞ Jr<ı ıy e ~ e e ı nem ası ~ membalarından verilen haberleri yalan-
metin bu müsaadeyi vereceği ve mümes- --JJ>.--- bugün Halkevinde Mılmıştır. Kaza kay- ~ !"<; 

silin de yeni. kararnameyi öğr~n.~ek üze- J"S""AUBVLDA makamı söylediği acılıs nutkunda Baş- \1 ' lhlrlaktadır. • 
re tayyare ıle Ankaraya gıttıgı haber .& " vekaletin ziraat ve alelCtmum memleket '\Bugünden itibaren göstereceği iki:-..; SOV'fE'J'LERIN 
alınmıştır. Bir eroin fabrilıası işleri etrafındaki direktiflerini izah eyle- ~ filimlt: müstesna bir batta ~ YENİ JAPON ELCİSİ 

Ticaret vekaletinin kararı üzerine ba- · · yaşatacaktır t\ .-
d a 

11ı ... arıld mıştır. J B O R A ~ Moskova, 26 (A.A) - Sovyetlerin 
ğusak ve mamulatının ihracına müsaade mey an !t' K J Muhtar kursu üç gün devam edecek- • . ~ yeni Tokyo büyük elçisi Smetamink, 
edilmiştir. lstanbul {Hususi) - Bugün Beyoğlun- tir. CRAR~S BO~IN ~ takviye edilmiş bir kadro ile pek yakın-
AmeriJıada ihracat.. da bir eroin fabrikası meydana çıkarıldı; Alman vapur En nefis a~k filmi \: da Tokyoya hareket edecektir. 

Amerika için, deri, yapak, tiftik, incir, üç kaçakçı yakalandı. Zabıta, bu hususta lııımp~n-:vaıarının ~ 2 • ŞAGHAY ~ i r A ı.. y A H 
bağırsak, kuru üzüm, tütün istenilmekte- yaptığı tetkiklerde, Bulgar tebaasından A • ._ ~ Jl'J'EŞ AL'J'JNDA ~ H • Jı ti • • 
<lir. Fakat mevcut anlaşma hükümlerine Kostantin Dimitriyef ve kardeşi Vasil merıHa acenteleri ~ . '\ ava ~ır e erını 

h l 1 d 'k 0· . . f ·ı y . d d .. k. . . N k 26 :\ Sehhar yıldız : DOLORES DEL RIO ~ hll" LwF.me• •atın all"Or göre j racatçı ara prim veri me ı çe ve- ımıtrıye ı e anı a ın a uç ışının evyor , (A.A) - Hamburg - A- · T ah d b ) b' tt ,., KM & • ,., 

k I k 1 B wı d b' d · f b 'k .k ' ar n an eyecan ı ır sure e ~ R ya Ameri a j e ta as muameleleri yapı - eyog un a ır ev e eroın a rı ası te- merı a ve Norddeutschel Lloyd, isim- ~ tılmı b !'( oma, 26 (A.A) - Resmi gazetede 
madıkça bu malların gönderilmesine im- sis ettiklerini haber almış ve bugün ani lerindeki Alman vapur kumpanyaları- ~ B nın!:aŞan ı şa ~se~. b"tün ~· cıkan bir kararname ile maliye nezare-
kan görülmemektedir. Tüccarlarımız b"r b kı ıştır Bu baskın net' n N ktaki b" 1 d u e g ay ar 

1 
u l' k A R d bul İ al . ı d as ~ ~lap~b .. :. l ,,~ce- d:i azalevyorak ~ol arınıkmemdur a e- ~ dehşetiyle görülecektir.. ı,· Aıne merhezı oma a unan t yan 

mühim bir ihracat merkezi olacak olan sın. e eroın~ı .erı? utun m~ ze~e ve wet- . . . tm . şartıy e ip a e ecekleri ~SEANSLAR : 4 _ 5.30 _ 8.50 ~ .vru~.a .. av~ servisleri anonim şirketi-
Amerikanın piyasalarımızdan mal iste- len ele geçırılmış ve kendilen yakalana- bildirılmektedır. 400 memura yol veril- ~ C t · 12 30 d b ·lar \:' nın butün hisse senetlerini satın almak 

· · · · k ı 1 d ak dl. ı· 1 tu . t• "" umar esı ve pazar . a aş ~~ .. .:r • l mesmı ıyı arsı amış ar ır. r a ıyeye tes ım o unmus r. mıc; ır. 'V"//7777//'//YY'Y//r'//1".r/'/·ı"' //, "' ..,.. , ,.,D9cıPc;ı veri mistir. 
-- .. ---- --== 25 - --- -- -- ---- -- - - - ·- -- -- _..,_ ...... - .... -~-...... -----------

"1DlZ7:/TEZZT///.//,:T./Z'Lz:HAZZL//~ZLJ7LYE/7"/XJ'"/~f/ily~J://././//////~ lerimizin intikamının alınmasına vasıta - Hoş geldiniz Monsenyör, dcdL - R~la~mızın ve fikirlerimizin bağ-

DE MIR MASKE ~ kılınm~r~~~~iBu sözleriniz benim son C~a~~~:bı~~~=iz~~:=u:~~ Rey- ~Ct~~~a~!ır:~~~~~~ı:~~':~~t C: 
R tereddüt1erimi de izale etti. mond. irademiz projelerimizi muvaffakıyet ve 

Şu halde o gel~bilir ve ben ona bü- Reymond, Monsenyör Luiyi Frer Kri- zafere ulaştıracaktır. --- Aft 
~ tün mevcudiyetimle bağlı kalmağı vaad zostomun oğlu J an Kavalyenin bulun- Rahip Reymondun yüzü sevinçle par-

ediyorum. duru ve beklediği odaya götürdü. ladı. 

Büyük tarih ve macera romanı 1 
KISIM) 

- Jan.. Jan .. Dinle .. Bu uğultuyu du- Bir saniye, Jan Kavalyenin zekA fıs- - Buna katiyetle eminim Monsen-
yuyor musun? Adalet saati yaklaşıyor. kıran nazarları Monsenyör Luinin asil, yör ... 
Kardeşlerimizin murahhasları biraz merd bakışları ile karşılaştı. Diye mırıldandı. 

1 ( ı K ıN C İ sonra şefleri olacak kimseyi seçecekler. Ve bu saniye ikisi arasında derin ve Bu sırada odanın kapısına hafifçe iki 
Bu şef, sen olacaksın. Dinimiz için yap~ kAfi geldi. kerre vuruldu. 

- 46 --
tığın bütün fedakarlıklarının, sarfetti- Rahip Reymond ağır :fakat tatlı bir Rahip Reymond, Monsenyör Lui ve 
ğin bütün gayretlerin mük.Matını göre- sesle: Jan Kavalye tarafından takip edilerek 

ben söylediğim ceksin. - Jan Kavalye, dedi, size hepimizin küçük binadan çıktı ve büyük binaya 
Diye karşılamakta, ayni mukabeleyi 

gördükten sonra : 
- 'Ümit.. İntikam... Hürriyet .. 
Parolası veren misafiri : 
- Geç kardeş ... 
Diye içeri sokmakta idi .. 
Küçük binanın, bol ışıklı bir odasın

da, üzerinde bir takım kağıtlar bulunan 
bir masanın başında ve ayakta iki kişi 
konuşuyordu .. 

Bu iki kişiden genç olanı : 

memiştir .. Bunu sana 
için emin olabilirsin .. 

- Kardeş ... Sana inamyorum .. Müsa
ade et te son bir sual sorayım .. Bu adam 
zengindir, çünkü bize para veriyor .. Bu 
adam kudretlidir .. Zira bize silah gön-
deriyor ve İngiltere ordusunun yardımı
m temin etmiştir. Şu halde isyan ede
cek olan kardeşlerimizin elde edecekleri 

Zaferden kendi hesabına ne menfaat 
umuyor? 

Rahip Reymond, Jan Kavalyeye bun- şefimiz olan Monsenyörü fakdim celi- do<!ru yürüdü. 
lan söylerken üç süvari Madögafarel yorum... Monsenyör Lui ve Jan Kavalyenin 
önünde atlarından iniyorlardı. Kraliçe An Dotrişin oğlu mütavaziane girişi protestan murahhasları üzerinde 

Bunlar, Monsenyör Lui, Mistufle ve bir sesle: canlı bir merak hareketi tevlid etti. 
Jorj Dorköydü. _Benim, dedi, bütün arzum yapaca- Burada dokuz murahhas vardı. Her 

Uzun boylu, siyah pelerinli nöbetçi ğımız mukaddes mücadelede sadece biri ayrı ayrı birer protestan kasabası 
karşılarına doğru giderek sordu. yüzba-;ı Lui diye yer ~lmaktır. halkını burada temsil ediyorlar ve ilk 

- Siz kimsiniz? _ Sizin bugünkü ittihad ve ittifakı- işar..!tte derhal silaha sarılmağa ve is-
Jorj Dorköy yavaş sesle cevap verdi: ruzdan dinimizin zaferi ve tebaanız olan yan etmeğe hazır 30 kasaba namına 
- Kardeşleriz. ümid, intikam ve hür- milyonlarca Fransızın saadeti doğacak- burada bulunuyorlardı. Hemen hepsi 

riyet .. Ben, Rahip Reymondun bekledi- tır. de Jan Kavalyenin adını duymU§lardı. 
ği kimseleri getirdim. Heyecanın titrettii:!i sami.mj ve hara- Çünkü o aylardanberi mütemadiyen 

Nazırlar Meclisi Romanyadak.i Lell 
mültecilerine tam bitaraflık çerçevesi da
hilinde yardım İçin merkezi bir servis 
ihdasına karar vermiııtir. 

Rumen işçileri 
Bülıre~ suiJıastını 
talıbih ediyor 
Bükreş. 26 (A.A) - işçi liderlerile 

ticaret ve sanayi işçi ve memurları neş
rettikleri bir beyannamede Kalineskoya 
karşı yapılan menfur suikasdi takbih ve 
hükümetin sosyal sahadaki verimli ic
raatını kaydeyledikten sonra yurda ve 
Krala karşı olan sadakatlarını teyicl ve 
bütün işçileri birliğe ve tam bir milli te• 
tesanüde davet etmektedirler. 
B. KalinesJıonun 
zevcesine bağlanan 
mGClf ... 
Bükreş, 26 (A.A) - Dün kral tara

fından neşredilen bir kararname ile baş
vekil Kalineskonun zevcesine yaşadığı 
müddetçe devanı etmek üzere 50 bin ley 
maaş ve Kalineskoyu kurtarmak istiyen 
polis memurunun zevcesine 7000 ]ey 
maaş bağlamıştır. 

Asabiye mütaltassuı 
Doktor 

lsmail Ziya 
t Memleket hastanesi eski mütah&SSISI 

1 
Her gün sabah 9 dan itibaren akşam 
6 ya kadar İkinci Beyler sokağı No. 
25... TELEFON Evi = 2505 

Muayenehane: 4178 

OPERATÖR 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden R ahip Reymond gayet yavaş bir sesle 
ve ağır ağır cevap verdi: 

- Frer Reymont, dedi, saat onu geçi
yor, beklediğimiz kimse henüz gelme
di ... - Fransa tahtını.. Fransa tacını ele 

geçirmeği.. Bu asılzadenin damarların
ile da kral kanı var. O, bugün bile Fransa 

kralı olmak hakkını haizdir. Eğer ola-

- Merak etme ... Gelecektir .. 

Nöbetçi elile küçük binayı gösterdi. retli bir sesle Jan Kavalye de şunları zulüm altında inleyen Langedok halkı-
Ayni zamanda küçük binanın kapısı söyledi: na, köy köy gezerek heyecanlı sesi ve Memleket hastanesi Baş Tabibi 

açılmış ve eşikte Rahip Reymond gö- - Her ikimizin de takip ettiğimiz yüksek tal~atı ile intikam ve adalet , İkinci beyler sokak fırttı karşısı 
zükmüştil. mukaddes ve meşru gaye uğrunda ve imalarını telkin etmişti. Murahhaslardan No. 25 ... Her gün öğleden sonra saat 

Monsenyör Lut on~a~do~ğru:~~~yil~·~ru~ .. d~u~···:.....ı~m~uv~aff~ak~~o~lm::.:::a~k~i cin~~ca~n~unı~ı....~kan~~ım~ı~b._e,~s-..:..:;al~tıs:::..ı ~d~e_lik==anl;:;;.;;ın~m;.;.;;..~e~n~sa;.;;;;;mim1~·;;;;;.;;;;.....;.;do~s~t~u..ı..ı~~..___.,..a..~~L-~_........_...__......,~-------------
- Yolda yüzbac;ı Polun askerleri 

brşılaşmış olsa bile yine gelir mi? 
•--



Z"1 EYLUL CAR$AMBA 1939 IENJ llSIR ~ SARll"E ' 

- İzmir tkinci Mınt.nka Tapu Sicil mu- lZMIR BELEDiYESiNDEN: SPERCO VAPUR ~. F. Henry Van der Zee ·----llm!!!!!rA_ıııım __ &tll_; __ ,~·--1151qDli•--zm-.... =:='1. 
h:ıfızlığından: ı - Belediye akaratından Dam- ACEN'J'ASl Ve şiirekası i T c z 

lacık caddesinde hastane karşısında- • 1·raat B k 
~:r:~~~r~~:.1t~~~~~ ~r1i:d~:;~\:.~~~~~ ::~n~3~~~d~:ı~ ADRIAT:ı<A'A~~~r;.r:0:ıo1''lıllA AlllER~A~ E;P~R~ u:'E~ İNS. 1 • 9 an a S) 
öni.i yol arkası molla oğlu Ahmedin kiraya vcri1mesi baikatiplikteki şart- KİLİÇA vapuru bc>klenmekte olup NE V ·YOR K iÇiN: KuruJu~ tarihi: 1888 
tarlasilc' mahdut b'r evin Gölcükler namesi veçhi1e açık arttırmaya ko- • . pol~, Cenova ,.c Mnrsilya limanları b El·IXC:~LO vnpuru 29 eylt1le doğru Sermayesi : 100.00~.000 Türk lir~ı .. 
ko .. ,,u"'nden Ismail oğlu Zekeriya Akın M h b d ı· 121 1 n yük alarak harel <'t edecektir c' enılOr. 11•be v.ıı. a·""n ade •• 2G2 

J rruf d nulmuştur. u ammen e c 1 DİANA l"·l 1 · EXER1\1:0NT vapuru 1 ilktcc:Mnc dogw - w "'" v. 1 • kndimen senetsiz olarak tasa un a l 'h l . 2919/939 C ·· vnpuru ey u son nnnda bek- r-· Zir~ \'C ticnri her nev:i U:ınkn munmcJeJeri 
bulunduğundan bahisle yenide~ tesci~i lira 0 up 1 a esı uma J?U· 1 ınmekte olup Ve'ledik ve T · t r- ru bekleniyor. PARA İ · 
mahnlli iht yar heyetinden tanzım e.dı- nü saat l 6 dadır. İştir~k ed~cekler 1 ıanlan için yük alarak harc:~~~cl:ce~- EXl\~OOR vapuru 3 ilkteşrinc doğru B RIM:T R.E LE E 2 • 00 LiRA 
1en bir ilmühaberle isknilmesi üzcrınc 9 lira 1 O kurusluk temınatı ış ban- tir. beklenıyor. İKRAM~XW. VEREC • K 
yapılan araştırmada gayri musaddak kasına yatırarak makbuzile encüme- İTALfA S. A. Dİ NA VİGAZİONE F~CUTİ~E vapuru 9 ilkteşrine Ziraat bankasında kumbaralı v~ ihbarsız tasarruf hesapl:ınnda en aı: (50) 

ihl. kl d ft · in 151 sıra . . doğru hcklenıyor. 1 1 305 tar ı yo ama e erın . ne gelırler. PRINCİ PESSA MARİA motörü 28 AR:\IEMENT DEPPE, ANVERS irrun lıu unanlnra senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plfula göre ik-
numarnsında (Mustafa ağa ve R. ukıy. e }Al 3 h d · J ğ 1 k 

S ıih) ı 2 - Belediye akaratından Şehit- ey u .9 9 t.aıi in e Ceno,·aclan Cenubi AN. rvıms İÇİN : ramıyc a ıtı aca tır : vercscleri ve tarik ve berber a 1 e A k l 1 
1 ah ler caddesinde Pnralı köprüde kain m.en n ıınan arına hareket edecektir. GIRONDE vapuru ilktec:.rin başlangı- 4 Adet mahdut bir kıta hanmin Ismai ve m • N O T ~--· 

dumu Zekeriyya ndlanna müştereken 139 numaralı barakanın 16/ 10/939 • : cına doğru bekleniyor .. 
1.000 Lirnlık 4.000 Lira 

kayıtlı bulunduğu görüldüğünden bu- tarihinden itibaren bir sene müddet- İlandaki ~~rc~et tarihleri ile navlun- D. T. R. T. ICUMPA~ASJ 
4 
4 

40 

• 
• 
• 

500 D 2.000 • 
250 • 1.000 • 

lunan bu g"'yri musaddak kaydın ye- k. .1 . ba kA . l"k k' !ardaki değı ıklıklerden dolayı acenta- RUUAPF. T 
... l le ıraya vcrı mesı ş atıp ı te ' 1. k b l TUNA Lİl\1A 11 ARI İÇİN 

nidcn tescili istenilen gayri menk~l' e . h ·ı k mız mesu ıyet ·a u etmez. Daha fazla ~ • 100 
nit bulunup bulunmadığı ve Ismaı .ı1! şartnamesı veç ı e açı arttırmaya trıfsiliit için İKİNCİ KORDONDA FRA- '!1SZA va~uru ilkteşrin başlangıcına 120 • 

100 • 
50 • 

4.000 
5.000 

• 
• 

ölilmü ile Zekeriyadan başka varısı konulmustur. Muhammen bedeli 30 TEi L1 SPERCO dogru bcklenıyor. 
t.k ki d 7 10 ı· l ~h l · 29/9/939 C ·· ' ' vapur acentasına rnU- DUNA vapuru ilktcşrin başlangıcına 

olup olmadığının te i zımnın a ·. ı~a 0 up 1 n esı . uma gu- rscant edilmesi rica olunur. doğru bekleniyor .. 
939 cumartesi günil saat 12 de mahallın- nu saat l 6 dadır. fştırak edecekler 2 Tl;LEFON : 200t/2005 sımvtcc l\IARITIME ROIDIAlN 
de tetkikat yaptırılacağından bu y~rde lira 25 kuruşluk teminatı iş banka- n U c A R E s T 
bir hak iddia eden varsa ya tahkıkat sına yatırarak m nkbuzile encümene --- -· PİRE - KÖSTENNCE - GALAS VE 
günü mahallinde bulunncak memu.ra gelirler. l 3, l 7, 22, 27 ( l 888) UNDA~ TUNA LİMANLARI İÇİN 
'veyahutta daha evvel 939 numara. ılc DUROSTOR vapuru 30 eylô.lde ... 
ınuhafızlığa müracaatları lüzumu illln 1 - Belediye zabıta Amir ve memur- UMUMİ DE tz ACENTALlCI L1'D. KÖSTENCE • GALAS VE TUNA 
olunur. 

3557 
(1972) tarı için 81 takım kışlık elbise satın alın- llELLENİC ı INF.S 1 TD T.İMANI,ARI İÇİN 

ması, ha klltiplikteki sartnamesl veçhlle PATRAİ v • 
101 

~ · . BUCUREŞTl vapuru 30 eylQle doğru 
a,.ık eksiltmeye konulmuştur. l\'Iuham- . ?Pt.ıru ey n ayetı veya bekleniyor. 

'-~.2Y.rA:id? t" 
1

'""' ;en bedelJ 1458 lira olup ihallsi 6. 10. teşnnlevvel ıptidnsındn beklenilmekte SOCJETE COMl\IERClAI.E BULGARE 

OPERATÖR 939 cuma ~UnU sant 16 da dır. Mirak ?l~p ~otterdaın ve Anversa limanlan DE NAVİGhTİON A VAPEUR 

1 edecekler 109 lira 85 kuruş teminatı i.cı ıçın yuk nlncnktır. V A R N A Dr. Asil Mukbi bankasına vatırarak makbuzu ile eneli- DAUiANLAR ARASI HATI'I HAİFA _ İSKENDERİYE VE PORT 
rt' mene gelirler. •LOVCENn SAİ'l' İÇiN . Ata kam 2 - BC'ledivc 7.abıta &mir ve memur- Lüks vapuru 8 te$-inlevvel 939 pazar BOURGAS vapuru 13 ilktcşrine doğ-
~ tarı için 81 ndPt kıstık kaput satın :ılın- gilnü Köstenccden avdet edip 9 teşrini- ru bekleniyor 

MEM
•EKET RASTA• , ması hacık!i iolikteki sartnamesi veçhilc evvel 939 pa?.artesi giir.U saat 12 de : Vnpurlann ·isim n tarihleri hakkında 
ıu V i açık eksil~Pve ~onulmuş~r. ~uham- Pire - .Arnavutluk limanları _ Kotor- hiç bir taahhüt alınmaz. 

NESİ OPERArOR men be-Oeli ~7~ lıra olup ıhalesı 6 .. lO. Dulırovnik - Split ve Trlyesteye hareket Vapurların hareket tarihleriyle nav· 
Hastalarını her gün üçten sonra 939 cuma s:!linu saat 16 dadır. Iştirak edecektir. 'k. 

40 • 4.SOO • • 
160 • 20 • 3.200 • 
DfKKAT: Hesaplıınndald paralar bir sene içinde SO llrodan nşnğı dUşmJ. 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fa7.lnsiylc verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUI, 1 Birinci klinun, J Mart ve 1 Haziran tanlı

Jcrinde çekilecektir. 

• ..................... R'!!I ................... ~~ 

B·ınn· ci Kordon 312 numaralı Ja- edecekler 73 liralık teminatı ı~ bankas.ı- GOUT..ANDRIS BROTHERS LTD lunlardaki dcğişı tiklerden acenta me-

k b l d ı na yatırarak makbuzu ile encümene Pfnr.,• · suliyct kabul etrr.ez. ' kinyon apartmanında a u e er. ,, ı.: 

~ 
TELEFON : 3537 ; gelir1cr. ' Daha fazla ta(silAt için ATATÜRK 

' 

y &a&eHf-'7.18~ 1 ~ - Mezbahaya kanısnisi ile birlikte .. nNEA ~U;U,AS.. caddesi 148 Na.da W. F. Henry Vnn Der 
ı - ikı adet kamyon salın alınmnst, bas'·~- Luks transntlantık vapuru ile Pire 
·~ • tiplikteki şartnamesi veçhile veniden NeV'Jork hattı... Zee ~e Şsı. ~apur acentaJığına mUraCA· 

D O K ,.. O R açık ek.cıiltmeve konulmuşhır. Muham- Pire • NevyorJc scnhat üdd r 
12 

.. et edilmesi nca olunur. 
" nı~ bedeli 4800 Hra olup ihalesi 6. 10. . : m . e 1 gun TELEFON : Z001/Z008 

939 cuma $.'tinli Faat 16 dadır. Istirak Nevyork • fuarı ıçın husust fıatler .. 

Kemal Osman .,.decekler. :l60 liralık teminatı is bankası- Pireden hareket tnrihl 
"la yatırarak makbuzu ile encümene gc- 13/10/939 18//11/939 

B k U rt lirler. . . . . Gerek \•apurlıırın muvasalat tarihleri 
O Z 4 - IkıçeşmP.lik caddesının hır tara- gerek vapur isimleri ve na ı 1 h k 

ı MEM• EKET 'ında bulunan damlncık deresinrle'ki nna k d . v unıan a • IZM R 6J 'tnnnfü:asyonun scvlnntan J?Pler-.. k sufanı .m a ncenta bır teahhUt a1bna giremez 
RAST ANESİ ~arsı korullIJ'la!'lı icln hlr muhafaza dıvarı Daha faz:a lafsilfıt a!mnk için Birinci 

ASGIJf.ıe rnütafaGSSISI yaptırılması bacı mlihendicılikt<>ki keşif Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
,., ve şartnam~i. veçhile açık eksiltmeye umumt deniz Acrntnlığı Ltd. lir t 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLİVİER VE ŞÜREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londrn ve Liverpol hatlan için 
piynsanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

MUAYENEHANE : İkinci Beyler lrnnmu tur. Jtıfuhr\mm<>n bedeli 1290 lirn d'l 
1 1 1 

' m acaa 
1 talarını h .. 1 'h ı · 6 10 939 .. .. t e ı me r ca o un ur. • ............................ ••••••••••••• sokak No. 79 da has er gun 'l up ı a esı . . cuma punu saa 

kabul eder. 16 dadır. iştirak edecekler 97 Iirahk te- Telefon : 4072 Miidilrlyet 
=-••••••1111t10>;:• wı- minatı iş bankaS1na yatırarak makbuzu Telefon : 3171 Acenta 

ile Pncilmene gelirler. 

r~----n2l ... a27...22'"'~~ 1 j us 22, 27, 2, 5 (1945) 
e ie Marxtimes 

T. BOWEN REES VE 
iirekisı 
__ .j.. __ 

FECN ı~t.NE (FEARNLEY AND 
913 sayılı sokaktaki 49 eski 89 :veni --*-- EGER OF OSLO) 

n~maralı ~Ukknnın vıktırılması nhına KlJl\JPANYASI FERNLANE motörü ayın nihayetin-
DOK70R 

lsmail Hakkı :ı•:. olma.k . üzer~ en~azının satıc;ı ba~ THEOPHİT..E GA UTİER vapuru 30 de beklenilmekte olup Nevyork ve 
~ mveçhuh~rdislikktekırt keşif "t ~7na~esı l'ğustos 939 da saat 16 dn ş:?elcrck gece Amerikn sahili d llnumları için yük aln-

Akarçay M hı c açı da 
11

1rm
1

A 
0 Y

1
!l 0

1 
nu mf~~,urı. İstnnbul yoliylc Pire. Nnpoli, Marsilyn- caktır. 

u emmen e e ·~ •ra o uo na PS '1 k • G k ı · 
ll. lO. 939 carş<ımba ı:UnU nnt 16 dn- yn nre .ct .. C'de<'ektır. . . . el"C' vapur ann muvasalAt tarihleri, 

Dahili ve tenasül has· 
talılılar mütallassısı 

-iır. Iııtirnk ed~kl,.r bir }ıra beş kunıq.. • H~r tiırlu iz.'lhtıt ' 'C tn:ıltımnt ıçın fit. isimleri ve navlunları hakkında acenta 
luk tcminntı i bankn.,•na yntırnrak rınrı Kor<!onda 156 numnrnda l.AU- bir teahhUt altına Riremez. Daha fazla 

Cümhuriyet caddesi ( 2 inci 
Kordon-Alman konsoloshanesi 
arkasında ) 206 Numaralı mu· 
ayenehaneıinde her gün aaat 

13 den itibaren hastalannı ka-

mnkbuzile encümen" c lirler. RENT RHBOUL \ 'C ŞERİKİ vapur acc.n- tafsiUlt almak için T. Doven Rees ve Şr. 
27, 30, 5, 10 (1967) tasına müracaat edilme i rica olunur. nın 2353 telefon numara.5ına mllrac.aut 

Z AY 1 

bul eder. 

1939 senesinde Karataş ortn okulun
dan aldığım tnsd!knameyi kavbettlm. 
Yenisini cıknrar.!'lttıından eskisinin hük
mü olmadığını ilan ederim. 

tklncl Kanmtlnn Hıltay caddesi 
No. 7 Bahri Ö 7 suav 

TELEFON : 3458 

-- 'Mi' 3556 (1969) 

ilin 
lzmir Nafıa müdürlü~ünden : 

Eksiltme müddeti l O gün temdit edilen (5 789). lira. (92) ku:u~ ke# be-

li. · balat .. mrüğü çatı tamiri ifine bu kerrcde ıste klı ;ıkmadıgından mcz• 
de 1 tt gu 9 39 k d b. · · d · 2 7 /E lul/9 39 dan 2 7 /Birincitqrin/ za a ar ır ay ıçın e pazıı.r-
k~ :.ımı-+ı~. isteklilerin bu müddet içerisinde 2490 sayılı yua hükümlerine 
lıga r• • l'L f -d- ı~·- d k" I_ • - h 1 -'·'an teminatlarile hır ııde na ıa mu ur ugun e ı .ıı;omısyona gore azır ıyacı:uu 

3558 
( 

1971
) 

baıvurmal ın. 27, 3 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Muğla vilayeti Nafıa müdür-
lüğünden: _ . A • • _ _ 

1 _Eksiltmeye konulan iı: Mugla vılayctı merkezınde Mugla hu-

kümet konağı inşası. . • 
B · şaatın ke§if bedelı 64872 lıra 49 kuruştur. 

2 - Bu 
1~ aatın 14872 lira 49 kuruıu 939 aenesinde, 50000 lirasi 

3 - u ınş . ·ı k. 
da 940 senesinde tesvıye edı ece tır. 

4 B . •~ı:t ta ait evrak ıunlardır. 
- u ınw-

a - Proje 
b _ Keşif cetveli . i 
e - yapa işleri umumi fennı f8rlnaınc:' 
d - Bayındırlık işleri genel ~tnamesı • 
e - Kap1 itleri umumi fenoı §artnameal 
f _ Hususi ıartname 

g - Fenn~lf8rbtna.me •t rakı 324 kunıf bedel mukabilinde Muğla 
r - Isteklı er u ışe aı ev 

f ··d·· ı··wünden alabilirler. w 
na ıa mu ur ug 13//T . . el/939 Cuma günü saat 15 de Mugla 

5 Eksiltme eşrınıevv la k - . .. d ••t kk"I kom"ı•yon huzurunda yapı ca tar. 
f ""d .. )'"Wun e mu e~e 1 " 

na ıa mu ur ug • 4493 lira 63 kuruştur. 
6 Mu vnkkat temınat . . 

- . I . eksiltmeye girebilmeleri için bu seneye aıt tıcaret 
7 - l~tıy~n erm. me .. nünden en az sekiz gün evvel resmen Muğ

odası vesı.kasıle.~ksılt 1 sr klan ehliyet vesikasını ibraz etmeleri la-
la vilayetıne muracaat a a aca . . cd ] _ 

Ak . kd. d eksiltmeye ıştırak emez e •• 
zımdır. sı ta ır e k d lı .. ~rttan bir saat evveline kadar 

8 T krf ktuplan yu an a yazı r- . 
w- .e,. ı ?1e fıa müdürlüğü oda ında müteşekkil komisyon reıs-

~~gla vılayeti na kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektu!?" 
lıgıne makbuz mu 1 k d imi• olması ve dış zarfın mu
I be • • ddede yazı ı saate a ar ge :.- ,_ 
ar şıncı ma ) I l'"zımdır Postada vaki olacatt 

hür mumu ile iyice. kapatı mış o ~;sı a30, 2, j 3534 (1968) 
gecikmeler kabul edılmcz. ' 

TELEFON : 2 3 7 S edilmesi rica olunur. 

iz mir Yün Mensucatı 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumas fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardıiı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

fESATIŞ YERifll 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

Devlet Limanları işletme umum 
müdürlüğü lzmir şubesinden~ 

Tersane ~çin 40 metre mikkip eğri çam ve 600 tane paraçol açık ek
ailtme uıuluyle ıatın alınacaktır. Bunlann Alaybey tersanesine tealim 
farlı1e muhammen bedeli 1640 liradır. Ekailtme 29/9/939 cuma günü 
aaat _ ı 6 da De~·let Limanlan ~ir 9ubesi binasında toplanacak iha!e 
komııyonunda yapılacaktır. Ekaıltnıe ıartnameıi bedebiz olaı-.k ltsva
zmı tefliiindcn alınabilir. Muvakkat teminat 123 liradır. latelJi.lcrin 
muvakkat teminat ve f&rlnamede yazıb vesikalarla bildirilen saatle 
ihale komisyonunda hazır bulunmalan ilin olunur. 

iz mir 
rikası 

14, 19, 23, 27 3397 (1894) 

ilin 
inhisarlar Tütün f ah· 
müdürlü~ünden: 

Fabrikamızda mevcut tahminen 3900 kilo yanık makine yağı 80 
kilo muhtelif cins eski kayış, 20 metre eski hortum, 53 adet eski zım· 
parataşı, 150/200 kilo eski çinko, bir mikdnr eski şerit, 1200 kilo eski 
çember, çullar açık arttırma ile satılacaktır. 

istekliler: şartnamesini görmek için tatil günlerinden başka her gün 
saat dokuzdan 17 ye kadar fabrikamız levnzım şubesine müracaat 
edebilirler. 

Muvakkat teminat 1 O liradır. 
ihale 12/ J 0/939 Pcr§Cmbe günü saat on dörttedir. 
isteklilerin ihale saatinden önce depoz.itolarını vezneye yatırmaları 

arttır. 

Adı geçen gün ve saatte komisyonumuza müracaat edilmesi ilan 
olunur. 27, 1, 6 3559 ( 1970) 

-aıÇAGI 

fnserl.sa~a//orı 
ye~ 

"'$umu~a tır 

··---••zzı;:ır.z:,rz,;ı:~ıııı:tt!!'JkrliD2Jl!!lliCl2J~7.~U'~'-•11B1••z•--CPWAITEAlt'AZ-

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müıtecin 45 aenelilc otelcilik müt~hassııı bay Ömer 

Lütfü Beragü'dir. 
Briatol oteli elli odalı her odada ıoiuk ve sıcak akar sulan, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu ıibi 
asansörü ve hususi lokantaıı vardır. 

Bütün aıri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve latanbul cihetine de nezareti f evkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucu7.dur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehaasısı 
bay Ömer lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun içm bütün Egeliler, kendinin tahtı iaticannda 
bulıman ote1lerde bulusurlar. 

T ~Jrt( l2!W.l9llll __. JY.l.!M!il.9fAH 1 ! 1 ;;;w l'Z~ 

T. iŞ BANKASl'n1n 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıı, 26 Ağustoı, 1 Eyli.il, 1 lkincitetrin 

t a r i h 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. . 
, ... Jkrami yeleri: ~_L7~Z2Z1'XIJ21Jaıız~rn-.. 

ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
S ,, ıooo liralık ••• s.ooo Ura 
s n SOO liralık ••• 4.000 Lira 

16 n 250 lirabk ••• 4.000 Lira 
60 » ıoo lirabk ••• 6.ooo Lira 
9S n SO liralık-· 4.7SO Lira 

250 ,. 25 liralık ••• 6.250 Lira 
•••••• --
435 32.000 

'U!~ F .i . 911/U'.T.D"J.., 
T. it Bankaaına para yatırmakla. 1alnız para biriktirmit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denenıit olununuz. 

. -
. . ..... . . ' 

BİOGENINE: Terkibinde bulunan demir, kinin, arsenik .:ibi muka\'\·iyat 
ilo kola, koka, kinkina &ibi mli~tehi hiillı nlann gayet itinalı bir surette 
birleştirilmesinden husule gelen bir ınü tnhzardır. 
BİOGEN1NE : Gıdası knn olan sh•ri ineklerin iğneleriyle kanunıuı n ıla
dıklan sıtnııı p:ırazitleriıü iildiiriir. Sıtma parazitleri, kanımızdn hesap ka· 
idelerinin haricinde knlan büyUk ve nynnı ha)Tct bir derecede çoğalırlar .. 
Bu korkunç iircme netice i knnın en hn) ati kısmı olnn kınnız.ı yuvarla
<"ıklan mnhv ,.e harap olur, ıtma ıneydnna gelir .. 
BİOGENİNE : Kanı temizleyip çoğalur. Kırmızı kiirrcclklerl arttın. Adc
lc ve sinirleri kuwcUcndirir .. İştihayı nçar, c1emuınsı1lıl,'1 giderir. Sıtma 
~nzitlerin.i ~ld';irD:1ek suretiy.le şifa temin eden ve sıtmndan koruyan 
yuksck tesırli hır ıUiçtır. Tfili olarr.k bel gevşekliği ve ndemi iktidarda 
büyük Iaidelcr temin eder. 
Sıhhat vekfıletinin Resmi müsaadesini haizdir .. Her eczanede bulunur ... 



lngiliz Başvekilinin 
.~--~-~-

yen ı nufl<u 
. Çember/ayn, Londrada toplanan ikinci müttefik yüksek harpşürasında 

müttef'ik plô:nının tatbiki için tedbirler alındığını söyledi 

Çörçil beyanatta bulundu Vaşingtondan gelen haber 
enizaltılarına yapılan taarruzların Ayan hariciye encümeni dün Pittman 
ünden ~üne kuvvetlendiğini söyledi projesini ittifakla kabul etti 

Faris, 26 (Ö.R) - B. Çemberlayn 
vam kamarasında harp vaziyeti bak
ında yeni beyanatta bulunmuştur .. İn

gilterede ikinci müttefik yüksek şilra
sının akdinden bahseden başvekil bu 
şllrada Fransayı B. Daladiye il~ general 
Gamlen ve amiral Darlarun, lngiltere
yi de kendisiyle Lord Halifaks ve Lord 
Çenfildin temsil ettiklerini hatırlatmış 
ve demiştir ki : 
MÜTTEFİK PLANIN TATBİKİ 
İÇİN ... 
- Bundan evvelki 12 eylı'.il içtimaı

mızdan beri cereyan eden hadiselere 
karşı koymak için takip edilecek hattı 
hareket hakkında Fransız mümcssille
rile tam itilaf halinde bulwıduk \C müt
tefik pliinının tatbiki için lazım gelen 
tedbirleri kararlaştırdık.. K eza mühim
mat ve harp malzemesi imal ve tedarild 
hususundaki tertibatın tekemmülü hu
susunda alınacak tedbirler hakkında da 
mutabık kaldık.. 

GARP CEPHESİNDE 
•Garp cephesinde Fransız orduları te-

...... 

rakkilerine devam etmişler ve Alman- . . . 
l h .. l ~ k"l . . Bır Almaıı Vcmzaltısı açık dcnızdc ... 
arın ucum arına ragmen mev ı erını d 1 k . . . 

muhafazaya muvaffak olmuşlardır. c eıncz. Me~ e ~timiz.i.n ~aşayış. tarzına ni ve hattii üı:;te birini temsil etmekte-
LEHİSTAN VAZİYETİ vakıf o~a? hıç k~?1se lngılterenın ha~t.ı dir .. Teşrini evvel sonunda tahtelbahir-

. .. . hareketını tereddutle karşılıyamaz. Mıl- Jcri avlamak için şimdikinden üç misli 
•Lehıstanda, Sovyet mudahalesı cep- letimiz hiç bir zaman şimdikinden daha da.ha fazla deniz kuvveti tahsis ecfobilc

heden ve gerid7n ~il.cuma uğnyan Leh birleşik ve azimknr olmamıştır. Dünya- cei':"imhi iimit ediyonı7 .. 
ordusunu m~vkılerını muhafazadan me- yı daimi Alınan taarruz tehdidinden ar- İNGİLTEREXİN ZAYİATI 
netmiştir ... A. mnn ve Rus iş~al sahaları tık kat'i olarak kurtarmak azmindedir.. •Muhasamat başladığı zaman, ilk haf-
arasında ~~ılen hududa geJınce, Sovyet Leh taarruzu bunun en son misali ol- ta zarfındaki ticaret gemisi zayiatımız 65 
kuvvetlerını Varşova varoşlarına kadar mustur. bin tondu .. İkinci haftada 46 bin tona, 
sokmakta ve Galiçyanın bü~ük b~r ~ıs- cıİngiltere ve Fransa kendilerini ve üçüncü haftada 21 bin tona düştü ... Ve 
rnıru, Leh petrol kaynaklarıyle bırlıkte kendileriyle birlikte bütün dünyayı bu son altı gün zarfında ise ancak 9 bin ton
Rus~ara bırakmaktadır. Rusya l;>öylcce tehditten kurtarmak maksadiyle harbe dan ibaret kaldı .. Fakat buna mukabil, 
~hi.;'tanın yarısından fazlası~ı e]~ne g~- girmişlerdir ve milletleri, mazide misli Almanyay;; ait o!duğı! halde müsadere 
çırmı.ş oluyor. Fak~t ~h .m!_lletı .. mu- görülmemiş derecede müttehit olarak, ettiğimiz ve kendi ihtiyaçlarımız için 
cadeleyi terketınemiştir. Bıltun dunya hu hedefe varmak azim ve kararında- kullandığımız malların yekunu, bizim 
Var.şova ve Hella yarımadasının milda- dır. • batırılan vapurlarımızda kaybolan mal-
filerinin .hayrarilık uyandıran kahra- VİNSTON ÇURÇİLiN BEYANATI !ardan 67 bin ton daha fazladır. 
rnanlığını heyecanla takip etmektedir.. İNSANİ ŞEKİLDE HARBEDENLER 
Bunla a d 1ı t t Başvekili müteakip bahriye nazırı B. 

bo
r mbandsız ve evam op ve ay- Vinston Çurçil deniz harbinden tafsilat- DE VAiL 

yare m ar ımanlanna rağmen dalına Bahriye nazın bunu müteakip bazı 
d l la bahsetmh:tir. Bahriye nazırının bildir-
ayanıyor ar .. • .. ...., tahtelbahir kumandanlarının insanı· bır· 
Rol\IA,..""rANIN GAYRETLERi' diğine göre İngiliz ticaret gemilerinden 1 ııı .L sekilde harbettiklerini kabul etmicı ve 
B ~, kil Leh ask • k ti · · bir c,ogyu, <=imdi tahtelbahir ve tayvare- ., a.,. e , erı uvve erının .. J demiştir ki : 

Romanyaya girmesiyle htisıl olan mese- lere karşı kendilerini müdafaa imkanını B" h lb h k 
leyi hal için Rumen hükümetinin takdi- verecek tedafüi silahlarla mücehhe:: ol- • ır ta te a ir umandanı, batırdığı 
re "'"Yan bir surette sarfetmekte oldu- dukları halde denize açılmaktadır. Bazı vapur mürettebatının toplanması için 

""° kk l l lb h l k derhal yardım gönderilmesini bana çek-ğu mesaiyi fnnilterenin sempati ile ta- ra am ar ta ıte a ir ere arşı müca- h 
0 d l d h kk d tiği ususi bir telgrafla bildirmişti. Bu 

kip ettiği bir sırada Rumen bn<=vckili B. e e. ru.·n erecesi a ın a bir fikir ve-_, b ı zata hangi adrese cevap vereceğimi bi-
Kalineskonun denaetkarane bir şekilde re 1 ır.. Jemiyordum.. Şimdi bu tahtelbahir ku-
(;ldürülmesinden bahsettikten sonra de- BATIRILAN DENİZALTILAR mandam elimizde esirdir ve layık oldu-
niz kuvvetleri ve tayyareler tarafından Şimdi tahtelbahirlere yapılan taarruz- ğu itibarin muamele görmektedir. 
tahtelbahirlerin avlanması için sarfedi- lrır, geçen harbin her hangi bir devresi- BİTARAF.LARA TAARRUZLAR 
len gayretleri anlatmış ve şunları ilave ne nisbetle be~ alh misli daha ı;oktur.. Meclis bu izahatı gülüşler ve alkışlar 
etmiştir : llarhin ilk on beş günü içinde batmış ile karşılamıştır. 
İNGİLTERENİN AZMİ teliikki edilebilecek G - 7 tahtelbahir Al- Bahriye nazırı şu müşahedede bulun-
•Modcrn muhareb~de :r.afcrin her kes man tahtelbahir fiJosunun onda biridir ~uştur : Alman tahtelbahirleri şimdi 

tnrafmdan gösterilecek az.im, cesaret ve ve harı> başladığı ı-.aman faaliyet halin- Ingiliz vapurlarından ziyade bitaraf va
metanete bağlı olduğundan kimse şüphe de bultman tahtclhahirlcrin dörtte biri- purlara taarruz etmcği tercih ediyorlar. 

Italyan gazetelerine göre 
lngiltere ve F ransanın elinde harbe 
devanı için üç çare bulunmaktadır 
Roma, 26 (AA) - Stcfani Ajansı 

bildiriyor: 
J\1ussolininin nutkuna cevaben harbe 

devam etmek kararını teyid eden yarı 
resmi lngiliz ve Framız notaları, ltal
yan gazeteleri tarafından neşredilmekte
dir. 

Bu gazeteler, lngiliz ve Fransız zımam
darlarına bu harbin imkanları ve müs
takbel vaziyeti hakkında yeniden bazı 
mühim sualler sormaktadırlar. 

Giomale d' ltalia, müdürünün imza
sile neşrettiği bir makalede Alman mil
letini Hitler aleyhinde ayaklandırmağı 
istihdaf eden muhayyel ııiyasi propagan
da ordusunu bir tnrafa bırakmak ııartiy
le lngiltere ile Fransanın harbe devam 
etmek için f'Herinde üç çare bulunduğunu 
yn7mnktadır. 
Bunların birincisi, pek kuvvetli olan 

ıçın çarpıştıklarını söyliyen Fransa ve 
lngilterenin böyle bir harekette buluna
cakları tasavvur edilemez. 

Üçüncü çare iktısadi ablokadır. Fa
kat bu silah ta görünü<1e göre kendisin
den beklenen semereleri vermiyecektir. 
Çünkü Almanya tatbik ettiği otarşi sis
temi, ihtiyat stokları, Polonya toprakları
nın zenginlikleri ve şark komşularının 
kendisine verecekleri iptidai maddeler 
sayesinde 1914 de bulunduğu vaziyette 
değildir. Herhalde abloka ve harp bir 
kaç sene sürecek ve lngiltere ile Fran
sa bilhassa imparatorluk topraklarında 
bunun zararlarını görecektir. 

Nihayet Almanyanın da düşmanları
nın uyuşmak istemediğine kanaat ge
tirdikten sonra bütün harp vasıtalannı 
kullanarak vaziyeti tacil etmesi de bek
lenebilir. 

Bu gazeteye göre harp o zaman kor
kunç ve tahripkar bir şekil alır ve zafer 

gittikçe uzaklaşır ve harap olan dünya
nın külleri altında gömülüp kalır. 

Londra 26 (Ö.R) - Deyli Ekspresin 
askeri muharriri yazıyor: 

Hitlerin Belçika ve Holandayı istila 
tehdidi ne olursa olsun büyük Britan
yanın hiç bir şeyden korkusu yoktur. 
Stalini şarkta serbest bırakan Alman
yanın garpta bir sergüzeşte atılmaktan 
veya kendisini mağlOp saymaktan bıl§
ka çaresi yoktur. 

Londra 26 (Ö.R) - Taymis gazetesi 
bu sabahki nüshasında Mussolininin son 
nutkunu tahlil ederek diyor ki: Biz har
ba Avrupayı sarih bir tehditten kur
tarmak için girdik. Bu davanın sadeliği
dir ki Düceye garip görünmüştiir. B!ze 
göre Sovyet müdahalesi oriiinal einaye
t"n bir fcr'idir. Ve yalnız Hitlerizm Al
manya üzerinde hakim oldukça ne maa
hedler ne de beynelmilel münasebatta 
serbest münakıl§a usulüne itimad ca
izdir. 

Jsviçrenin müdafaası için erkanı
harbiyenin hazırladığı plan 

Londra 26 (Ö.R) - Bugün Vaşing
tondan en mühim haber gelmi.c;tir. Va
şington ayanı hariciye encümeni bita
raflık kanununun tadiline ait olmak 
üzere Pitman tarafından teklif edilen 
projeyi ittifakla tasvip etm~tir. Proje, 
infiradçıların da müzaharetini temin 
edecek şekilde tanzim olunmuştur. 

Silah ve mühimmat üzerindeki am
bargoyu kaldırmağa matuftur. 

Londra 26 (ö.R) - Pan Amerikan 
kongresinde celseye riyaset eden Pana
ma hariciye nazırı, Amerika devletle
rinin hürriyet ve adalet esasına müs
tenid bir sulha bağlı oldukl.ırıru söy
lemiştir. 

Birleşik Amerikanın Pan Amerika 
konferansındaki delegesi Summer V els 
konferansta söylediği nutukta, Avrupa 
harbının Amerika için ihdas etliği me
selelerin halli hususunda birleşik Ame
rika hükümetinin mali, nakdi ve askeri 
sahalardaki teşriki mesaisini arzetmiş 

ve Buenos - Aires konferansının barış 
zamanında Amerika devletlerinin mü
dafaası ve Amerika kıtası haricinde bir 
harp vukuu halinde de Amerika millet-

leri barışının muhafazası imkan ve va
sı talarmın taharrisine karar vermiş ol
duğunu hatırlatmış ve Avrupa harbının 
tehlike ve tesirlerine karşı kendilerini 
korumak Amerika cümhuriyetlerinin 
vaz geçilmez hakkı olduğunu teyid ey
lemiştir. 

Vell!i c ihtilafın müsalemet yolu ile 
halli imkanı baki olduğu halde harba 
müracaat eden bir millet için muteber 
her hangi haklı bir sebep mevzuu bahis 
olmıyacağın111 bildiren Faris paktının 
ihhil edildiğini hahr1atmış ve Pan Ame
rikan blokunun müsalemetperver nü
fuzunun, dünya nizamının tekrar tesisi 
için sarsılması icabetmiyen bir hakka 
dayanıldığını kaydeyledikten sonra 
sözlerine müşterek hürriyet prensipleri
ne malik bulunan Amerika cümhuri
yetlerini tesanüde ve birliğe davet ede
rek bitirmiştir. 

Vells, nutkunda, birleşik Amerika 
hükümetinin Amerika kıtasım gerek 
doğrudan doğruya, gerekse bilvasıta 

her türlü taarruza karşı müdafaa hak
kındaki kat'i arzu ve azmini teyid ey
lemiştir. 

Ve1ls sözlerini şöyle bitirmiştir: 
c Amerika devletlerinin meşru tica

retlerini yeni dünya sahillerinde ihlfil 
teşebbüslerine asla tahammül edemiye
ceğini söylemek zamanı gelmiştir. 

Bu sözler, bir Alman tahtclbahirinin 
Amerika sularında görünmesi münase-
beti1e söylenmiştir. 

Alınan malumata göre Almanya· Pan 
Amerikan kongresinin müzakerelerine 
büyük ehemmiyet vermektedir. Kon
greyi bir çok Alman müşahidleri takip 
etmekte ve Vaşingtonda olduğu gibi 
Pan konferansının müzakeratı i.izerinde 
tesir yapınağa çalışmaktadır. Amerıka 

gazeteleri bu teşebbüsün boşluğuna ka
nidirler. Geçen sene Limndaki konfe
ransda Alman propagandasına karşı 
müttehid cephe alan Amerika devletleri 
son Alman manevrasını da tesirsiz bıra
kacaklardır. 

Vaşington 26 (A.A) - Meclis bitaraf
lık kanununun tadili hakkındaki inisi
yatı senatoya bırakmak için 9 teşrini 

evvele kadar iki günde bir defa toplan· 
mağa karar vermiştir. 

Bitaraflara yapılan tecavüz 
Bütün Skandinav memleketlerinde 
Almanya aleyhinde heyecan vardır 
Stokholın, 26 (Ö.R) - İngiltereye ke

reste taşıyan iki bin sekiz yüz tonluk 
İsveç bandıralı Silezya vapuru Goten
burgdan geçerken bir Alman tahtelbahi
ı i tarafından torpillenerek batırılmıştır .. 

Bir diğer İsveç vapuru, Silezyanın 19 
kic:iden i!>aret mürettebatını kurtarmış-"' . t;r. Hadise Isveçte büyük heyecan uyan-
dırmıştır. İsveç gazeteleri Almanyanın 
mükerrer teminatına rağmen yapılan bu 
tecavüzleri bir yıldırma politikası şek
Hnde telftkki ediyorlnr.Sosyal demokrat
lnnn naşiri efkarı olan gazete diyor ki: 

Almanya bu kabil yıldırma hareket
leri ile bizi yolumuzdan çeviremez. Kırk 
sekiz saat içinde dört bitaraf vapurun 
batırılması, bitaraflaro. karşı kayıtsız \'e 
cartsız bir ıni.icadele açıldığının delili
ciir .. 

Londra, 26 (Ö.R) - Deyli Ekspresin 
Kopcnhag muhabiri bildiriyor : Nnzi 
~efleri aı·m .. ında denizaltı harpleri hak
kındaki ihtilaf alevlenmiştir. Göring, 
deniz harbinin bila kaydü şart devamına 
taraftar olmadığı halde amiral Rider ne
tice almak için amansız bir tahtelbahir 
harbine ihtiyaç olduğunu ileri sürerek 
rıoktai nazarında ısrar etmektedir ... Bu 
harp, bitaraf şimal memleketlerinin Al
manyaya ihracatını esaslı surette tehli
keye düşürmüştür. 

İsveç vapurlarının batırılması üzerine 
İsveç hükümeti, Alman hükümetine şid
detli bir nota vermiş ve bu taarruzların 
tevalisi halinde İsveçten Almanyaya bü
tün demir ihracatının menedileceğini 
bildirmiştir. 

birleri tehdidi altında, Almanyanın düş
manlariylc ticaret yapmaktan mene da· 
vet eden bu siddet ve korkutma hare
heti gayri muharipler ve bilhassa Fin-
landiya nezdinde infial uyandıi::!l.l.Ş ve 
l"inlandiya Berline bir protesto notası 
ve~tir. Almanya, verdiği cevapta, 
bunun İngiltereyi bcsliyen bitaraflara 
bir ihtar teşkil ettiğini bildirmiştir. 

Marcel Pays, Ekselsiyor gazetesinde : 
•Bu tehditler Slovakya, Polonya, Ma

caristan, Romanya ve Baltık memleket
lerini Moskovanın emrine bırakan Al-
manyanın Sovyetler birliğine karşı gös
terdiği mutavaatle garip bir tezat teşkil 
eylemektedir• diyor .. 

Le Journal gazetesinde Saint - Brice, 
Almanlara, bu suretle demokratlara hiz
met ettiklerinden d.:ılayı teşekkür edi
Y or ve diyor ki : 

- Bitaraflar denizlere hakim olan de
mokratların ne kadar itidalle hareket et
tiklerini takdir edecek derecede Realist
t!rler .. Almanyanın keyfi. bir surette 

t<ıtbik ettiği şiddet hareketi bariz bir 
surette tezahür etmiştir. 
Diğer taraftan, •La Victoire• gazete

sinde Mussolininin nutku hakkında t.cf
siratta bulunan Gustave Herve, bu nu
tuktaki ıSüktıtu Fransız - İngiliz davası 
için memnuniyeti mucip bir hadise ola
rak kaydediyor ve diyor ki : 

- Mussolininin bugünkü vaziyette bir 
şey söylememesi tabiidir. Söyleseydi, 
dün dost olduğu bir hükümet hakkında 
şiddetli bir hüküm vermesi icabedccek
ti .. Mussolini, bir delilik hareketinde 
bulunan bu hükümete şimdi yüklenmek 
istemiyor, fakat icrattt adamı olduğun
dan boş yere söylemekte istemiyor. Söy
lemek liizum ve faydasını hissettiği :za
man söy liyecek ve bizzat icraata geçe
cektir ... Çünkü icraat adamı, memleke
tınin şeref ve menfaati mevzuubahis 
olduğu ve kendisini harekete geçmeğe 
mecbur ettiği zaman ebedi bir surette 
Litaraflığa bağlı kalacak bir bitaraf de
ğadir. Kendisi için henüz •Tarihi karar• 
lar fuu11 gelmemi• görünüyor .• 

Sulh kuvvetleri lehinde 
Amerikan ittihadı 

Paris, 26 (ö.R) - «Sulh kuvvetleri leyhinde Am::rikan ittibadı:t namma 
taşıyan milyonlarca azası olan cemiyetten lngiliz ve frar. ız hükümctlerine gelen 
bir mesajda ,öyle denilmektedir. 

«Fransız ve lngilizlerin taarruza mukavemetleri için :;:iriıtikleri harp hareke· 
tindeki cesaretlerini takdirle kar~ılıyoruz. 

cMütteflderin zaferi Hitleri ittihaddan düşürecek c;lan zafer olacaktır. Bu 
neticenin süratle, Fransız ve Ingilizleri pek ağır fedaltiulıldara mecbur etmeden 
basıl olmasını temenni ediyoruz.» 

Faris, 26 (Ö.R) - Alman tahtclbahir
lt.rinin bitaraf vapurlarına karşı taar
ruzları bitaraf memleketleri işgal et
mekten geri kalmıyor, bir İsveç vapuru
nun torpillenmesi münasebtiyle İsveç 
ç-.zeteleri hükümetl~rinin İsveç haklan
ı.•ı vikaye edeceğinin muhakkak olduğu-

r.uİ:~iff;!~~:1cı;~llüloz nakleden İsveç lngiliz Başvekili Alman 
ve Finlandiya vapurlarının batınlmasını d · 

pro
verd i tefsir eden Norveç •Seyrisefain ve ti- paga 0 3SJ na cevap 

careb gazetesi şunları yazıyor : Alman
ların hareketi, ekonomik bitaraflığın bi- Londra, 26 (ö.R) - Avam Kamarasındaki beyanatında B. Çemberlayn 
taraf memleketlerle normal ticaretin Ingiltere tarafından tatbik edilen ablokanın Alman ekonomisi üzerinde hiç 
muhafazası demek olduğu hakkındaki tesiri olmadığını, buna mukabil bitarafları izaç ettiğini iddia eden Alman pro· 
teminatla garip bir tezat teşkil etmek- pagandasına cevap vererek demiştir ki: 
tedir. Bu vaziyet karşısında şimal mem- cBu iki iddiadan hangisinin hakikattan daha uzak olduğunu tahminden aci· 
lcketleri nasıl bir hattı hareket takip 
edeceklerini müzakere edeceklerdir. zim. Biz bitarc..fların meşru ihtiyaçlarıııı gözönünde bulundurmak isteriz ve her 

Stokholmdan bildirildiğine göre Al- tekliflerini müzakereye hazırız. Eminim ki bizim siyasetimizle, son günlerde 
man donanmasına mnsup gemiler nayn bitaraf vapurların batırılması şeklinde tezahür ecbn Alman siyasetinden lazım 
sahalar.mı pek ziyade genişletmişlerdir.. gelen neticeleri çıkarmakta güçlük çekmiyeceklerdir. Bu taarruzların beyncl
İsveçin Holstirgo sahil köyünün ce11u- milel hukuka muhalif olduğu §Üphesizdir. 
huna yerleştirilen mayn tarlaları evvel-

Sigfrid hattına karşı doğrudan doğruya 
taarruza geçmektir. Böyle bir taarruzda 
bulunmak imkanı belki mevcuttur. Fakat 
bu taarruz pek tehlikeli olacağı gibi insnn 
ve malzemece korkunç fedakarlıklara 
katlanılmasını da istilzam eder. Diğer 
cihetten nüfusları pek zayıf olan Fransa 
ile lngilterenin Sigfrid hattını yarmak 
işine girismek Üzere bu kadar zayiat ver
meleri işlerine gelir mi acaba? 

kinden iki misli genişletilmiştir. cAblokanın sivillere ait iaşe maddelerini tuttuğu ve bu sebeple gayri insani ol-
Bem, 26 (A.A) - lsviçre erkanı harbiye heyeti bildiriyor: Faris, 26 (A.A) _ Hava : Bu sabah- duğu iddiasına gelince: Deniz ablokası karada bir §ehrin muhasarasından asli 
Memleketin takviyesi için hazırlanan plan süratle tatbik ediJmiıtir. Yeni İs· ki gazeteler, 24 saat zarfında İngiliz li- farklı değildir ve hiç kimse muhasara altındaki araziye serbestçe iaşe maddele-Fransa ve lnglterenin müracaat ede

bilecekleri ikinci çare hem hudut bir 
memleketi istila etmek :mreliyle Sigfrid 

tihkamJar beynelmilel hadiseler dolayı.siyle değil Isviçrenin müdafaa sisteminin u,anlarına ait kereste yüklü üç İsvcı; tinin s9kulmasını teklif etmeği hatırına bile getiremez. Her halde insanlık hak-
takviyesi için evvelce verilen karar mucibince inJa edilmİftir. Isviçre kıtalannm \'( Finlandiya ticaret gemisi batıran Al- lannı ve yüksek taahhütle kabul ettiği seyrisefain kaidelerini inkii.r ederek iP" 

n an bahrivc~ nezaretinin beceriksiz ha-• tazam- giltereye yol alan bütün vapurlan hırsızca torpilleyen Almanya bu gibi iddia• 
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