
44 • GAZI :l:SULVAKI IZMIK .. 44 
imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve W!lumf neşriyat mildllrü: 

HAKKI OCAKOclU 

ABONE ŞERAiTi -d 

No. ıoıso Kırk Beştl!CI 

il 
939 

Bulgar hava kumandanı 
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H.ıiç ıçırı 
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1650 

Moskova 27 (ö.R) - Bulgar hava kuvvet
leri başkumandanı Moskovaya gelmiştir. 

Altı awltlc ••• ••••••• ••• • • 
Günü geçmq nüshalar (25) kuruştur. L T E L E F o N : 2697 

IJin münderecatmdan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 
Cümhurıyetin ı:ıe Cilmhuriyet e.!erinin be1:çid, acb41ıl4n çıkn .i,,.st gautedir -------' Yeni Aaır Matbaaamda Buılmlfbr. 
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Jlukavemetin devamı, yüzbinlerc 
insanın vebaya tutulması ve şehrin 
tamanıen harap olması demekti 

Londra, 27 ( ö. R.) - Varşova ler to.hrip edildiğinden askeri ot 
da teclim oldu: riteler öniine geçilmesi imkfmı ol-

22 zün süren ltahramanca bir mıyan neticeye l:atlanmıştı. 
müdafaadan snnra ~ehrin yarm Bu aksam ııaat 6 da Londrayn 
harap olmuştu. Bilha:;::a su mecra- Varşovndan rrelen bir mesajda 
ları ve tasfiyehnneleri, elektrik mücadelenin daha fazla devam 

Almanlann Va.rşov~ya giriş istıkanıetll'!ritıi gösteren harita. S.."\lltrab ve diğer umumi hendek- _ so~m 6 JNCJ SAHiFEDE -
----~-------~~~~~------'~ ........... ---~--~~------~----~~--~--~~~--•• •• yu faaliyetin merkezi 

Alman Hariciye nazırının Kremline ikinci akını 
hızlı ve hay retli neticeler verecekmiş 

Alman 1ıücum kolları Var§ova Va.roşlamıda. 

Gecirilen 
' imtihan .. 
---.ıv· 

ŞEVKET BtLCtN 

lBir ovyet 
vapuru 

ed.1 bir <tenizan rı. 
tarB m an atırddi 

Tabiatın değişmez kanu!'lan gibi, po~ ---o-

lil·ıkanın da denış" memesi ıcap eden ka- 1 Ö .. kil · d Pnris, 27 ( .R) - Tas ajansı Mos-
nunları, bazı nazik tela)( ·en var ır. kovadan bıldiriyor : Bugün s:ıat 18 c 
Beynelmilel münasebetlerde ndalet e~- doğru dört bin tonluk bir Sovyct 
sı üzerine kunılmuı bir muvazene, bır \'apuru Narda açıl.lannda m •çhul 
ahenk ve istikrarın mevcut o~ması b~n· bir tahtelbahir t:ırafındnn torpıllen
lann sarııı1momasına, fedll edıl"?emes!ne miş ve bntırılmı.ştır. 24 kisilik mü· 
b ~ı dır istiklalini mukaddeş hır hazıne rcttcbatından yalnız 19 ki.,'l kurtu1- ı 
~b~ 1ko~mayı bilen her mill"'t, rnınlh~- ~ gı ı . k• Jık • muş, diğ r beşi bulunamamıştır. _ 

d lerc ııadal<ntin bır namus ar eserı - ~-

o~u<Yu kadar bir emniyet unsuru oldu- ---------------

ve askeri bir ha heri Aln1an arla 
• 

yenı vesika imzası 

,. B ) • k d Mos1:ovadan bir manzara ve Hariciye Vdcilimiz Potcmkiıılc. 
1Ynnu da bilir. • e ÇI a a Lo dra 27 (0" R) Alnı h · · . d .. - Yine bilir ki, bugün yeryüzünde ,ahı- n • · - an arıcıyc rın c zannedilcliğino göre ,·aktiylc ko- na teşcbbiis etmek için AJmnnyanm her 

d
• lduguw muz muvazenesizlikler, bu ana ...A.. naurı Fon Ribbcntrop bu akşam tayya- miinizmin fimnn ız bir dü manı olan tavize katJnnmnsı beklenmektedir. 
1 0 .b zorbaca indin1en darbelerden p ti ""W b.. re ile Berlindcn Moskovaya varmıştır •• Alman lıaririyc nazınnın Kremline bu AJ.l\tANYANIN VAZİYETİ 

prensı e • • a ıyan O US.. Refakatinde Rusyanın Bcrlin sefiri ve ilcinci nkını hayırlı \'C hayrctbaJış neti- Bir knç gUn evvel Almanya Roman-
ileri .ıt~lm~tiri politiluırnız:da samimiyetin -~--. • .. hava ataşesi ile Alman hariciye neza.rc- ccler \'erebilir •• Ziyaretin mahiyeti hak· ya ile ıniişterck hudut tesisi hususunda 
•• ~·~~m ahhüdlere sadakattir. Bundan Brüksel, 27 (A.A) -: ~.ıllı .. muda~aa tı hukuk müşaviri ve 30 ltlşlik bir eks- kmdaki miitnlfı:ılnr tezatlıdır. J<'akat ısrar ediyordu. Şimdi bundan vaz: geç-
olçusu te . d ti 1d ımız:da ve ııem- nezareti tarafından hıldırıldığıne gorc pcr heyeti vardır. Danz.ig gavlatiri Förs- Sov~·ct diplomrısisinin son derece faal tiği muhakkaklr.. Fon Ribbcntropun 
dol~yı~ır. kı, oAs u e~düde düşmüş de- dün Lükscmburgun şimalinde Belçika ter de bunların arasındadır. Beş Jıafta- olduğu muhakkaktır. mazi hakkında şik5.yctlcr üzerinde sap
patilenmız~e asla ~r dürüst bir politi- arazisinde kfün Saint - Vith istasyonun- dan beri Fon R.ibbcntrop ikinci defa Paris, 27 (Ö.R) - Fon Ribbcntropun lruıacağı sanılmıyor .• Çok yakın istikba
ğiliz. ~ynı za~ a, an ne kadar kuV!> da infilak eden obUsler Fransız tayyare- olarak Moskovaya gidiyor_ Fakat bu Mosko\:a v.iynrcti çok nliika uyandırmış· le ait yeni meseleler mevzuubahis ola
kanm ıcap ett.ıgı za;. w• • de deliililfı Jcrinc karşı Alınan hava bataryaları ta- defa 'bizzat Stalin tarafından davet edil- tır •• B. l\tolotofun Berline gitmeyip tc U. caktır .. Bilhassa Varşovn meselesi bun-
vetli ve müegır ola 1 ecegını rafından atılmış olan ufak obüslcrdir... rniştir. ((ibbentropun ltloskovnya gitmesi seya- lann arasmdndır. Vistülün sağ sahilin-
göstennit b~unuyo~ l rda Sark Frnnsız tayyarelerinin şimdiye kadar ilk ziyaretinin neticesi Alman - Rus lıatin Alman t cbbii ti ile yapıldığını de, Şehrin varoşlarında Sovyet kuvvct-

Bu fevkalade nazik zaına?. ~ rini bil- Bclçikn arazisi Ut.erinden uçtukları te- ndemi tecavüz paktının siiratlc akdi ol- göstermektedir. Artık Sovyet miizahc- lcri toplanmıştır. 
ve Gaı1> komşula~ız:°! g~z: ealan se- barüz ettirilmektedir. muştu .. Bnltık \ 'C Hnlknn memleketle- rctinin devamını temin etmek veya bu- SİVAS! VE IRKI REAIJTESi 
busa Ankaraya çevınnış 0 m h OLI\IJYAN HAT 
bcpsiz değildir. Onlann ~ıtlan_ndj e: G t h b Bükreşte kaydedildiğine göre, Lchis-

~:Kl~efame~a~lsı~s;tn!ıTi~:r'!:n~:~e~ı.u==e~ :. arp e mu a re e ~~7ş~:'7~~f~n~~~ho;~~iN!ı~~!: - k(m hnvaliyi ikiye nyı r ve hiç bir 
kanlarda ve Sark• Akdenızde mua:zam eiynsi ve ırki realiteye uyrnrunnlctadır. 
bir sulh ve muvazene unsu;. ~d:gu;~ UİR TEKZİP 
biç kimse inkar edemez. ~r Y tarak Bertin, 7 (Ö.R) - Hariciye nazırı fon 
kuvvetlidir. istikbalden • emın ° k k Rihhentropun Moskova seyahati, cvvel-

dünya hadiselerinin •• !nkışafını huzuru Fra 0 sız tan topları bı·rço cc iki memleket hariciyesi orasında im-ka]p ile takip edebılırı:ı. znlannn ademi tecavüz paktı çcrçivcsi 

d 
. . kucaklamış dahilinde yapılacak fikir teatisinden iba-

Balkanlan ve Ak enızı r ti . rettir. Yeni bir nskcri vesika ih:mr cdi-

tekzip ediliyor 

Hariciye 
vekili 

Mos ova ·· y k elçili-
ğimiz - ziya~ette 
oloto~la e rar 

gö .. s · ... 
Paris 27 (ö.R)- Havas ajan· 

ııının bildirdiğine göre B. Molotof 
Türkiye •efııreth nes'nde verilen 
ziyafet csn ınd B. Şükrü Saraç
oğlu ile görü mü tür. Görüşmeler 
en samimi bir h v içinde cereyan 
etmiştir.. Konuşma) r bugün de· 
vom edecektir. Esas itıbnrilc Türk 
hnriciyc vekilinin Moskovadn 3 
gün kolm sı muta :wverdi. Fakat 
Fon Ribbentrop bu akşam gel
miştir. Leh meselesine nit müstf,
cel işleri halle çnlışacaktır. B. Mo· 
lotof muhtdif 7jy retçilerile meş· 
gul olacağından Türkiy~ ile mü
zakerelerin neticelenmesi bu se
beple belki himz teehhüre uitrıva· 
caktır. 

Paris 27 (Ö.R) - Pertinaks. 
Eko db Paris0 de Turkiye hnriı-iye 
vekili .Şükrü S raçoğlunun Moıı· 
kova seyahatini ml"vzuu b hsede
rck diyor ki: Bu l"Vnhnt mühim 
meseleleri görüşmek için yapılmı!l
tır. Türkiyenin B lknnlnr ve Sarki 
Akdenizdeki siyasetinde hiç bir 
dçğiıiklik yoktur.> 

Londrn 27 (ö.R)- lngıliz ga 
zeteleri Türkiye h riciye vekili B. 
Sükrii Sarnçoğlunun Moskovndn 
bulunduğu bir ırndn Hibhentro
pun do Moııkovnyı ziyaretini çok 
manidar bulmaktadırlar. 

Onitecl Pre , Ribbentrop'un 
Türkiye hariciye vekili ile bir mÜ· 
lukatta bulunmak istiyeceğini tah-
min etmektedir. :z1~::~:~~:iJ~~~~~ve;.:;u ;;1~~i Alman tanklarını tahrı·p ettıa foceğisl~~~n:no~nr~~ı;ıı;:;~n~a-

Akdenizle Balkanlara bulatmadıgı ';u k-
detçe. milJi menfaatlerimizin uya:nJ< e 1. • 1 • O 

çisi olarak, doP.ruda~. dob~·Y~ bı~~di ı Dl~ en 1 z·ı n 
luku olmıyan vekayu~. atar m e 
kalm"lkla ikti~ ~~~~:.:ı~r hilafına ola- Lon r , 27 (Ö.R). Garp Fransıziarın ciddi teh• maz azmini şöylece tokdir ediyor: Yeni 

Fakat bu,'?Unku u • Akdenize vcy h ·nde Fransız top didi altın adır. l?gıliz sefer ordusu. 1914 ordusundan 
rak harp kıvılcımlan den evvel ~ep esı zıynde 1918 ordusuna hcnzcyor. Frnn-
Balkanlara sıçrarsa, her şey ,,k ·rm· aterinı·n 11§tıtifıCe artan Londrn 27 (ö.ll) - Sovyct radyo- sayn sessiz sessiz. hatta göze görülml'dcn 

ı w -dafaa etm.. 1"' tlll :ı.ı ~ b'td· c1·w· .. 1 ) l kendi va~ 1gnnızı mu . w ~ · .. • S !J yosunun ı ır ıgıne gorc ta yan gaze- gemi ve muhtelif nokt!\lara ~ıkarılmı • 
hiç bir fedakarlıktan çekı~~ive;fii~~ta sidde ı Almanları ~r • teleri yeni Frnnsız bombardıman ve av- tır. Küçük derelerin birleşerek kudretli 

Biz dostlukları ve te~hu? eS y ka- f'UfıU ıamamen tahl1)1e• cı tayyarelerinin lınsımlarındnn daha sü· Lir nehir te kil ettil:leri vibi bu kıtalnr 

lngiliz donanması ile yirmi Alman 
tayyaresi arasında bir harp oldu 

infkal ettirmeyi bilen "!ille!ız.k ud~ m- tmistir BU rntli oldu'!unu kaydedi\·orlar. da az zamanda en kuvvetli bir ordu hn-
niiz ki kom ucunun ernn·y~tılc er ~ ed • ye mecbur e ~ .. Yine Rus radyosu Fran ızların Snr !inde bi.,rleşmişlerdir. Bunlonn beraber- Alman tebliği hila~ına, İngiliz harp gemilerin-
niyeti arasmd ki yakın aı~~~ ~r. ~t:n şehir lıısmen Fransızlar mınıako ındnki hücumlarının tekrar baş- terinde gelen ıechizntın bolluğu ve aza· den hir biri hasara ug-r.Jmamı$tır ••• Almanların 
miycn bir politika~ın nasıbı ~une Z• f d n muhasarada ladığını ve tank toplarının bir çok ı\1· meli hnyıet verir. Halbuki 1914 de in- !l' 
baıka bir ıey değı1dir. S.arkt~ 1 ;:ıu~e- tara lft G -ı.- fıta man tanklarım tahrip ettiğgini bildirmek- ı?iliz ordusunun asıl eksiği bu bakımdan· iki tayyar._Sİ dÜŞÜl'WdÜ.-
zam çöküntür.ün elbett~ .hır ç~ ~ ~~in- 1Julunuyor •• D ...... şar tcdir. dı. llk safdnki askerler bile bizzat Çem· Londra, 27 (Ö.R) - Amiralhk şimal vctleri ile deniz uvvetleri arasında deniz 
ri vardır. Bunlardan hırıkvdd e t mev- .,, .. Jıöpftii mıntafıaSI Al• INGILIZ ORDUSU: berlayn kodar oz.imkardır. Bu yeni harp- denizinde, Norveç sahilinden 240 kilo- ortasındn ilk defa olarak tarihin kaydet-
cisi Cekoslovakyan~? rn~ a ;r; ~yanın 1 1 d i ... ate&-i al• Londra 27 (ö.R) - Nevyork Tay- tc her kes lngiliz ordusunun daima mu- metre mesafede İngiliz donanması ile tiği bu muharebede İngiliz donanması 
:ıruubahis olduğu gur's~~tFED~ - manıarın a mı ... mis gazetesi Fransadaki lngiliz sefer or· znffcr olduğu kanaatinden inşirah duy- 20 kadar Alman tayyaresi arasında vu- tam bir muvnffnkıyet kuzanmış ve mil· 

- SONU ~;ul' BİLGİN tUNJadlf'- Kaaaba da duıunun yüksek maneviyahnı ve 1Arsıl- maict.dır. kubulan bir harbi bildiriyor. Kara kuv- - SONU 4 ONCO SAHİFEDE _ 
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Umumi Harpte ve Cephede 

Mevlevi Taburu 
......... ı .... lilll ............... .a .. .:mııım; ... 

Haberden 
Naklen -36- Yazan 

Rahmi Yağız 
Bu endişe alLında kumandanın cevab 

vermediğini gören vali tekrarladı: 
- Bunlar, şimdi asker sayılacakları 

cihetle haklarında yapılacak muamele
yi tayin etmek sizin hakkınız, vazifeniz
dir. 

Kumandan iki dervişi süzdü: 
- Siz böyle uyku sebebiyle buraya 

girmişe pek benzemiyorsunuz. Sizi, bu
rada konuşulanları dinlemeğe gönderen
lerin kim olduklarını söylemezseniz 
hapsedeceğim. 

- Aman paşam, kerem buyurun! 
- Olmaz, söyliyeceksiniz. 
- Bizi gönderen filan yok. Yemin 

ederiz. 
Kumandan valiye göz kırptı: 
- Meclis mlizakereyi kafi görmüştür 

zannederim. Rüf ekayı kiram gidebilir
ler. Bu adamlara yapılacak cezayı zatı
llinizle birlikte takdir ederiz! 

Dedi. Müftü ile arkadaşları birer bi
rer valiyi selimlıyarak salonu boşalt
tılar. 

Kumandanla vali ve Nutki dede ile 
arkadaşı Mustafa yalnız kalınca sıkı 
bir sorgu başladı: 

- Şimdi doğrusunu söyley:.O, sizi bu
raya kim gönderdi? 

- Kimse göndermedL Arzettiğimiz gi
bi paşam. masanın altında akşamdan 
uyuva kalmışız! 

Olmaz. doğrusunu istiyorum. 
- Doğrusu bu efendim! 
- Burada konuştuklarımızı dinledi-

niz. Bunlar esran devletten maduddur. 
Bunun için sizi, hareketimizin sonuna 
kadar hapsedeceğiz! 

Nutki dede heyecana kapıldı: 
- Erenler hakkı için bir şey duyma

Clık. Siz konuşurken biz kendi derdimi
ze düsmüştük. 

- Ne derdi? 
- GUrllltU ediı> de kendimizi ortaya 

çıkarmamak derdi. 
Vali kumandana baktı. tlbe etti: 
- Bu teminat k.Mi d~H 
- Yemin ediyoruz efendim! 
Vali ile kumandan gi7li bir şeyler 

konuştUlar. Kumandan Nutkiye i~aret 
parma~ te.'ıdidklr bir tavırla sallıya
rak anlattı: 

- Ben palavra dinlemem. Sizi bura
(ia lcab ederse yatırır, pastırmanızı çı
karıncaya kadar döğdUrUriim. Fakat, 
ikiniz de yaslı baslı, saclı sakallı iman
larsmız. Madem ki bövle fena bir tesa
düfle istemiverek hiikOmet esrarına da
ir bir meselenin müzakeresinde bul11n
dunuz, konuştuklarımızı dinlediğinize 
bunu hic bir yerde ve hiç kimseye sövle
miyeceğinlze yemin ederseniz bu sefer
lik sizi affederim. 

tkl derviş bir ağızdan haykırıştılar: 
- Hayhav naşam, nasıl isterseniz öy

le yemin edelim. 

lzwire 
Bulgaristan ve 
Romanyadan 
g~en geliyor 
Ekserisi Bulgaristandan ve bir kısmı 

da Roınanyadan olmak üzere 650 göç
men gönderilmek üzere olduğu, bunla
rın iskfınlan için tedbir alınması Sıhhat 
vekaletinden şehrimizdeki alakadarlara 
bildirilmiştir. 

Göçmenlerin Dikilide isUnları bida
yeten düşünülmüş isede zelzeleden ge
rek Dikili merkezinin, gerek iskana el
verişli köylerin harap oldukları yapılan 
tetkikatta anlaşıldığından, bunların Tor
balı, Bergama, Menemen kazalarında ve 
bir kısnlının da İzmir nahiye merkezle
rinde iskfuı edilmeleri muvafık görül
müştür .. 

Göçmenler vapurla Tuzladan İstanbu
la çıkarılacak ve oradan trenle İzmire 
gönderilecektir. 

- Peki, bekleyin.. 
Kwnandan dışarıya seslendi. Gelen 

hizmetçiye leğen ibrik getirmesini, ev 
sahibinden bir de kur'an istemesini em
retti. Birkaç dakika sonra leğen ibrikle 
kitab geldL Kumandan dedelere dön
dü: 

- Haydi bakalım, sıvanın! Burada, 
gözümün önünde abdest alacaksınız. 
Sonra şu kitaba el basarak yemin ede
ceksiniz! 

Dervişler tcrcddüdsüz soyundular. 
Abdest aldılar Sonra masanın başına 
geldiler. Kumandan kitabı işaret etti: 

- Hazırsınız değil mi? Koyun elinizi 
Kur'anın üzerine. Benim söyledikleri
mi tekrar edin. 

Dedeler ellerini kitaba bastılar, ku
mandanın sözlerini tekrarlamağa başla
dılar: 

- Burada duydu~uzu, isittiğimi
zi hiçbir zaman hiç bir yerde hiç kim
seye söylemiyeceğimize vallahi, billahi. 
tallahi!. 

Bu garip merasim böylece nihayet 
buldu. Kumandan dedeleri kapıdan sa
lıverirken: 

- Bu kötü adetinizden, masa altları
na saklanarak konuşulanları dinlemek
ten vazgeçin .. Bir daha bu çeşid bir ha
reketinizi duyarsam karışmam! 

D~di, dedeler tövbe ede ede konaktan 
çıktılar. İkametlerine tahsis edilt!n eve 
gidiler. 
Akşamdanberi Nutki ve Mustafa de

delerin ortada olmavısı arkadaslarını te-
1Aşa dslinnüştü. Tab~r kuman'danı Sait 
beye bu gaybubet haber verilmiş, za
vallı binbası kimbilir nerede ne yaptl
lar diye endişeye düşerek Haleb mevki 
kumandanlığı ile inzibat amirlikJPt'İne 
tlefonla sordu. Dedeleri aradı. Menfi ce
vap alınca telaşını artırarak iki ki§inin 
kavboldu~unu mahalli kumandanlığa 
haber vermeğe hazırlandı. Takrir ya
zıldı. Bu sırada dedelerin tabura gel
diklerini haber verdiler. Kurnandan pür 
hiddet Nutki ile Mustafayı çağırttı. Çı
kışır ribi sor<lu: 

- Dün akşamdanberi neredeydiniz 
kuzum?! - .. 

Cevap versenize yahu.. 
niz? 

Neredeydi-

Sait Bey. b~ ı;tikut karşısında çileden 
çıkac?k hn1e ~eldi: 

- neccyi tahıırdan dıc:arda g~irmek 
askerl;ğe muhallf ve cezayı istilzam 
edon hir harekettir. 

Nutki drclr: 
- Onu biliyoruz beyefendi! Dedi. 
- Öyle ise gece neredeydiniz onu 

söyleyin? 

•• BiTMEDi •• 

Dr. Kamran 
Kı~lCN Cemiyeti 
reisi oldu 
Merhum Dr. Cevdet Fuat Özyardan 

inhilAl eden Kmlay cemiyeti İzmir mer
kezi riyasetine badan Dr. Kamrrın Örs 
Ye umumi katipliğe Dr. Bn. Suada Ka
ğıtçılar intihap olunmuştur. -*-Bir kadın 

Gece IH'lıtl lıayaya 
döıerelı IJoğaJda 
Birginin Kaymakçı köyünde İsmail 

ve kansı Ayşe, akşam üzeri birlikte 
odalarmrla yattıkları halde sabaha karşı 
uyanan İsmail, karısını yanında bulama
mıştır .. İsmail, eşini araştırdığı sırada 
su kuyusuna düşerek boğulmuş olduğu
nu görmüştür .. Ayşe öteden beri asabi 
bir hastalıktan mustaripti .. 

rE'lfl ASIR 28 EYLOL PERSEMBE 193!, 

r-;~------------~--.-...-----------------... 
ŞEHiR HABERLERi Gecirilen 

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

---·---
Hareketzedeleri 

iane listesi 

Avukat B. Salim Zer 
Habip Edip Törehan 

• Riza İrnrel 
:vv. F. Vanden:e vapur 
: acentesi 

Avram Oji A1azraki 
İsak Frank.o 
Bohor Gomel 
Yaf e biraderler 
Nafız Mustafa ve mahdumu 

Lira K. 
10 

100 
5 

100 
5 

10 
25 
10 

l\lustafa Nafiz 25 
Bencuya biraderler 10 
Robcr Ruso 3 

• Bir hayır sahibi 10 
: İzmir mebusu Rahmi Köken 200 
: l\luazzcz Önsezer 2 50 
: Sperko vapur acentesi 25 
: Antuvan Armago 2 
: Şalom biraderler 75 
: Hüsnü Ataca ve lUikalef 25 
: l\f. l\likalcf 25 
: Pol MiknlcI 10 
: Di Amerikan tobako kumpani 300 

Zonguldak Efes bankası 500 
Sokoni vakum İstanbul 
merkezi 
Ömer Muharrem 
Aıtfnet 

1000 
25 
5 

Moreno Gabay 5 
Davit Gabay 2 
Glen tob:ıko kompani 200 
Avukat Nuri Fettah &en 25 

: B. S. Alazraki 15 
E Bir hayır sahibi 10 
: Asker Orhan Haykent 5 
: Dr. operatör Bahtiyar Hüseyin 5 
: l\1işel Minle 1 
i Aynen tcberrüde bulunan : 
: Nebi zade Mehmet 1 çuval Pirinç 
E 98 kilo .• .......................................... 

KARAT AŞTA 
Bir otomobll kazası 
Dün Karataşta Şehit Fahrettin kara

kolu civarında bir kaza olmuştur. Kar-
151ya geçmek istiyen bir kadın 39 sayılı 
taksinin çarpmasiyle yaralanmıştır. Ya
rnlı kadın hastaneye kaldınlmışbr. Ya
pılan tahkikatta şoförün bu kazada bir 
sunit.aksiri bulunmadığı anlaşılmıştır. -*-KALP PARA 
Mczarlıkbaşmda tiıtün ve müskirat 

bayii Mustafanm dükfuıına rakı almak 
üzere müracaat eden Ali oğlu Sahabet
tin, verdiği paralar arasında bir aded 
2!> kuruşluğun kalp olduğundan şüphe 
edilmiş ve tahkikata başlanmıştır. 

-*-Bir tehdit ve tecavüz 
Bayındırın Yenice mahallesinden Ha

san km Haticeyi tehdit ve tarrtJzda bu
lunan fırınlı köyünden İsmail oğlu Hü
seyin tutulmuş, adliyeye verilmiştir. -*-Bir amele yaralandL 
Karşıyaka Denizbank. tersanesinde bir 

kalasın düşmesiyle ameleden Recep 
2ğır surette yaralanmı.ştır. 
Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. 

-*-
Bir ahşap köprü yandı 
Torbalının Kayas, Pancar çiftliği ci

varından geçmekte olan trenin lokomo
tifinden sıçnyan kıvılcımlar kuru otlan 
tutuşturmuş ve yangın zuhuruna sebe
biyet vermiştir. Bu civarda nafiaya ait 

' 
imtihan .. 

Mekteplerde disiplin ---,.ı; .. ---
ŞEVKET BiLGiN 

Suçluya ceza, çalışkan ve terbiye
liye mükafat verilecek 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE .-. 

ihtiyar ettiii vaziyettir. 
Polonya Almanyanm entrikalanna kr 

pdmasaydı, Çekoslovakya 24 saat ic;iodl 
yıkılnuyacak, bedbaht Leh milleti 1111 
kadar biiyjik fedakarlık ve kahra~ 
la yapbğı mücadelede feci bir inhi~ 
karşılaşmıyacakh. Şimdi Balkan devle!° 
leri bu dersten ibret alarak kuvvetli lıir 
ittihada yaratmak mevkündedirler. ____. 

Ankara: - Maarif vekaleti evvelce 
ne§rettiğimiz orta mektep ve liselere 
mahsus yeni vakit cetveli ile imtihan ta
limatnamesinin tanziminde düşündüğü 
esasları gerçekleştirmek için mektepleri· 
mizin tam bir İntizam içinde ve kusursuz 
bir inzibat havasında işlemesi lazım gel
diğini her şeyden evvel kabul etmiı bu
lunmaktadır ve bu maksadla yeni bir di
siplin talimatnamesi hazırlanmıştır. 

Cümhuriyet maarifinin terbiyede ga· 
vesi şahsiyet sahibi münevver vatandaş· 
!ar yetiştirmek olduğuna göre, Türk ço· 
cuğunun hata ettiği zaman dahi kendi 
vicdaniyle haşhaşa bırakmak ve bu ha· 
taları şuurunun ışığı ile tashih ettirmek 
orensibi ile hareket eden vekalet, bu yeni 
talimatnameyi tamamiyle bu ruha göre 
tertio etmiştir. 

Talimatname tatbik olunurken şu 
noktalar göz önünde tutulacaktır: 

a) Ceza arzu edilen bir terbiye vası
ta!'n değildir. Hakiki terbiyenin gayes! 
suçu önlemektir. Çocuğa iyi hareketlerir. 
şuur ve itiyadını vermektir. Bununla be
raber ceza mekteplerde son ve zaruri 
bir tedbir olarak kabul edilmiştir. 

b) Mürebbi çocuğa son vaınta olarak 
ceza verirken talebenin ruhi hallerini, 
<ıuçun işlendiği şartlan göz önünde tu· 
tacaktır. 

c) Ceza verilirken bunun talebe üze· 
rinde ve muhitte bırakacağa tesir göz 
önünde tutulacaktır. 

ç) Muallimlere k~ saygısızlık, mek· 
tente İ!llenen suçların en ağırlanndan sa
vılacakhr. Bu gibi cezalar müsamaha 
"!Österilmeden verilecektir. 

d) Yeni talimatnameve takdire ait bir 
<a~ıl ilave olunmuştur. Bundan maksat. 
'llekte,.,te suni bir calışma gayesi yarat· 
'llak değildir. Mükafatın da ceza gibi 
T'flevcut oldu~ talebeye anlatılacaktır. 
T eT\beli, havlazı, fenayı cezalandıran 
"Tlekteo. çalışkanı, terbiyelivi, disipline 
'!'iayetkan da taltif edecektir. 

YENi TALiMATNAME: 
Orta mektepler, li<ıeler, şehir ilk mu· 

·ilim mektepleri, mesleki ve teknik mek
'eolcrdl" bu den yılından itibarP.n tatbik 
'Jlıınacak talimatname 39 maddedir. 

Talimatnamenin bi~inci maddesi bil
ı-assa enteresandır. Bu maddeye göre
Türk talebesinden şu l'lhlak şiarlannı b;. 
ljp bunların yolunca hareket etmesi is
•er>mektedir: 

Türk çocu~: 
Oo!?ru sözlüdür, yalandan nerret eder. 
Türk devl .. tinin kanunlarına, Türk ce· 

"niyetinin ahlak kaidelerine, mektebir. 
"IİzamlRrına, içinden gelerek ve bunları 
·ev .... ek İtaat eder. 

Mı•:ıllimi (1 .. ana ve baba gibi aziz Vt' 

1rntsal tutan Türk ananesine eadık kalı,. 
ve minnettarlık duyguları içinde mualli· 
m;,.,; ııayar. 

Biitün arkadaslarını da kendisi gib: 
.. vni büyük varlığın, Türk milletinin Vt" 

Cümhurivetinin evladı olduğunu hah· 
,.,.,dan (ıkannaz, onlann haysiyet. ııeref, 
~ıhhat ve haklarına riavet eder. Müşte· 
rek hayatın icap ettirdiği muaşeret Vt" 

nnaket kaidelerine uvgun hareket eder. 
Mill .. tinin malını kendisinin de içinde ye
tiştiği mukaddes ocak olan mektebini ve 
~şvasınt korur. 

Yurd ve millet hizmetine adanmı'" 
olan sıhhat ve kuvvetini zehirli ve zararlı 
maddelerle tahrip etmez. 

biliyetini inkioaf ettirir. Bu suretle mu· 
vazeneli bir hale getırdiği varlığını mil
leti ve büyük insaniytt ideali için hayırlı 
şekilde kullanır. 

MEMNU HOKOMLER: 
Talimatname bundan sonra talebeye 

yasak olan hükümleri saymaktadır. 35 
maddede toplanan Lu hükümlerde eski
sine nazaran esaslı bir fark yoktur. 
Yalnız talimatnam~de yazılı olmasa hi

le içtimai vicdanı inciten suçlar işliyen 
talebeye gene ceza verilecektir. Fakat 
ceza verilirken dalına talebenin o suçu 
işle-rken bulunduğu rub1 halet tetkik 
edilecektir. 

Cezalar: Tenbih, ihtar, tekdir, mek
tepten uzaklaştırma (eski muvakkat 
tart), tasdikname ile uzaklaştırma, ilişik 
kesilmesi, (talebenin bir veya iki ders 
yılı mektebe devamına müsaade edilme
me.cıidir.), Koğulma. 

Mektepten koğulanlara arkadaşları 
mektepten mezun oldukları en az üç yıl 
sonra Maarif Vekfiletinin müsaadesiyle 
hariçten imtihana girmek hakkı veril

Balkanlar tarihi bir imtih~. ~~ 
geçiriyor. Bu imtihandan m~ 
çıkabilmek için Bulgaristan dahil ol .. 
ğu halde, Balkanlar ailesinin saadet ., 
felikette miqlerek olduğunu ka~ 
mek lizundır. Güzel bir dava u 
bütün zorluklar yıkılmalıdır. Ballo.ıJ" 
tabii inkisaflanru ve tekamüllerini :::; 
edec:el&: olan hakiki yardımı ancak 
~e bulacaldanna kani olmal....,. 

ŞEVKEr aıı.aı• 

Yağmurlar 

m~tir. 
Mektep içinde ve dışında iffetsiz ha- llaGl'fda ağPadı 

reketlerinden ve muallimlere kar .. ı teca- ~• 
~ Son günl" erde vilayetimize d11

M .. y-vüzde bulunmuş olan talebeler bu hü- ~· 
kümden istüade edemiyeceklerdir. ınur ve tolunun mahsulat üzerind~~_!! 

MüKAFATLANDIRMA· ran büyükçedir. Bu hususta şeıuw.-. . .. .,. 
Mektep içinde ve dışında milll ve in- deki alakadarlara gelen malW:nat şoY 

.sanl bakımdan fazilet olarak kabul etti- dir : 
ğimiz iyi hareketleriyle ve derslerindeki Ödemiş - Yağan yaimurlardan ~ 
gayret ve muvaffaloyetleryle Ustünlük ve sergide bulunan incirler yilzde yu
gösteren talebe şu suretle takdir oluna- beş nlsbetinde zarar husule ge~ 
caktır: Yağmurlar, diier mahsuller için ~ 

a) Ders yılı içindeki üç kanaat notu Tire - Yağmurlardan 300 zeytin.,-
devrelerinden her birinln sonunda mele- devrilmiş, Mendres kenannda bulual' 
tep iduesi her sınıfın muallimlerinden 40 bin kilo kendir ıslanmıştır. 
bu vasıfta beş talebenin isimlerini ala- Bayındır - Merkezde zarar cUz'idit
rak disiplin heyetine verecektir. Heyet. Hisarlık köyünde yağan şiddetli yıl_ 
her sınıfın en çok rey alınış iki talebesi- murlardan üzüm mahsulü ve zeytilıll' 
ni seçecek ve bu suretle bütün mektep büyük hasara ulramıştır. Bir çok rdll' 
için tertio edilecek listeyi müdüre vere- vah alaç)ar köklerinden sökillm~.., 
cektir. Müdü.riin kabul ve tasdikinden 15000 kilo üzüm ve 20 bin kiJo Utd' 
sonra her sınıfın iyi ve çalışkan çocuk- zarara uğramıştır. 
larının ismi, bulundukları dersanede Haber aldığımıza göre Ziraat muduıf 
mUdür veya başmuavin tarafından di- yakında hasar vaziyetini tetkik için idi' 
siplin hey?,ti azasının. h~zurun~! talebe- za1arda tetkikata çıkacaktır. 
ye teşekkur ve takdir ile teblıg oluna-
caktır. --

Yamanlarspor 
kulübünün kongresi 
Karşıyaka Yamanlarspor kulübOnOll 

b) Her üç devrede listede bu yer
lerini muhafaza edenler, böy~ talebe 
bulunmadığı takdirde listede en fazla 
kalanlar, gene disiplin heyeti karan ve 
müdürün tasdiki ile senelik mektep ifti- 30/9/939 cumartesi gtlnil saat 18 de ,.. 
har listesine gireceklerdir. Bu liste ders nelik kongresini akdedeceği haber abO' 
yılı tatilinden bir gün önce bütün tale- mı$ır. -*-be huzurunda müdür tarafından okuna
cak ve mektep tarafından çocukların 
hakkmda yazılmış olan takdirname, ve
lilerine verilmek üzere talebeye tevdi 
edilecektir .. Bu merasimden istifade ede
rek müdür, ahlak ve çalışkanlık telkin
lerinde bulunacak .. 

c) Mektep tahsilinin sonunda devre
nin bütün senelerinde iftihar listesinden 
silinmemiş olanların isimleri Maarif ve
kaletine bildirilecek ve vekillik bu tale
belere münasip mükMatlar verecektir. 

Mekteplerde biri muallimlerden mü
r€kkep disiplin heyeti, diğeri de talebe
den mütc.şckkil haysiyet divanı kurula
caktır .. 

Bu heyetler eski talimatnamedeki hil
kümler dairesinde çalışacaklardır. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mühacir ve 
mültecilere 

İzmir AslıerliJı Şulle· 

BANKALAR 
Döküınan 
kabuleclemiyor-
Bankaların serbest bir şekilde dökil' 

ınan kabul edememeleri ihracat taciri~ 
rini çok müşkill bir vaziyette hıra~ 
tadır. 

İzmirdcki bir firmanın Londrada blı 
firmaya sevkeylediği malların döküıııBO" 
lan kabul edilmemiştir. -·-Bir çocuk yaralandı 

Tilkilik parkında bir duvar üzenndf 
oynamakta olan belediye taw..ifat arn" 
lesinden Mehmedin altı yaşında oğlu 5r 
lahettin düşerek ağırca yaralanmıı ., 
hastaneye kaldınlmıştır. -·-KIZ KAÇIRMA.. 

---"'---Fuar dövizleri AL EN 1 T ESE K KOR nhşap bir köprü de yanmıştır .. Tahkika-

b
. ta ba~lanmıştır. 

iyi işler ba"8rmak ve bunların yanın· 
da da dinlendirici ve nese verici faali· 
vetlerde bulunmak icin ç~k vakte muh
taç olduğunu unutmaz. Vakit kaybetti· 
ren, insanı kötü akıbetlere sürükliyen ku
mar oyunlarından uzak kalır. 

sinden: 
İzmir ıubesi mmtakasmda ikamet 

Çeşmenin Alaçatı nahiyesi halloncW' 
Cemal kızı Rukiye İslAm Semiz tarafıır 
dan kaçırıltnl§ ve iki seneden beri ara!a' 
rmda aşk ve alAka bulunduğu aıtl.atd' 
mıştır. Fuarda mal teşhir edenlere takas yo

liyle verilecek serbest dövizlerin mua
meleleri takas komisyonunda intaç edil-
11"0ktedir .. 

2 ay önce geçirdiğim gayet feci ır -------------
motörsiklet ka7.ıuıı üzerine ümitsiz bir lftlif!Jf-il9tB11'2?11J1X;:a:a~nmmıma• 11•D11" eden muhacir ve mültecilerden yal- i 

i ruz 1319 doğumlularm tarihi i.Jindan i 
.....•..•.•........••....•.....•....•• ,. 
E Gelenler, Gidenler E 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dinar Ziraat bankası müdürü B. Ah

met Şenel Dinardan, Anadolu ajansının 
Almanya muhabiri B. Habip İstanbul
dan Mersin İtalyan ikinci konsolosu B. 
Aloise Masella Mersinden geldiler. 

Maarif vekaleti Basma yazı ve resim
ler derleme müdürii B. Selim Gerçek 
İstanbula, adliye müfettişi B. Mazhar 
Tüze Akhisara gitmişlerdir. 

halde nakledilJiğim memleket hastane
sinde çok kıymetli operatörlerimizJen 
Bay Asil Mukbil Atakamın candan ala· 
ka ve hazakatlerile muhakkak bir ölüm· 
den kurtarıldığım cihetle kendilerine 
şükran ve minnetlerimi arzederken has· 
talı~ım dolayısile bana telgraf ve mek
tupla istifsarı hatırda bulunan kıymetli 
dostlanma teıekkürlerimi sunar ve on 
günden beri de mağazamda bizzat işle
rimle m~gul~ulunduğuınu ıayın müş· 
terilerime duyunnağı muhterem gazete
nizi tavsit ederim. 

Teni: Yusuf Çaila,..a 

r Karımdan 
Glzledlglm Sır 

1 - -ı Yazan: Uç Yıldız 
36-

Fakat orada ne bulmuştum? ı Yaralı kalbim, dün gece gördüklerim 
Adi bir bar kadını .. sukut etmiş, sefih ve o sabah mezbahanın karşısındaki bir 

ve sokak adamlarının kollan arasına kahvede hatırladıklarımla bir kat daha 
düşmüş bir kadın, bir aşüte... yaralanmış ve kanamıştı .. 

İçkinin kokusuna bile tahammül ede- İstnbuldan ayrılalı iki gün olmuştu .. 
miyen İclal şimdi tanımadığı insanlar ve Buraya tekrar döneli ise henüz on iki 
en kaşarlanmış alkoliklerle kadeh yarış- saaL. 
tırıyor... Ve ben, bu on iki saat içinde, bir ge-

Beni evvela İzınire ve sonra da İz.mir- ce içinde sanki elli yıl ihtiyarlamıştım .. 
den İstanbula koşturan büyük, temiz Ayaklarımın altında bütün dünyanın, 
cmellerimdcn, hayallerimden en ufak her şeyin yıkıldığını, mahvolduğunu ve 
bir ümit bile kalmamıştı artık.. bunların yerinde bir boşluk hastl oldu-

İcial mahvolmuştu.. ğunu hissediyordum .. 
Yalnız kendi için değil .. Benim için de Kendimi tutamıyarak birden bağır-

mahvolmuştu... dun: 
Böyle olduğu halde ... Onu beo hllA - Ah tc:W. .. İcW .•. Neden yapbn bu-

Suçlu adliyeye verilmiştir. 

Deniz 
GAZiNOSU 

Mektep dı,ında vakitlerini aile oca
;ında, apor alanlarında, halkevlerinde, 
kırda bahçelerde, güzel piyes ve filim 
seyrinde geçirir. içki yerleri, sefahatle 
sefaletin kaynaştığı mahaller, tenbellik 
yuvası olan kahveler onun gidebileceği 
yerler değildir. 

: itibaren kayıtlan yapılmak üzere : itiiiiiiiiiiiiiiilimİİİİİİmİİİİİİİIİilİİİİİİİiiiiİİİİİiilİİİİİİİi 
: un gün zarfında şubeye müracaatle- : 

Kış mevsimi dolayısiyle her tarafı 
camla çevrili ve tamamen mahfuz bir 
halde manzara letafetini mevsime 
karşı da muhafaza etmektedir. 

Flatlerde ldç ,,,,. 
zam yapılmanaqtır 

.,.9:olr.llôiıır~yg;;a ı :am ı ı ı t• ı ı ı ı 

iyi ve naı:ik tavırlıdır. Kaba söz ve 
hareketten daima çekinir. 

Mektebe muntazaman devam eder ve 
vazifelerini eksiksiz ve kusursuz yapar. 

Kudretlerini ahenkli bir surette idare 
etmeyi bilir. Bedeni kadar zekasını ve 
bunları veTimJi, faydolı kılacak irade ka· 

ri ilin olunur. 

İzmir Aslıerıııı Şube· 
sinden: 
Beyoğlu askerlik şubesi yedek m-

bay defterinde kayıtla olup balen 
• İzminle bulundağu anlaşılan yedek. 
: bava ti.stteinıeni Muğlalı Ali Biza: 
i oilu Mehmet Kutsinin acele tube- : 
5 ye müracaati ilan olunur. : . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OZEL 
Ynsuf Rcza Okulu 

ANAYBiLK 
Yeniden talebe kaydına 15 eylCddeO 
iübaren ve derslere iki biriaei~ 
de başlıyacaktır. 
~TELLİ CADDESL 

1- 18 
TELEFON: Z91' 

(1878) 

Sonra, yine kendi sesimden kendime min toy hisleri arasında işgal ettiği mev- tığı kahkahaların acılığı bana onun düş- nin buJunduğunu bildiğim halde keııdl-
geldim.. kiden düşmemişti.. tülden sonra bile ruh ve seciye asaleti- mi dolu dizgin sefahat çamuruna atıOlf' 

Bağırdığınu duyan ve al~ altıya Fakat ... Artık onunla evlenmeği .. Bir ni kaybetmediğini gösteriyordu. tını.. Nihayet bunların hepsinden balOf 
dalmış olan yan masadaki kasap çırak- yuva kurmağı düşünebilir miydim?.. Bu noktaları dün gece barda, onun usandıktan. yorulup tiksindikten __,. 
lan suratıma baktılar.. Uzun seneler baş döndürücü ve ken- karşısında düşünememiş, tahlil edeme- da unuttuğum, ihmal ettiğim ~ 

Kahvenin çırağı, kendisini çağırdığımı dimi kaybedici bir sefahat fırtınası için- miştim .. Fakat .şimdi daha serbest ve kö- ınetr<lk bıraktığım köşede beni ~ 
zannederek yanıma koştu.. de yuvarlandıktan, bocaladıktan sonra tü muhitin beni tahrik eden kötü man- bulacağım ümidine kapılımştım.. 

- Bir şey mi ınediniz? bana ne huzur, silk.On, saadet ve kurtu- zaralarından uzak olarak muhakeme Eğer kendi hava ve hevesime tabi'* 
Diye sordu... luş çaresi olarak sarıldığım bu büyük edebiliyordum. Bu aralık kendimi de masaydım, eğer askerliğim biter bi~ 
Bozmadun.. Onu değil, kendimi boz- emeli gençliğimin idealini böyle çamur muhakeme ettim.. İzmire, İclalin yanına dönseydim, batt' 

madım. içinde görünce ne yapabilirdim? Sanki ben senelerce bu sefahat muhi- _ BfrMEDİ •• 
- Borcumuz kaç para.. Her şeye rağmen onunla birleşmek ve ti içinde yüzerken düşmüş bir adam de- .................... 1 .................... . 

- Burası esnaf kahvesi .. YUz para ... evlenmek.. ğil mi idim? Ve benim o zamanki suku- : Yakında bitecek olan 11Karımdal&! 
Amma siz ne isterseniz veriniz.. Onun bu iğrenç hayatım gözümle gör- tum İclalin sukutundan daha mı maze- : gizlediğim sır• tef.rikamndan aont8tS 

Elimi cebime attım .. Kaç para ver- dükten sonra böyle bir izdivaçtan bek· retli idi? .. Onun bütün hatah, günahlı ionun kadar al.ikalı ve beyecaıabS 
aim, onun da farkında değilim. !ediğim huzur, sükun ve saadeti nasıl adımlannın müsebbibi ben değil mi : yeni bir tefrikaya başlıyacağız. 

İskeleden vapura bindim.. ümit edebilirdim? idim-.. O bana inanmıştı .. Sözlerime, ye- A • 
Halicin sakin sularını yaran başı kıçı Fakat, beni böyle düşünıneğe sevke- minl~r~e, vaitler~e .ka~ı .. Artık nnemın 

bellisiz vapurun arkasında, gözlerimi den mantıktan daha kuvvetli bir his kal- kendısını benden hiç hır şeyın ayıramı-
denize dikmiş düşünüyordum .. Vapurun bime hakim olmakta devam ediyordu. yacağına iman etmişti. Bu inan ve imanı 
Ayvansaray, Balat, Fener, Kasımpaşa Onun, içkinin tesiri alb.nda yan sil- ona ben verrn.i...<rtim .. Ve sonra da onu Sevdig" i adam 
İskelelerine uğradığının bile farkında de- zülmüş gözlerinde gördüğüm kfilnata himayesiz, müdafaasız ve hatta kendini 
ğildim .. Hep ... Hep .... İclrui düşünüyor, meydan okuyan intikamcı bakış, fazla kurtarabilmesi için ümitten bile mah- Yeni başhyacağmm tefrikanm ab' • 
onu hala ve her şeye rağmen sevdiğimi boyalı dudaklarının kıvrımlannda oku- rum bırakmıştım.. dır- Yine •'Üf Yılda• m sürüldefid5• 
kendi kendime itirafa mecbur oluyor- duğum insanlara, erkeklere ve hayata Halbuki ben, arkamda en mesut im- 5 kaleminden ~•ecak olan bu elJll/6 "1 
dum.. karşı iğrenen istihfaf: vücudunu ihtiras- k.Anlar, en temiz bir aşk, bana sadık, : tliierleri pbl haldld 11Qattan ~ 

O, ne kadar düşmilş olursa olsun, kal- lı arzularla olqayan kaba ellere ~ ~ :_ 
• 
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Son 48 saat zarfı 
Fransız ordusunun büyük tecavüze 

giriştiği haberi doğru değildir 
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Belga ajansına göre 
Ribbentrop, Rusların Balkanlara dotru 
inmeaine mani olmafa çalışacakmıı 

Brüksel 27 (ö.R) - Belıa ajan•ının iatihbarına göre Fon Ribbentrop'ua 
Moskova M)'ahati fU iki muhtelif tefsire yol açıyor: 1 - A lmanya R ualana 

, 
1 

Balkanlara doiru ilerleyifinden ve onlann ekonomik tazyiki albnda kalmak· 

l b • V b • ı • • tan korkarak Kremlinle anlqmak iatiyor, 2 - Almanyanın malcsadı f&l'kta Al anların nası ır oyun oynı y acagı ı ınmıyor •mnôyeti ... , .... b·i'~·""' büıün •• ,...:derini -_ı.. - etmektôr. 

m . bil- denberi d6'man topçuları bilhusa alet- iiç deiil. dört olduiunu göstermektedir. bulunulduğu zannedilmektedir. Alman- Sovyetler ışgal ettıklerı yerJere ya-
Paria 27 ( ö.R) - Haftl aja1191 1 • • bu noktaya tevcih etmit buhma- S~ettar Fransız mahfilleri. Fran- lar Ekslqapel mıntakasında acele tahki· • • 

.&riyor: • er:... Alınan topçularmm Franaız Jo- aa bavaC?lıhıun kendi üatiinlüiünü söa- mata devam ediyorlar. Roze mıntakasın- hudı be)edıye reisleri tayın ediyor Büt6n cephede yaziyet. ~üa _.,. pce ~~ ~erine kadar at~erini tev- tennekte bulnnduhna kanidirler. daki Belçika hududundan bu faaliyet ta-
laiuediJecek biç b ir tebedd ül söst~ c~~ ça1-.malan daha gerideki he- NASIL BiR OYUN kip edilebilmiştir . 
.qıir. Franaa ord~un ~. ~ .•: d fi varmak iatediklerini göstermek- OYNlYACAKLAR: Almanlann hududun öte tarafındaki 
nna U,.. bÜyÜk bir tecaYllZ• ~ ted'ere Paris 27 (ö.R) - Cephenin bazı kı- hararetli faaliyeti hakkında birbirini te· 
hakkında bazı yabancı bynalda1 duı Z'i: ;;.er taraftan iki tarafm hatlan üze· s•mlıırında, r-zcümle Raynhal mıntakasın- yid eden emareler vardır. Fakat bu hu· 
rilen haberler tama~ uyd~~· 1 

rinde vukubulan bütün hava m"barebe- da harp faaliyeti artmıııtır. Fakat h:c bir ııustaki haberlere pek fazla ehemmiyet 
ra bu aon kırk .ekıı: aaat • d .:.: le • Framm tayyareciliiinin lehİM neti- taraftan hücum kavdedilmemiştir. Hava vermek icao etmez. Zira bunlann bazı
Framuı ne de Almanlar cihetin en Büt" ce~enmiftir. Avın 25 mde vukubwan ha· ordusunun faaliveti azalmamış ve Alman ları mütt .. fikleri aldatmak için Almanla
mevsii taarruzl~r bile o!m.:rdı:.· T :1: v

3 
muharebe,inde Fransız tavyarc>ler' avcı tavyarelerile yapılan muharebeler· rın yeptıkları yalan haberler olabilir. Ya

ceohelerde !~livet aynı d dr. ..; l- &ail< dücmm tanareleri ile kar'l'•laııtıkhr de tez hür etmi tir. Alman avcı tavya· rın düşmanın nasıl bir ovun oyn.ıvPcaf' 
çubr.n atetı ııddet!e .~e~m a ~· S 

8
• halde 6c Alman teyyaresini düşürmeit: relerinden dördü diiııürülmüııtiir. Fran- tahmin edılr-mez. Muhakkaktır kı F'ran

mz Hombacb ile iki kopru -:-~~ ~k ;:. mt•vaffak olmuılarc:la. sız t&yvareleri keza keşif uçuşları yap· sız keşif t~yyareleri daimi ~tarak faali· 
mann sark çıkı~tısmda dah ;:. Al- Halbuki bugiin civar onnanda dahıı mı•lardır. veıtc olduuundan zamanı gelınce Fransız 
aliyet al~etlen ~dır. Bu ç :ik. b;r Alman tayyaresinin enkazının mevcut Ek las pel mıntaknsındaki askeri tah· kumand nlı;;ına icap r-den malumatı ye-
man arazisıne dogru c;o~ aa~ ve .~ olması düaüriilen tayyarelerin aayısuvn 11id t, yıt:ın halinde tııhşidat karsısınch t:o.ti ........ klerdir. 
le eleri ihtiva etmektedır. Brr .~~~.ı:::•• • • • • • • •• • •••••• • •••• • ••• ••••••••• • ••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ~ ... F ....... a ...... s ..... 11". hattının arkasında ı Tebli~ter 

~--------~------------·---------~----~-----

Lehler Geri il o har bine büyük bir 
şiddetle devam etmektedirler 

Brüksel, 27 (Ö. R) - Havas Ajansı· 
. tihbanna göre Fasıl hattının arka

nın ıs illavına şiddetle devam 
11~da Lehler gerebeble silih taşıyabile
edıyorlar. Bu 5 ·d k mıplarına 
ek b·'tUn erkekler tecrı a 

c .. d uil . ı· Sovyet hatlarının arka-
eon er mış ır. d. 

d . et bunun ayn ır. 
aında. a vazıJ R) _ Şimdiye kadar Ma-
Parıs, 27 ( · • 1 m·uş· terek hudu-. ta Lehistan a 

cdarısd nınzakta durmuş olan Sovyet kı-
un an u bld' ·ıd·.. .. taları, Budapeşteden ırı ıgıne gore, 

hududda birleşerek Macar hudud mu
hnfızlariyle temas tesis etmişlerdir. llk 
Sovyet kuvvetleri Patar tepesinde Ma
carlarla temas etmişlerdir. Sovyet zabit
leri. he'l' hldiseden isfnaden, Macar za
bitlerinden hududun hangi hattı takip 
eylediğini göstermelerini rica etmişler
dir. 
Budapeşte, 27 (A.A.) - Sovyet kıta

ları muvakkat hudud hattı ohrak kabul 
edilen San nehrine- doğru ilerlemeğe de-

Filomuz Giresunda 

vam etmektedirler. Budapeşteye gelen 
malömata göre Sovyetler şarki Galiçya
nın bütün pe-trol havzasını işgal etmiş
lerdır. 

Gazel ler bir kaç ~ün evvel bu mın
takaların Alman kıtahırı tarafından iş

lini hab_r vermektro idiler. 
Budapeştey iltica edcrı Polonyalı t"k

nikc'br·n söyl dıklnrin° pöre netrol ku· 
!ı uları dalı<ı bir s ne kullnnılamıyacak 
bir halde bulunmaktadırlar. 

Fra nsız 
Donanması Tekirdağda Fmcbkoiyasası 

Tekirdağ 21 (A.A.) - Yavuz. Zafer, yükseldi.. 190 bm ton kaçak eşya 
Kocatepe ~e Tınaztepeden mürekkep Ciresun 27 (AA) - Eylulün birin- m""'- adere etti 
filomuz buailn saat 12.30 da Amiral ı. _. 

Şükrü Okanla birlikte Tekir~ gel- ei ve ikinci haftası dört ve •ekiz ~u~ Paris, 27 (Ö.R) _ Fransız donanma-
kir..ıı-"'-~.ı.. iki gUn kadar düten kabuklu fındık fi.yadan. hü- SID'D kumandanlıgı tebliğ ediyor : 

nıiştir. Filomuz Te u.au.o.- kUmetimizin aldıV.. tedbirler .ave.inde M.uhasamatın iptidasından 25 eylöle 
kalacaktır. kabuklu tombul fındık 14 - 1; kurul!ık. kadar Fransız deniz kuvvetleri tarafm-U rf a mebusu İç fındık ta H. 34 kuru,a kadar yük- darı tevkif edilen harp kaçağı maddeler 

selmie ve bu fiyatlar üzerinden büyük 100 bin tondan fazladır. 
8 . Ali Salp velat etti.. miktar satışlar olmuştur. Bunun 24 bin tonu mayi mahrukattır. 

A
dana 

27 
(A.A) _ Urfa mebuı.u Bugüne kadar Fransa. ln~iltere ve ~i- Diğer taraftan İngiliz istihbarat neza-

. • Ursavaş dün gece yefat etmıt taraf memleketlere lstanbul aktarmasıle reti 24 eyh1lde biten haftada İngiliz ka
Alı Saıp . b .. öğleden evvel mera- varım milyon lira kıvmetinde 1o._278 r.nk esya kontrolü tarafından 70 bin ton-
•• cenazesı ugun ton fındık içi, 79,000 lira kıvmetınde dan fazla emtianın tutulduğunu ve yola 
eimle kaldınlmıştır. • •• 509 ton kabuklu fındık ihraç edilm~r. devamdan menedildiğini bildiriyor. 
Ticaret oeJı,..ne Faoc:lık tanın aattt kooperatifleri birli· ----
dotııorlar ldlralNd ... muhtelif pazar mahallerine memmlar 
•-•si~ eıtlJer'- :öndererek köylünün getirdiği fındakla-
... - ı- Rahatsız nn eluıik fiyatla sahlmasına meydan ver-
Ankar& 27 (Telefonla) - menü. ve pazar mahallerine getirilen 

bulunan Ticaret vek111 B. c~ı .. ~; fmdaklann hep.ini de yük.ek fiyatlarla 
doktorlar bir mOddet istlraba mübayaa etmek suretile fiyatlarda nazım 
;:,;:•;;ı;=İı tefJılJılerl roAR~Eapmıştır. 

t efllr edlldl- Sel bir köprüyü yıktı 

Moskova 
- *-

Büyük faaliyetin 
merkezi 

Ankara, 27 (Telefonla) - Hallka utcuzt Artvin, 27 (A.A) - Yağan şiddetli 
tcınıni için yapılmakta o an e - 1 l B kan - RASTA RAFI 1 iNCi SAOIFEUE -

~dyo d t k bir müddet için tchır :yağmurdan husule ge en sc orç · ın bcrleri D. N. B. tekzibe mezundur. 
kikler şim ı ı bebı' bugu·'nkü vazı- uanındaki fçkale köprüs'ünü izJ. dahı bel- l . 

· Bunun sc ' kild km H pa Mo kova, 27 (A.A) - A man aıansı 
edılmiştır.tlar altında hariçten radyo ge- li olmıyacak şc . e yı ~ .. ve o . lııldiriyor : 
yet ve şar ~ dır Borçka yolu üzerinde motorlu vesaıt 
tirilmesin~n imkfınsızlıgı •· münakalesi durmuştur. Bu köprü bir Von R.bbcntropun çarşamba günü 
AHKARADA ay evvel büyük bir sel yüzünden sakat- Mo kov, ya el cc •i haberi Mo ko~ a ec-

1 to-o•U JıGZGSI lanmı• ve tamır edılmişU. n~bi \ ~ dıplomatik malıafilinde kuvvetli 
B r o ... el~~nla) - Bugün öğ- .. hır te ır yapmıştır. 
Ankara, 27 (T e d 1158 numaralı TRABZONDA Mezkur mahafılde, bu ziyaret yeni 

le üzeri Ulus ıneydanın İhsan hüviyeti Ceviz kadar tolu yatdı şarki Anupa te kilatlanm:ısının Cer
taksi şoföru Ankaı:alı b. köylüye çar- Trabwn. 27 (A.A) - Dün akşam sal- men - Rus işbirlıgine istinat ettiği key
henüz tesbit edilemıyen ır a}anma- nak halinde şiddetli yağmurlar yağmış fiyetinin bir delili olarak telakki edil-
parak başından ağır surette yar ve bu arada cevız cesametinde tolu düş- mektedir. . 
sına sebep olmuştur. a}ınınış müsse de QOk devam etmemiş ve şehir- Faris, 27 (ÖR) - Er Novel gazetesi, 

Yaralı hastanede tedavi altına de hasar yapmamıştır. Alman emperyalizminin bütün geni.şle-
ve sofor yakalanmıştır. Karadenızde fırtına .devam ediyor. me yolları üzerinde Sovyet Rusyanın 
AHKARADA Vapurlar barınmak için Pulatnaya git- veraldıgını kaydedıyor. Bayan Tabuis, 

-a-ı.ctlGP arasında mislerdir. Ovr gazete indeki yazısında Sovyetlcrin 
Ar...,- AJIKARADA Baltık memleketlerinde Çarlığın 1914 te 
fıGll§G••• Akk" ril· y pıl ak pasif tatbik ettikleri Siyaseti ihya etmek iste-
Ankara, 27 (Telefonla) - . :p a a ae diklerini kaydediyor. Sovyet Rusya, Bal-

d b gilll nrabacılar arasın~a rırk a;g. korunma tecrübesi tık deniz.inde bütün sevkülceyş yollan f u Ankaralı arabacı Ali i e ar eş~ Ankara 26 (Husus1) - Bugünlerde eline geçirmek zamanının geldiğine ka-
~i;~sİsmaili başından ağır sı:et:r~;j_ Ankarada' bir gece pasif korunma tecril- nidir. Finlandiya için de tehdit~~r ço
la ~ır 1smail bastaMY malı- besi yapılacaktır. ğalmaktadır. Madam Tabuise gore Es-
m:Ur. Ali 

0

ve İlyas ~U nıeşhur Alarm işareti verilince .. ~ elektrik tonya hari.ciye l"..azın Mos~ovada Sov-
k esine verilmişlerdir. UL t iratı merkezden sondurUlecektir.. yellerin nUfuzu altında bır Estonya ta-AJIKARA • f S'J' A1f8 ;:terde ve bUtiln binalarda mutlak bir lehi ~cnnda kalmıştır. 

---A J anca .. .aruret olmadıkça ışık yakılmıyacaktır .. 

FRANSIZ TEBLICi : 
Faris, 27 (Ö.R) - 27 eyHU sabalu 

neşredilen Fransız tebliği : Gece sakin 
P,cçıniştir. Alman topçusunını Lüksem
burg mıntakasında Franırıız hatlannın 
nrkasına ateşi devam etmiştir. 

Faris, 27 (Ö.R) - 21 eylöl akşanu 
ııeşredilen tebliğ : GUn keşif mHfrezeleo
rimizln faaliveti irinde J'f'""''~tir 

A~MAN TEBLtCi : 
Berlin, 27 (Ö.R) - Alman tebliği : 

Garp c phesinde dün akşam pek az fa
Jiyet olmuştur. Düsman cephesini tah-

1<im etmektedir. İki Fran ız tayyaresi 
iüc;Uriilrnücıtür. 

SOVYET TEBLICt : 
Moskova. 27 (A.M - Sovyet Genel 

'·urmavı, Kızılordunun 26 evlCılde Za
nıosc, Kholm, Ravaru!;ka ve Samber şe
hirlerini i!;gal ederek Raugorod - Ossivi
ct - Sokoly - Mcleiçiski hattına vardığı
rıı bildiriyor. 

Brest Litovsk ve Voldava arasında 
Sovyetler otuz tren zaptederek 25 bin 
<.-sir almışlardır. 

Sovyet kıtaatı daha cenupta 9.500 esir 
daha almışlardır. 

Moskova, 27 (A.A) - Moskovadan 
,elen haberlere göre Sovyet sefaret he
\'eti Varşovadım hareket etmeğe muvaf
fak olmuştur. Heyet dün Eaat 17 de Al
'llan hat1annı gecmiştlr. Sovyet sefaret 
heyeti 33 kadın, 16 erkek ve ild çocuk-
• .., mUrekkeotir. 
ın.ııteJ1:1enin '9l'OP8118ft• 
el.acısı lfltlerıni$-
Londra, 27 (Ö.R) - İstihbarat naz1rı 

T,,ordlar kamarasında beyanatında istih
barat nezaretinin ne bir malumat tor
"lill ve ne de haberfor neşrine mahsus 
bir makine olmadımnı söylemiştir. Na
'Zlr yabancı memleketlerde İngiliz pro
oagandasından bahsederken bizim pro
t>agandacımız Hitlerdir ve hiç bir şey 
ondan daha müeaei .. olamazdı. demiştir. ___ m __ _ 

Orta A vrupada mtltldş 
sotakJar başladı 
İstanbul, 27 (Hususi) - BugünkU Av-

rupa trenleri ile gelen yolcular orta Av
!"tlpada müthiş sofuıklal"ın hüküm slirdil

i.inü söylemişlcrdır. Gelenlerin arasın
da Avrupanın muhtelif merkezlerinde 
tetkikat yapmakta olan küçük riltbcli 
ubaylarımız da vardır. Yıne avni tren-

' rle tüccar ve komisyoncu olduklarını 
öyliyen yirmiye yakın Alman da şch
jmize gelmiştir. 

"1V~'7W&Ul "'r/7777"1fTJCiJjll:) 

Liseliler Yurdu 
1 - Lise ve Orta mektep ta

lebeleri için gayet ciddi ve nezih 
bir terbiye yuvasıdır. 

2 - (Liseliler Yurdu) Erkek 
liseleri ve Ticaret lisesi muallim· 
!erinin daimi idare ve nezaretleri 
altındadır. 

3 - inzibat, müzakeı-e ve ye
mek işlerine son derece dikkat 
olunur. 

Sartları öğrenmek ve kayıt için 
her 11ün Birinci kordonda Alsan· 
cak deniz banyolan ve gazinow 
karşısında 364 numarada (Lise· 
liler Yurda) na mGracaat edilir. 

S. 3 D. IS - • 1 

Ar ........ a Işık yakmak mecburiyetinde olanlar da 
telefon,,.,,. ile c:ıklan maskeliyeccklerdir. KARŞİYAKA Tayy·ıre sİnfAma 1 
Ankara 27 (Telefonla) - ~~ ""Gç, yangın ve tahrip bombalarına Vapur iskelesi karpsuıda ' 

Is bul ~oda üçUncil bır te. on halk tamamiyle gUndUz tecrUbele- M l k s· TELEFON : 3146 
ıu::nın insastna deftlll edilme~ed~ ;::ı: oldutu gibi tertibat alacak ve ta- e C 10emaS1 Buciin saat 4 matinesinden itibaren 

Bu hat 940 ~nesi bazlranll1 mamiyle ayni surette hareket edecektir. Bu hafta misline nadir tesadüf edilir 939 - 940 sinema menimini llÇl7• 

edilıniş bulunacaktır. as • t•P w•; ' ild filim takdim ediyor" BUG0NK0 PROGRAMDA 
.. ı - ANTONY ADv~ DanleD Darrleax'nun 

Bükreı 2 7 ( ö.R) - Sovyet askeri makamlan hudutta bulunan •tretajik 
köylerin bütün erkeklerini aeferber etmiştir. (Lemberg) Lvov, Tornopo(, Ko
lonija gibi bü:rük tehirlere yahudi belediye reisleri tayin etmişlerdir. 

Londra 27 (ö.R) - Moskovadan bildirildiğine göre prki Galiçyada Ru. 
ların eline geçen Leh petrol menbaları kullanılamıyacak halde bırakılmııtt. 
Bütün techizat tahrip edilmiş olduğundan petrol kuyularının tekrar itler hale 
sokulması için aylar lazım gelecektir. 

Komünist partisin liğvı 
Fransada memnuniyetle karşılandı 

Paria 27 (A.A) - Komünist partisinin ve bu partiye bağlı tetekküllerin 
kaldınlmasına nazırlar meclisi tarafandan karar verilmesi ÜZt'.rİne bir çok polis 
komiserleri hu aabah te§illüllerin merkezlerine girerek icap eden tedbirleri 
almı§lardır. 

Paria 27 (ö.R) - Bütün Fransız gazeteleri Fransada komünist partisinin 
lağvı münuebetile baıvek.il Daladiye hakkında aitayiıkir yazılar yazmakı.· 
dırlar. 

Gazetelerin neıriyatmdan çıkanlan netice ıudur: F ranaa barba girdiği W
cle FraMız komünist partisi Stalinin yolunu tercih etmiıtir. Vatan müdaf ... 
;mevzuubahia olurken cuualuklara mcaağ yoktur. Ekseriy~t sosyalist partisinia 
reisi B. Leon Blum. PoPulerde nqrettiği bir makalede bu karann isabetinden 
bahsetmektedir. 

Bi:- Fransız tayyaresi Sardonyada 
denize inmeğe mecbur kaldı 

Brüksel 27 (ö.R) - D. N. B • Ajansının Romadan istihbarına göre bir 
Fransız deniz tayyaresi Sardonyanın ıimal sahilinde mecburi olarak denize 
inmiş ve ltalyanlar tarafandan zaptedilmiıtir. Altı kiıilik mürettebat tcçrid 
edilmiıtir. 

Hel hald yarımadası 
mukavemet etmektedir 

Parm 27 (ö.R) - Cdinyanan ıimalinde Hel yaram adumda bir kaç yU& 
Leh ukeri Alman lutalarile donanma ve tayyarelerinin mÜfterek hücumlanna 
karp hlli müdafaada devam ediyorlar. Vi.tül nehrinin tarkında münferid 
Leh kıtalan hili mukavemetlerine devam etmektedirler. 

Varşova Almanlara değil f&kat 
olmak istiyor Ruslara teslim 

Bukreı 27 (ö.R) - Gazeteler Ribbentropun Moıkovaya seyahati -.,.na 
zamanda Vart0vanm teelimi ile alikadar olduiunu, Vartova müdafilerinin 
ve halkının teslim tartlan meyanında Sovyet Ruayaya teslim olmak iateclik· 
lerini yazmaktadırlar. 

Paris 27 (ö.R) - Moakovadan bildiriliyor: Fon Ribbf'ntrop führerin ha· 
ıuıi tayyarcaile saat 17,40 da Moskovaya inmiıtir. Alman heyetinin 38 kiti
lik diğer erkanı daha önce gelen iki tayyare ile Mo.kovaya vannıılarda. Bu 
lar askeri, ekonomik ve diplomatik mutaha111ıılardan mürekkeptir. 

T allin' den kaçan Leh 
tahte)bahiri dalaşıyor 
Pariı 27 (ö.R) - Rus haberlerine GÖre Tallinden kaçan Leh tahtelbahin 

Finlandiya köıfezinde .erseriyane dolaımaktadır. Ba körfezde iki tahtelbahir 
priskopu görülmÜf, Tallinden kaçan Obzcl tahtelbabiri hakkında ıimdiye Jta. 
dar bir haber alınmam1Ştır. Bu tahtelbahir lsveçe iltica eden Leh tahtelbahir
leri aruında değildir. Ruslar Finlandiya ıulannda ecnebi tahtelbahirlerin bu
lunduiunu iddiada iarar ediyorlar. Hatta Leningrad civanndaki Tuga kör 
fezinde bunlardan iki danesi görulmü' 

Bir Leh tayyaresi iki yol
cu ile Bükreşten kaçtı 
Bilkreı, 27 (A.A.) - Polonyalı bir tanareci içinde iki Polonyalı bulunan bir 

hafif bombardıman tayyaresine binerek kendişinl tev.klf etmeje teş~bils eden 
bir Romen askerinin muhalefetine ralmen Bllkre§ hava meydanından kaçma 
ja muvaffak olmU§tur. 

Tayyarenin hangi istikamette uçtuğu malöm dejUdir. 
Roma, 27 (ö. R) - ltalyan gazeteleri, yapılan tekzibe rağmen Mocisklnio 

ilk Leh cumhurreisi Padereski lehine olarak istifa etmek istediğini tekrar kay
dediyorlar. Yetmiş dokuz yaşında olan meşhur piyanist Lozandadır. Gazete 
muharrirlerinin bu huau•ta kendi.ine vaki 11Uallerine ademi malUınatla muka-
belede bulunmU§tur. 

Avukatların haysiyet divanı 
içtimaını dün yaptı 

ilk 
.. AMERiKAYI TEMELtNl>EN SARSAN Bütün dünya lisanlarma (evrilmlt Şafaga Do·· nu·· ş 

KU • KLUX • KLAN büyük roman 

R A A L A Y J Mümessili : FREDERİC MARCHE Ankara, 27 (A.A) - Avukatlık kanununun 110 uncu maddesı rnucıbın .... 
Z _ 3 AHBAP ÇAVUŞLAR Bir aşk ve şiir senfonisi "'"' 

EliLENIYOR AYRICA temyiz mahkemesi birinci reisinin başkanlığında biri temyiz ikinci reislerin 

ÖRECEK
stNtz den ve ikiai temyiz hakimlerinden üç zat ile bütün bürolar tarafından oösten1 

... ..,... VE DEHŞET tçtNDE G • TORKÇE SÖZLÜ Metro .Jarnal son .. HAYıw:..o. LALETANDA • omed' miş olan 12 namzed arasında Adliye Vekılı tarafından seçilen Ankara bUrosını-
LALEDE 

1 
_ KADooiR KUL'CBt' Kahkahah-Eğlenttli büyük k 1 flaıladlS Pe renJıll dan tbrahim Rauf, lstanbul bürosundan b ledıye hukuk isleri müdürU Hasan 

l 
l - KARA ALAY z _KARA ALAY SEANSLAR: Her gün 5 ve 8·45 te MİKİ MAUS Ferid, lzmır bürosundan ve Malıye hukuk mü avirl rind n Sul yman Faıkten 
~_HAYDUT KADI 

3 
_JURNAL Cumartesi, pazar 1!;:, 3·38 da ilive FiATLER: 45 _ 35 _ 30" mürekkep hay 'yet divanı dün ılk içtimaını ~apmı v burolar tarafından ven-

~---- 3 _ JURNAL ....__. seansı v " IJ~V~G~M<~il~ı~M~Cl~f~u~dl~mA~~-~~N~d'~~~-~l_~le~n~dls~·p~l~ın~c~za~lar~ıy~l~a~vu~k~at~l!ar~ın~u~· c=r~t ~v~m~c:!b~u~ri!_.::~· ~o'.:rt~a~e~as~lar~!_!ın~ıtesbtt~~-_J 
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Musanın Hayatı 
PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Musa 
balık 

-60 -

Meraklandı, 
başı alarak 

e line bir 
yola çıkt ı 

- Bu dağ belası üzerimizden çekilir
se biz dahi sözümüzden döneriz. Diye 
dil§ünüyorlar, bir taraftan ~de eder
ken bir taraftan da sol gözleri ile göğe 
bakıyorlardı. Bir rivayete göre Beniis
rail halkının secde ederken daima bir 
gözlerini havaya kaldırmaları bu sebeb
den ileri gelmektedir. 

Maamafih bütün bu rivayetler efsane 
tarihi çerçevesi haricine çıkmamakta
dır. Muhakkak olan ve mukaddes kitap
Jarda da mezkUr olduğuna göre şudur 
Ad Beni İsrail, Turisinadan avdet eden 
Musanın emirlerine ve Tanrının buyru
ğuna ve kendileri için inzal edilen cTev
rat> .ı,n ahkamına riayet etmek istemedi
ler. Marunafih, Beni İsrail, zor karşısın
ıda Musaya tabi olmakla beraber yine 
ona yalvardılar. 

- Ya Musa.. Dediler. Biz sana ve 
Tanrına inanıyoruz. Fakat Tevratın buy
pıkları bize çok ağır geliyor. Onları ya
pamıyacaeıınızdan korkuyoruz. Bizi~ 
yerimize Tanrıya sen yalvar. Onları bı
raz liafifletsin ... 

Yine din tarihleri ve mukaddes kitap
lar Musamn Tanrıya yalvardığını ve 
Ta~nnın da bu kavme a~ır gelen şe-riat 
lıhknmını tahfif ettiğini kaydediyorlar. 

* 
Bundan sonra Musa, kavmi He bera

ber tekrar Mısıra dönmüş ve Firavun 
ehli zamanından kalına mebanıye .. Top
rağa mirasa konmuş olarak buluyoruz. 
Beni İsrail.in Mısırdan çıkışı ile Mısıra 
~el~i işte bu suretle vaki olmuştur. 

* Musanın mevcudiyeti elbette ki şüp
he götürmez bir hakikattir. Onun haya
tını. doğuş, yaşayış ve Peygamberliğine 
ait bnhisleri buraya kadar tarihten ve 
mukaddes kitap ayetlerinden ~ö:ıterdik. 
l!er peygamberde olduğu gibi Musa için 
de onun üzerine aldığı cNeşridin> vazi
fC.:i etrafında bir çok rivayet ve efsane
l~r vücud bulmuştur. Burada ve hikaye 
tanında onların icinde en maruf olanla
rından Musanın ölüyU diriltmesi, Hızır 
ille arkadaşlığı ve meşhur cKarun> hika
yesini anlatacağız ki din tarihinin bugü
ne kadar kök salmış bu siması hakkın
daki rivayet malumatı tam olsun. 

Bu rivayetlerden biri, adeta masal ha
linde ve halkın dilinde Mlfi yaşamakta 
olan Musa iJe Hızır hikayesidir. 
Musanın hayatını bütün rivayet efsa

neleri ile anlatırken ona izafeten söylen· 
mtş bu masalları da hillasatan kaydı fay
dalı bulduk. Hatt! tarih bile bunları: 

cRaviyanı ihbar şöyle rivayet ederler 

kim ... > diye yazmaktadır. 

* Bir gün Musa Peygambcır, her gün 
yaptığı gibi kürsiye çıkarak Beniisraile 
dedi ki: 

- Şükredin Tanrıya ki, Firavunu ve 
Kıptileri helak eyledi. Sizleri hor, hakir 
iken aziz eyledi. Tevratı size gönderdi 
ve sizleri cemi ku11arı üzerine üstün kıl
dı. Ve beni sizlerin üzerine peygamber 
eyledi. Sizler de bana tabi olarak eğri 
yoldan, isyan ve dalaletten ayrıldınız, 
iman ve adalete kavuştunuz. Söyleyi
niz. İçinizde benden daha ziyade filim 
olan var mı? 

Diye sordu. Beni İsrail halkı da: 
- Hayır ya Musa .. Yoktur, dediler. 

Fakat Musanın bu şekilde söz söyleme
si onun belki gururlanmasına sebeb olur 
diye, Cenabıhak ona bir ders vermek 
istedi. 

Hitabı tlfıhi sadır oldu: 
- Ya Musa .. Benim yarattığım insan

lar arasında senden daha filim olanı var
dır. Eğer onu görmek ve onunla bulu
şup konu~mak istersen bir balık başı 
ne zaman kendini denize atarsa orada 
rasgeleceğin adam senden daha alim 
olan adamdır. 

Musa merak etti. BiT balık başı aldı 
ve yola çıktı. Bir deniz kenarında ko
nakladı. Vakit gece olmuştu. Uyudu. 
Uyandığı zaman balığın başını koydu
ğu yerde bulamadı. Fakat onun yerinde 
bir adam gördü. Bileli ki Tanrının ken
disine göstermek istediği adam budur. 
Hemen yanına yaklaştı. Selam verip se
lam aldıktan sonra kendisini tanıttı. 

- Ben, dedi, Musayım, Tanrının pey
gamberiyim. Senin ilminden istifade et
mek isterim. 

Bu adam, Hızırdı. 
- Yn Musa .. Dedi. Sen vakıa peygam

bersin. Fakat benim sabrettiğim şeye 
sen sabredemez.sin. 

Musa: 
- Ederim .. 
Dedi. Hızır: 
- O halde, dedi, bir tecrübe yapalım. 

Benimle yoldaşlık et. Fakat benim yap
tığını işlerin hiçbirLcıinin sebebini sor
ma .. 

Musa bu teklife razıoldu. 
Beraber yola çıktılar. Sahilde yüri.i

yorlardı. Biraz sonra deni1den yelkenli 
bir geminin geçtiğini gördülc,r. . 

Hızır yelkenliye işaret etti. Gemı dur-
du. 

_ Biz yolcu ve fakir insanlarız. Par~-
mız da yok. Geminize bizi alır mısınız? 

··BİTMEDİ ·· 
~~~~~~~~~~--~~ 

Amerika lilosu gizli 
manevra yapacak 

Vaşington, 27 (Ö. R) - Yüz bir parça gemi ile dörtyüz tayyar~d~n .müteşek
kil Amerikan filosu Sanpetro üssünden dört gün devam edecek gızli hır manev
ra için ayrılmıştır. Bu füo on zırhlı, yedi tayyare gemisi, on ağır, on bir hafif 
kruvazör, kırk üç torpido muhribi ve bir çok mayin ve muavin gemilerden 
mUteşekkildir. 

Sovy~t tayyareleri Estonya topr.ak-
larl üzerinde uçuşlar yapıyorlarmış 

Londra 2 7 ( ö.R} - Estonya hükümeti son iki gün zarfında Sovyet tayya
relerinin mükerreren Estonya hududunu geçmelerini Moskovada protesto et• 

miştir. 
Estonya hükümeti Orzel Leh tahtelbahirinin Ta11in limanında tamir edile

rek mahrukat ihtiyacını temin ettikten sonra kaçmasına göz yumulduğu hak
kındaki Sovyet iddialarını tekzip etmiştir. 

A.hende ·Almanlar yeni 
istihkamlar yapıyorlar 

Brüksel 2 7 (A.A} - La Peuple gazetesinde Louis Picrard Belçika hudu
dunda kısmen görülebilen Aachendeki Alman istihkamlan hakkında tafsilat 

vermektedir. 
Haustdaki Belçika gümrük dairelerinden Almanların alelacele in§A ettik

leri istihkamlar görülmektedir. Bu istihkamlar pek heybetlidir. Ve üç kuşak 
halinde inşa edilmektedir. Alman gümrük dairesinin biraz ilerisinde muazzam 
bir Blokhaus yükselmektedir. Ovada ve ovanın kenarındaki ufak ormanın nİ· 
hayetinde bir çok mukavemet kubbeleri ve ye§il boyah beton direklerden VÜ· 

. cuda getirilmiş tanklara karşı bir müdafaa hattı görülmektedir. 
Belçika hududuna ancak 50 metrelik bir mesafede cephaneler için toprak 

altında yerler kazılmaktadır. 
Paris 27 (ö.R} - Journal gazetesi Almanların garp cephesinde kat'i bir 

hareket yapabilmek için Belçika, l!ıviçre veya Holandanın bitaraflığını ihlal 
etmesi ihtimalini tetkik ederken diyor ki: ' 

c Böyle bir hareketin muvaffak olması için sürprizli olması lazımdır. Hal
buki sürpriz artık mevzuu bahis değildir. Fransa ve lngiltere bu cephenin her 
noktasında hazırdırlar. 

Leh cümhur reisi ile haskumandanı hic . . 
bir beyanatta bulunmamıflardır 

Londra 2 7 ( ö.R} - Bir ecnebi ajansına göre Leh reisicümhuru Mosiski 
ve başkumandan Smigli Ridtz tarafından bir Rumen rahibine yapıldığı iddia 
edilen beyanatı Leh sefareti kat'i olarak tekzip etmiş ve bu zevatın kendile-

Ankara Radyosu 
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1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww • 
12.30 Program ve memleket saat ayarı 
12.35 Türk müziği 

Okuyan : Meflıaret Sağnak 
Çalanlar : Cevdet Kozan, Cevdet 
Çağla, Refik Fersan 
1 - Bayati Peşrevi 
2 - Lemi - Uşşak şarkı (Ruhun
da buldum vecdi visali) 
3 - Lemi Uşşak şarkı (Neler 
çektim neler} 
4 - Lemi - Uşşak şarkı (Seni ar
zu eder didelerim) 
5 - Bedriye Hoşgör - Muhayyer 
şarkı (Bahara bak gönül gibi) 
6 - Muhayyer şarkı (Adına and 
icelim) 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri 

13.15 - 14.00 Müzik (Karışık program 
'pl.} 

J 9.00 Program ve memleket saat ayarı 
19.05 Müzik (Hafif Senfonik plaklar} 
19.30 Türk müzi~i (Fasıl heyeti} 
20.15 Konuşma (Ziraat} 
20.30 Memleket saat ayan, ajans ve 

meteoroloji haberleri 
20.50 Türk müziği 

Okuyanlar : Semahat Özdenses, 
Sadi Hoşses 
Çalanlar : Fahire Fersan, Refik 
Fersan, Cevdet Kozan 
1 - Refik Fersan - Rast şarkı 
(Yaktı cihanı ateşin) 
2 - Dede - Mahur şarkı (Sana 
layık mi} 
3 - Latif ağa - Mahur şarkı (Al
dı aklım bir gonca leh) 
4 - Osman Nihat - Hicazkar 
şarkı (Ellere uzaktan bak) 
5 - Hicazk5.r saz semaisi 
6 - Udi Eşref - Suzinak şarkı 
(Günden güne ehun oluyor) 
7 - Latif ağa - SuzinAk şarkı 
(Benim yarem gibi yare bulun
maz} 
8 - Refik Fersan - Tan bur taksi
mi ... 
fi - Yesari Asım - Nihavent ~ar
kı (Yaz geldi cicim eğlenelim} 
1 O - Faize - Nihavent şarkı 
(Kız sen geldin Çerkeşten} 

21 .30 Konuşma 

21.45 Mfr>ik (Operet seleksiyonları 
plak) 

22.00 Müzik (Kücük orkestra} 
Sef : Necio Aşkın 
1 - Joh. Strauss : Süratleşme 
Vals 
2 - Villi Lautenschlager : Pri
mavera - Arjantin serenadı 
3 - Frederiksen : Halk meydanı 
Balesi 
4 - Car! Robreht : Teza - potpuri 
5 - Brahms : Macar dansı 5 - 6 
6 - Armandola : Venedikte bir 
mehtao 
7 - .' '}h. Strauss : Bu nağmeler 
seni S<'"sın, ey dünya 

23.00 Son ajans haberleri, Ziraat, es
ham, tahvilat, kambiyo, nukut 
borsası (Fiat) 

23.20 Mü1ik (Cazbant - pl.) 
23.55 - 24.00 Yarınki program 

Maarif vekaletinin 
bir tebliğL 
Ankara, 27 (A.A) - Maarif vekale

tinden tebliğ olunmu$f.ur : 
Yabancı memleketlerde tahsillerine 

devam etmekte iken Avrupadaki vazi
yeti hazıra dolayısiyle yurda dönmüş 
bulunan talebenin durumlarını tesbit 
etmek üzere İstanbul üniversitesinde 
müteşekkil talebe komisyonuna bi1.zat 
veya tahriren mUracaat etmeleri lazım
dır .. 

KAYSERiDE KAR 
KAYSERİ, 27 (A.A) - Zirvesi bü

tün mevsim kapalı olan Erciyeşin sırt
larını kucaklıyan yamuçlara bu yılın ilk 
kan düsmüştür. Erciycşte kış sporları 
yapabilmek icin vali bölge baskaru sıfa
tiy]e tertibat almaktadır. Memleket 
gençliği arasında büyiik rağbet görecek 
olan kış sporu muhitimizde alaka ve 
nıemnunivet uyandırmıştır. 

Bertin sefirimiz 
Bitlere itimatnaıne
sini verdi.. 
Berlin, 27 (A.A} - Türkiyenin yeni 

Büyük elçisi B. Hüsrev Gerede bugün 
Hitler tarafından kabul edilerek itimat
namesini vermiştir. 

BRONZ 
EL Y AFi IMPERMEAB1LİZE OLDU -
CUNDAN SERTLİ CİNİ MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DlŞ FIRÇASIDIR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur 

OPERArOR 
DOKTOR 

Cevdet Mustafa 
Gönenden 

Memleket hastanesi Baş Tabibi 
rine atfedilen beyanat mahiyetinde hiç bir ıey söylemediklerini bildirmiştir. ~ İkinci beyler sokak fırın karşısı 

Gülünç olan bu beyanata göre Reisicümhur ve başkumandan guya demişler \ No. 25 ... Her gün öğleden sonra saat 
:p: Harbın daha ikinci günü Lehistan Almanya ile sulh yapmak istemiş, fakat üçten itibaren hasta kabul eder. 
lngiltere derhal Polonyaya geniı mikyasda imdat gönd ereceiini temin ederek TELEFON No. : 31Z5 

mukavt:mctin devamını tl'!rnin..•t .... ;. -~: L-- L-- Letl- bu kararın neticesid ir. Ve hiçbir bUMll• manayı azam-
....... m ı~-:rk~sına düşmektir. Fakat bu yaptığı ~ ~ .,. __ ....... ~ 

B. Ruzvelt'in tavsiyesi 
Amerikalılara, milli rraüdafaaya lazım 
eşyayı yabancılara satmayın diyor 
Vaşington, 27 (A.A} - Ruzvelt, ga

zetecilerle yaptığı bir mülllit esnasın
da Amerikalılara memleketin kendi mü
dafaası için lazım olacak eşyayı ecnebi
lere satmamalarını tavsiye etmiştir. Mu
maileyh, •Stratejik kıymetleri olanı ba
zı madenleri satmamak lazım geldiği 
noktasına ihracatçıların nazarı dikkatini 
celbetmiştir. Ruzvelt, Amerika hükü.ıne
tinin harp halinde milli müdafaa için 
ihtiyat bir stok teşkil etmek üzere bazı 
madenleri satın aldığını hatırlatmış ve 
ezcümle ham lastik, manyanez madeni, 
bakır ve krom gibi maddelerin milli 
müdafaa için lUzıın olduğunu tebarüz et
tirmiştir. Bu maddelerin ihracını mene
den bir kanun mevcut olmamasına rağ-

men Ruzvelt, matbuat vasıtasiyle yaptı- milerinde yaptığı araştırmaları sadeleş
ğı bu davetin nazarı itibare alınarak tirmek için lngilt.ere hükümetiyle mU
bundan sonra iptidai maddelerin ihraç zakere halindeyiz.• 
cdilmiyeceğine muhakkak nazarile bak- Panama, 27 (A.A) - 26 eylfilde saat 
t1ğını söylemiştir. 10.45 te akdedilen gizli içtima, hiç bir 

Vaşington. 27 (A.A) - Almanyaya karar verilmeden sona ermiştir. Bitaraf
eşya nakli meselesini halletmek üzere lığın muhafazaı;ı hakkında Küba ve Ko
bitaraf memleketlerle müzakere halinde lombiya tarafından verilen projeler tet
bulunulduğuna dair Çemberlayn tara- kik edilmiştir. Şimali Amerika memlc
fından A vaın kamarac;ında yapılan be- ketleri tarafından tevdi edilen üç proje 
yanat hakkında mütalaası sorulan bari- kabul edilmiştir. 
ciye nazırı Hull demiştir ki : Öğleden sonraki toplantı esnasında bi-

•Amerika hükümeti bütün haklarım taraflık komisyonları teşkil edilmiş, sul
muhafaza etmekle beraber abloka neti- hun muhafazası ve iktısadi iş birliği me
cesinde muhariplerin bitaraflara tahmil seleleri görülşülmilştür. 
ettiği müşkülatı azaltmağa çalışmakta- Perşembe günü, heyeti umwniye içti-
dır. İngiliz donanmasının Amerikan ge- maı yapılacaktır. 

Dikili zelzelesi Şimal denizinde 
- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHiFEDE -

Evvelki gece ve dün sabah yeniden 
rettebatı arasında hiç bir kurban kay· 
dedilmediği gibi hiç bir harp gem.isine 
de isabet vaki olınamıştır. 

Bahriye nazırı bay Çurçil bu denb 
muharebesini B. Aleksandrın bu sualine 
cevaben bugün avam kamarasında ifşa 
etmiştir. Amele mebusu esruımz bir AJ.. 
man tebliğini bildirmiştir. Bu tebliğ 1n. 
gHiz zayiabndan bahsetmekte idi. GO
ya filoya hücum eden düşman tayyare
leri bir tayyare gemisini tahrip etmişler 
ve bir zırhlıyı ciddi şekilde hasara uğ
ratmışlardır. 

şiddetlice birkaç 
Evvelki gece ve dün sabah Dikili ha

valisinde yeniden hissedilecek kadar 
şiddetli sarsıntılar olmuştur. Gece saat 
24,05, saat 2,40, 5,45 ve dün sabah 6,45 
de üçer saniye süren zelzeleler kayde
dilmiştir. Yıkılmağa meyyal dört ev ve 
dükkanın duvarları daha yıkılmıştır. 
Nilfusca ve hayvanca zayiat yoktur. 

Çandarh halkının zelzele münasebe
tiyle gösterdiği telaşa hak vermek la
zımdır. Dikili havalisinde 5.sap tama.miy
le bozulduğu için halk saJim düşüneme
mekte ve bu yüzden kapalı binalara gir
meği kabul edememektedir. 

Diln öğleden sonra Dikiliden lzmire 
gelmekte olan yolcular bazı tarlalardan 
geçtikleri sırada ekili araziden renksiz 
dumanlar yükseldiğini görmüşlerdir. 
FümeTol adı verilen bu tebehhürahn 
volkanik mıntakalarda sık sık görüldü
ğü söylenmektedir. 

Dikili mıntakaınna getirilen 300 çadır 
merkeze ve köylerine tevzi edilmistir. 
Ayrıca Çandarlıya da 200 çadır gönde-

sarsıntı hissedildi 
rilecektir. Dikili merkeziyle köylerin
de birer revir çadırı tesis edilmiştir. Bu
rada hastalar tedavi görecektir. 

Kızılay cemiyeti yalnız Dikili merke
zinde 3579 kişiye yemek vermektedir. 
Halk Kızılay memuru B. Ha.sanın gös
terdiği kolaylık ve şefkatten gayet mem
nundur. 

Dün Menemenden 100 er kamyonlar
la Dikiliye gönderilmiştir. Bunlar enkaz 
i§lerine yardımda bulunacaklar. 

Diln Dikili kaymakamı, jandarma ku
mandanı ve hükt'lmet doktoru Bademli 
köyilne gidexek hasaratı tedkik ve halkı 
teskin eylemişlerdir. 

13,,10 da Dikilide yedi saniye süren 
hafif bir zelzele daha oldu. İnsan<'a za
rar yoktur. 
Muğla, 27 (Hususi} - Bu sabah bu

rada biri şiddetli diğeri hafif iki zelze
le olmuştur. Hasar yoktur. 

İnegöl, 27 (A.A.) - Bu sabah birisi 
c:Jddetli ve diğeri hafif iki zelzele oldu. 
Hasar yoktur. 

B. Çurçil buna cevap olarak ana 'Va· 

tan filosu başkumandanının şu radyo 
telgrafını okumuştur : 

•Dün öğleden sonra, Şimal denlı.l or-
tasında bir tayyare gemisiyle kruvazlJr.. 
leri ve torpito muhriplerini ihtiva eden 
İngiliz zırhlı donanmasına 20 kadar AJ.. 
man tayyaresi taarruz etmiştir.. İngiliz 
harp gemilerinden hiç birisine isabet ol· 
mamış ve İngiliz gemicileri arasında hiç 
bir zayiat kaydedilmemiştir. Bir Alman 
deniz tayyaresi düşürülmil.ştür.. Diğer 
bir tayyare ciddi hasara uğramıştır .. B. 
Çurçil şunu da ilave etmiştir : 

Denize inmeğe mecbur olan bir tay• 
yare bir destroyer tarafından yakalan· 
mış ve mürettebatı esir edilmiştir. 

___ a rbaros g-iinü 
Berlin, 27 (Ö.R) - Alman tebliği Al

man tayyarelerinin Şimal denizinde bir 
çok zırhlılar, kruvazörler ve torpitolar· 
dan mürekkep bir İngiliz filosuna hU· 
cum ettiklerini bildiriyor. Bu tebliğe ga
re bir İngiliz tayyare gemisi tahrip edil
miştir. Bir İngiliz zırhlısına da bir kaQ 
bomba d~erek ağır hasarat yapmıştır .• 
Alman tayyareleri zayiatsız dönmüşler· 
dir. 

Preveze zaferinin (40l)nci yıldönü
mü münasebetiyle bir tetkik 

LEH HAZİNESİ 
Rumen Milli 
bankasına kondu 

İstanbul, 27 (Hususi) - Barbarosun 
Preveze deniz muharebesini kazandığı 
günün yıl dönümü münasebetiyle bu
gün büyük Türk amiralinin Beşiktaşta
ki türbesi başında merasim yapılınış
br. Bu merasime deniz harp okulu, ye
dek subay okulu, deniz ticaret okulu ta
lebeleri ve bir çok güzide davetliler iş
tirak etmişlerdir. Vali B. Lütfi Kırdar 
ve deniz harp okulu direktörü söyledik
leri heyecanlı nutuklarda Barbarosun 
bu eşsiz zaferini ve Türk denizcileri
nin kahramanlıklarını tebarüz ettirmiş
lerdir. Merasime bir geçid resmi ile ni
hayet verilmiştir. 

* .-Denizi sevmiyen, kendini sevmeZ> 
diyen büyük Türk amirali Barbarosun 
Preveze zaferinin ('101) nci yıl dönümü
nü bugün kutluliyoruz. Bundan 400 se
ne evvel Türk deniz cocuklarının en 
emin bir gezinti yeri ol~n Akdeniz bu 
büyük zaferle büsbütün Türk kürekle
rinin hakimiyetine katılmış ve Alman
ların Ceneviz amirali Andrea Dorin 
Barbarosun kudreti önünde eğilınenin 
bir zaruret oldui;Inu söylemişti. 

Bnrbarosun Akdeniz kıyılarında yap
tığı küçiik S"'ferler Alman imoaratoru
nıın fena halde canını sıkıyordu. İmpa
rator papa üçüncü Pol'ün tesvik ve ter
tibiyle bir haçlı ittifak hazırlamıc:tı. Bu 
ittifak, isJam Türklerin denizlerde de
vam eden zafer ve hakimiyetlerine bir 
nihayet vermek ve müttefik Hristiyan -
Katolik devletlerin huzurlarını temin 
içindi. 

Filhakika Papanın irade ve teşvikle
riyle Venedik, Ceneviz, Malta, İsTlanva 
ve Portnkiz dükaları birl<>stiler. 600.000 
kisilik Hristivan - Katolik d 0 niz ordusu 
100.000 kisilik Tiirk deniz ordusu karşı
sınıh mevki aldı. 

Haclı ittifaka Kadırga ve kalvonlar 
başta.olmak üzere 300 pal'<'a büyük harp 
,ı:ıemisi ile muharebe kabiliyetini ha;z 
$00 parca daha ufak pı>mi bulunuvordu 
ki yekönu 600 uarro icH, Amiralli~e Ce
neviz amirali Andrea Doria tayin olun
mııc:tu. 

Türk donanmac:ında 122 parça kalvon. 
kadırt'a ve küçük gemid<>n TTiiirekkep 
bir deniz kuvveti mevcuddu. Tiirk do
nanması kaptanı Derya (Amiral) Bar
barosun kumandasında bulunuyordu. 

Haçlı ttifakın hedefi Preveze kalesini 
zapt ve teshir E'vlemek, Türk donanma
sını ifna etmekti. 

* Sefer baslan~ıeında Türk donanması 
Eğribozda, haçlı donanma Korfoda bu
lunuyordu. 

Barbaros, casusları vasıtasiyle di.iş
man donanmasının Korfoya geldi0'ini 
haber alınca ic;tikşaflar yaptırdı ve düş
manm kuvvetini öğrendi. Bir habere 
ı:töre Turgut r eis tebdili kıyafet ederek 
.Korfova eitmf!ll VP kövl\ilPM..n t1n ..... o
reketini bilhassa kaydediyorlar. 

ros derhal harp meclisini topladı. Harp 
meclisinde büyük deniz kumandanların
dan Turgut reis, Sadık reis ve Güzelce 
Melunet reis söz söylediler. Harp mec
lisinde, müdafaa harbı yapılması ve P re
vezenin her noktasının karış karış mü
dafaası ileri sürüldüğü zaman Barboros 
cEn iyi müdafaa, en sert taarruzdur> ve
cizesini söyledi. 

25 Eylül 1538 sabahı düşman donan
ması Preveze açıklarına gelip demirle
di. 25 akşamı ve 26 Eylül sabahı haçlı
lar kaleyi topa tutmıya ve karaya as
ker ihracına teşebbüs ettiler. 

Barbaros, buna karşı mukabil ve kü
çük bir taarruz hazırladı. Turgut, Sadık 
ve Güzelce reislerin idareleri altında 
Türk kadırga ve kalyonlarından mürek
kep 12 parçalık bir donanmayı düşma
na karşı gönderdi. Maksadı harp etmek
ten ziyade karşı gelmekti. Düşman bu 
ufak deniz grubunu görünce, çok şayanı 
dikkattir ki geriledi ve ürkmiye başla
dı. Turgut reis bu vaziyetten istifadeye 
kalkıştı ve kahramanca müdafaa, sonra 
da taarruzlarla düşmanın maneviyatı
na büyük bir darbe indirdi. 

Turgut reisin bu cevanımerdane ha
reketini gören ve takip eden Barbaros 
h~men faalivete geçti. Limandan dışarı 
rıktı ve haclı filoyu harbe davet eyledi. 
Düsman nedense ·kaçıyordu. Düşman fi
los~ simdi Ayamavro adası önlerinde 
demirlemişti. 

Bükreş, 27 (A.A) - Polonya hazine.. 
sini hfunil olup bir haftadan beri Çerno
viçte bulunan 14 kamyon dün akşam 
Bükreşe gelmiştir. Hazinenin Bilkreşte-
ki Romanya milli bankası kasalama ko
nulduğu tasrih edilmektedir. 

FJLisriNDE 
İngiltere lehinde 
tezahürat 
Londra, 27 (Ö.R} - Filistinin bütün 

bilyük şehirlerinde yahudi ve Arap halk 
Büyük Britanyaya karşı sadakat tezahü
ratı yapmışlardır. 

Sovyet sefareti heyeti 
Varşovadan ayrıldı 
Moskova, 27 (Ö.R} - Varşovadaki 

Sovyet sefar~t heyeti, erkekler ve (o

cukları ile Varşovadan çıkmağa mu
vaffak olmuşlardır. 

Berlin, 27 (A.A) - Varşovadan ~
mağa muvaffak olan Sovyet sefaretha
nesi heyeti azası şimdi Königsberg yo
lundadır. 

Bir İsveç tayyaresi 
Bir Alman tayyaresinin 
hücumuna uğradı 

F aris, 27 (Ö.R} - Sekiz yolcuyu ih-* tiva eden bir İsveç tayyaresi Helikolant 
Barbarosun harp tabiyesi şöyle idi: üzerinden geçerken bir Alman deniz 
- Türk donanması dörde ayrılacaktı. tayyaresinin taarruzuna uğramıştır. Bu 

s~~ cenahta Salih reis, sol cenahta Sey- tayyareden açılan mitralyöz ateşi ile İs
di Ali reis. merkezde bizzat kendisi bu- veç tebaasından biri ağır surette yara· 
Junaca\tı. Tıırgut reisin idaresindeki ih- lanmış ve yolda ölmüştür. 
tiyat Türk filosu bir taraftan zayifliven 
tarafın imdadına koşarken öte taraftan Bir İtalyan tayyaresi 
da düşman harp hattına girerek kuvv~t- kurtarıldı 
)erin inkisamını temin edecek ve dagı- Lavalet, 27 (Ö.R) - Bir İngiliz tah
ta<'aktı. 1 b telbahiri ve deniz tayyaresi Malta açık-
Düşmanı çevirmeğe matuf o .an .. u l d d 

tab;ve noksansız olarak tatbik edildı ıse arın a enize mecburi bir iniş yapan 
de düŞman h<>r noktada tam bir rüc'at bir İtalyan tayyaresinin mürettebat ve 
tt>lr:bine kovuldu. yolcularını kurtarmı.şlardır .. Tayyare de 

Türk do~iz rocukları hemen kürekle- kurtarılmıştır. 
re sarıldılar. Mııharebeye tutuşmaktan Almanlar Leh esirlerini 
kaçan .Andrea Doria nihayet buna razı zira t •cterinde 
olmuş P-ibi görünmüsse de, 120 parc.a.ge- a ·~ 
minin karşısından 600 parça gemısıv1c kullanacaklarmış... 
kaçmaktan başka bir şey yapmadı. Ve- Berlin, 27 (A.A) - Alman istihbarat 
nezya kalyonu Türklerin atesine maruz bürosunun bildirdiğine göre Alman z.i· 
kalınca fena halde hırpalandı. raat ve ticaret işlerinde yarım milyon 

Nihayet akşam oldu, gece oldu. Bar- Polonyalı harp esirinin kullanılması ne
baros düsmanını gece baskınına uğra- ticesinde Alınan iş piyasasının vaziyeti 
tın,.a Türk denizcile-ri boru sesleri ve da- düzelmiştir. 
vullarla cAllah, Allah> diye sert hücum-
larda bulundular. Türk ~emilerinin bu ba§ka ir iş göremedi ve tatlı canını blJ 
savleti karşısında allak bullak olan düs- suretle kurtardı. 
man donanması bir birine girdi ve haçlı Türk denizciliği, Preveze zaferiyle bti· 
remiler birbirlerini topa tutarak batır- tün bir dü.şman dünyasına meydan oku· 
dılar. malda ne kadar iftihar etse yexidir. Bll 

Amiral Andra Doriaya gelince gemisi- vesile ile B üyilk Barbarosun adını S.,-
,,.sı:--»n----1. _..,. .-i:-w'• 1--1 •• • ·=. ...... :.,. • ., ....... • ı.:.. ..... ,. ... , _ _...... 
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- - tZM1R BELEDiYEStNDEN: Messageries Maritimes SPERCO VAPUR 

[ B O R SA]' _ Fevzipa~a bwvarında yeni bedes- KUI\IP!'YASI ACE~XASI 
_ • d b" umumi hela yaptırılma- · i ' 

tıı.n cıva~ ~· ~ k" k if rtnamesi THEOPHILE GAUT ER vapuru 30 ADRİATİI{A SOSYETA ANONİI\IA 
ÜZÜM sı ba!111ühen 15 k .~ 1 C: ~::Uımu*tur. ~ğustos 939 .dn sa~t 16 da g:lcrck gece Dİ NAVİGAZYONE 

4429 
Ü .. T un şir. 6 11 50 veçhile ııçik e 5~ tmey . ., 1 Istanbul yolıyle Pıre, Napoli, Marsilya- . 

. Kzu:nne~ 10 50 11 75 muhemmen bedclı 1092 l~a.~ kuruş o~ ya hareket edecektir. ~ÇA vapuru bekle_nmekt; olup 
159 • 11rk lef 5 5 ihalesi 29/9/939 cuma RU~U saat 16. d Her türlü izahat \e rr..:ıliımat için Bi- Nnpolı, Cenova ve Marsılya lımanları 
156 P. ~~ 1 .. a .. 6 50 12 dır iştirak edecekler 82 lıralık temınah . • için yük nlarak hareket edecektir. 
155 N. Üzumcu 

5 25 • b k yatırarak m:ıkbuzile encü- rıncı Korc':onda 156 numarada LAU- i N ]Ql 1 d bek 
126 inhisar idaresi 5 ış an cı85ır·~=r ıs 19 24 28 (1909) RENT REBOUL ve SERIKh·apur ncen-

1 
D AklTA v1apurVu c~d· 'k sonTru:ın at 1.-121 Akseki bankası 7 7 50 mene g • • • ' .. . • • • enme e o up ene ı ve rıyes e ı-

• f b nk 10 75 10 75 tasına muracaat cdılme:;ı rıca olunur. manları için yük alarak hareket edecck-
111 Esna a ası 5 25 5 25 61 inci adanın 358 metre murabbaın· TELEFON : Z 3 7 5 · 
106 j. Kohen 14 daki 35 sayılı arsasının satışı baş katip- tır. 

50 Cemal Alişan 10 50 k OÇEANİA ınotöro 17 birinci teşrin 
1 k 

8 50 8 50 liktcki şartnamesi vcçhile açı artırmaya ...... " ••11•• "" "" •••• ............... • ... h d T . d b• A 'k 
2Ş P. K ar 5 konulmuştur. Muhammen bedeli 1 790 .. ~ tari in e nyeste en ccnu ı merı a 
16 s. Paterson 13 50 1 

93 
. .. OLİVİER VE ŞUREKASI LTD. lirmınlnrı için hareket edecektir. 

14 S. Gomel 7 7 lira olup ihalesi 13. 1 O. 9 cuma günu VAPUR ACENTASI İTJ\LİA S. A. Dİ NAVİGAZİONE 
5471 Yekun saat 16 dadır. iştirak edecekler 134 lira ATATÜRK CADDESİ Recs binası PRI'NCİ PESSA "~ARİA moto"'ru·· 28 

25 kuruşluk teminatı is bankasına yatı• TELEFON 2443 m 
85018 Dünkü yekiln rnrnk makbuz.ile encümene gelirler. : eylt11 939 tarihinde Cenovadan Cenubi 
90489 Umumi yckfuı 

7 
5 75 28, 4, 8, 12 ( 1975) Londra ve Liverpol hatlan için Amerika limanlarına hareket edecektir. 

No. 8 6 25 piyasanın ihtiyacına göre vapurla-
No. 9 7 nmız sefer yapacaklardır. 

~~: i~ ıi ~~ Asabiye mittahassuı ········· · · ···· · ......................... . 
No. tNciR Doktor 

510 M. H. Nazlı 7 12 
SO 

435 Esnaf bankası ~ ~5 
: Is mail Ziya 

277 Pol Mikalef 
6 75 13 

241 M. j. Taranto 7 50 13 
228 Şerif Riza ha. 1 50 7 50 

.Memleket hastanesi eski nıülahassı. ı 
ller gün sabah 9 dan itibaren akşam 

OPERAröa 

Dr. Asil Mukbil 
Ata kam 

NOT: 

İlandaki hareket tarihleri ile navlun· 
!ardaki değişikliklerden dolayı acenta· 
mız mesuliyet luıbul etmez. Daha fazla 
tt.fsilAt için İKİNCİ KORDONDA FRA
TELU SPERCO vapur acentasına mil· 
racaat edilmesi rira olunur. 

TELEFON : 2004./2005 

MEMLEKEr RASr A· UMDAL 
NESİ OPERATÖRV - J..-1

6 ya kadar İkinci Beyler soka~ı No. _ 
25 ••• TELF.FON Evi : 2SO:i ~ 

Muayenehane: 4178 G 

119 P. Paci mah. . 7 75 7 75 
106 İzzi ve Ali Fesçı 

8 12 
94 Şcı if Remzi 7 50 7 50 

~ Hastalarını her giln üçten sonra UMUMİ DENİZ ACENTALllil LTD. 
Birinci Kordon 312 numaralı Ja- IIEl.U:NIC LfNF.S LTD. 

A M » 75 A. Papağno 8 8 
48 H. Levi 
44 S. Erkin 7 75 11 
40 A. Muhtar Ataman 9 25 9 25 q,z.narıa!I~ ~kinyon apartmanında kabul eder. ~ PATRAİ vapuru eyl(ll niho.yeli veya 

cZı!Z1~7J~JıD;;lJC;~l.JJ51,~)}~}. ... ~ teşrinievvel iptidasında bekle~ilmektc 
olup Rottcrdam ve Anvcrsa limanları 

2317 Yekttn 
62648 Dünkü yekt1n 
.. ..ıot?ı: Umumi yekttn 
U'*OU>I Z.AHiRE 

ron 
lsmail Hakkı ~D:llllSZ!!l!llC!!'>'Gmt:SZl:l-••-m::t• için yük alacaktır. 

rJ BALKANLAR ARASI HATl'I 
61 çuval Arpa 

143 çuval Fasulya 
10 ton P. Çelcirdeti 

Para Borsası 
C0l\UIUR1YET MERKEZ BANKASI 

KLEARİNG KURLARI 
Sterliogten ıapis1 bir Türk Jirasınm 

1nakabiliclir .. 

Sterlin 
Dolar 
Belga 
Fransız Fran:ı 
Pezetas 
Florin 
İsveç Frangı 
İsveç Krona. 
N~Kroo• 
Çekoslovak kronU 
Dinar 
Leva 
Ley 
Rayşınark 
Llret 
Drahmi 
Zloti 

Alış Satış 
521. 524. 

77.10 77.55 
4.53 4.56 

33.75 34. 
7.6577 7.6993 
1.444 1.453 
3.3969 3.4165 
3.2251 3.%437 
3.3778 3.3973 

23.09 23.20 
35.22 35.40 
64.86 65.22 
82. 83. 
1.97 1.98 

14.84 14.92 
103.97 104.50 

4.2159 42373 
3.6807 3.6984 Peng{l 

ANKARA BORSASI 
Londra - Sterlin 1 
Nevyork - Dolar 100 
Paris - F. Frangı 100 
Cenevre - :lsvfore frangı 100 
Amsterdıım - Florin 100 
Brüksel - Belga 100 
Stokholm - İsveç kronu 100 

5.M 
130.3475 

2 .9775 
29.7725 
70.1475 
22.2975 
31.3775 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 Türk borcu II. Peşin 19.275 
1933 ikraoıiyeli Ergani 19·-
cli h . t Merkez bankası Pş. 93.25 m urı~e 30 _ 
Umum Tıyatro · 

- IZMIR ASLiYE MAHKEMESi 

2 nci HUKUK DAiRESiNDEN: 
Hazinei maliye tarafından da

Ta arzuhahnda izmirin kasap hı
ztr mahallesinin palancılar carşı
ıında 4 nolu dükkan hissedarla· 
nndan iken senelerdenheri tagay
yüo eden berber hacı ib~ahim kı
zı baticenin bu gaybubet!nden. ba
hisle gaiplik karannın ıta11 11te: 

·ı . olma11na binaen medenı 
nı mıf • "b' 
kanunun 32 nci ~addesı mucı ın· 

dı geçen hatıce hakkında. ~a· 
ce a • b T' tarıhın IUmatı olanlarm ıf u 1 an. . -
den bir sene içinde izmır. asl~ye 

ahk . 2 nci hukuk daıresme 
m.. emelsı Jamatlannı bildir· 
muracaat a ma k · 

1 • • • davet makamına aım 
me erı ıcın ·ı 'tanen teb· 
olmak üzere gakzete ı ~zasından 
ı •W• mahkeme ararı 
ıgı •1.. Junur 

olm•kla keyfiyet ıwan o 28 Eylül 
28 Temmw:, 28 A~stos 

2700 (1561) 

Akarçay 
Dahili ve tenasül has

' taldılar mütahassısı 
' Cümhuriyet caddesi ( 2 inci 

' Kordon-Alınan konsoloshanesi ~ 
arkasında ) 206 Numaralı mu- :-.; 
ayenehanesinde her gün saat 
13 den itibaren hastalarını ka
bul eder. 

TELEFON : 3458 
'XZ7.ZT./ZZ7.T/.J"T././7.~'f?Z77.T4 

- . . . . , . ...- . 

DOKTOR 

Kemal Osman 
Bozkurt 

iZMİR MEMLEKEr 
HASTANESi 

Asabiye mütahassısı 
!\IUAYENEllANE : İkinci Beyler 

. okak No. 79 da hastalarını her gün 
kabul eder. 

aıllilllm••m•B'l!Qi:&fiNJll!!: 

T. iŞ BANKASl'n1n 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylül, 1 lkinciteşrin 

t a r i b 1 e r i n d e ç e k il e c e k t i r. 

,~İkramiyeleri: 
ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
S n ıooo ı;ırabk ••• S.OOD Lira 
8 n soo liraltk ••• ıı.ooo Lira 

16 n 2SO liralık ••• 4.000 Lira 
60 n ıoo liralık··· 6.000 Lira 
95 n so liralık··· 4.750 Lira 

2SO n 25 liralık ••• 6.2SO Lira ....... ••••••• 

435 32.000 
r7.r/J:72/:'.Xf,O;,J?J79'!Z&):'7.Y7?27.>Jk>J.:L!r;;;o:sı:V.Y.ll!ll?.'7-Z.l'.7.1 

T. it Bankasına para yatırmakla, yalmz para biriktirmİ4 olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemif olursunuz. 

'·' . . . , . . '· , . . 

İZ MİR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim ŞirkP,fi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : tzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Paınuğundı.n At, Tayyare, Köpekba,, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal cyleme-kte 
olup malları Avrupanın ayni tip mcnsucatına faiktir ... 

rrr-lef on No. 2211 ve 3079 
1.,elgraf adr~si : Bayrak lzmir 

• • .... - ~-~ • • • .. - • ' • , - ~ i", • • • .• ~ - _ 

Emlak ve Eytaın Bankasından: 
Depozutosu 

Kirası T.L No. su Nev'i 

N Yeri 
Esas O·--------:-:-:--caddesi 458/429 Ev 192.- 28.80 
A.TZT Görlef>e Mısırh.. . Tarla 77.- 11.ss 
A.691 Balçova DoYekuzniköt.ylul JOkak. 116 Ev 60.- 9.-
A.701/C. Karataf c 114 Ev 76.- 11.40 
A.701/B. « c c 157/1 Ev 141.- 21.15 
A.629/2 c ~ 

1 
~Mimar Kemalettin caddesi. ~ ~kımı 150.- 22.50 

C.55/7-2 Saınan. e e~ı 1) • ci kordon. 3/1 Du .. '-'-~- 325.- 48.75 
C.55/2 Saman !skeles~ u:u1 Kemalettin caddesi. KIUUl 220.- 33.-

C.56/ 4 Saman ':'te~es~ ~=Kemalettin tatanbul ban. ~ ~~~,?da 90.- 31~:~~ 
C.202 Saman ~k:l:; 2 inci kordon. Aparbnan 215.-
C.56/8 Saın~ •: 4 ve 8 inci '°kak. 183 Ev 200.- 30.-
C.88/ 4 Gazi Mvar;ınen caddesi. 15 Ev 150.- 22.50 
C.105 Turan ıeŞaban zade sokak. I A E 150.- 22.50 
C.250 Güze)yak:a Alaybey Milliyet ve Piliç sokak. 19-19 . v 180.- 27.-

C.273 Kar~ıyM AN t 5 A k d 10 - 12 Ev, dükkin 72.- 10.80 
c.

46 
Yarhuanlar ~ah. Karamızra ca · 7 - 9 Ev, dükkan 72.- 10.80 

c 124 Borsa cadclesmde. wl kak 4 - 4/ A. Ev 180.- l8.-
c:126 AlaybeY mah. Kazı::n~~lerin. kiralan 2. tO. 1939 pazartesi günü saat ONDA ihaleleri yapıl-
lzahab yukarıda yazılı gayr tur. . . . 

mak üzere artırmaya konubnuşazıl de •to akçelerini veznemıze yatırarak artırmaya gmnelen. 
istekli olanlann bizalannda y ı pozı ( 1977 ) 

•LOVCEN• 
LUks vapuru 8 teşrinievvel 939 pazar 

günil KöstenCedcn avdet edip 9 teşrini
evvel 939 p37.artcsi giir.ü saat 12 de : 

Pire • Arnavutluk limanları - Kotor
Oubrovnik - Split ve Triyesteye hareket 
edecektir. 
GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

PtRF. 
•NEA UELLAS• 

Lüks transatlantik vapuru ile Pire 
Nevyork hattı ... 
Pire • Nevyork seyahat mUddeti lZ gün 

Nevyork - funn için hususi fıatlcr .• 
Pireden hareket tnrihi 

13/10/939 18//11/939 
Gerek vapurlıınn mu~!At tarihleri., 

gerek vapur \simleri ve cavlunlan hak
kında acenta bir teahhUt altına giremez. 
Daha (azla tafsilAt a!mak lçln Birinci 
Kordonda 152 numarada ·UMDAL• 
umum! deniz Act'rıtalığı Ltd. müracaat 

edilmesi rica olunur. 
Telefon : 4072 MUdilriyet 

Telefon : 3171 Acenta 

w. F. Henry Van der Zee 
Ve$~ekası 

AMEniCAN E.XPOltT LiNES fNS. 
N E V Y O R K 

N I·~ V - YOR K İÇiN: 
EXCELLO vapuru 29 eylQle doğru 

heklcniyor. 
E" ERMONT vapuru 1 ilkteşrine doğ

ru bekleniyor. 
EXMOOR vnpuru 3 ilktcşrine doğru 

hl'klcniyor . 
EXECUTİVE vapuru 9 ilkteşrine 

doğnı bekleniyor. 
ARME1\fENT DEPPE, A.~ 

ANVERS İÇİN : 
GİRONDE vapuru ilkteşrin başlangı

cına doğru bekleniyor .. 
D. T. R. T. KUMPANYASI 

BUDAPEŞT 
TUNA 1.İMANLARI tçlN 

TİSZA vapuru ilkteşrin başlangıcına 
doğru bekleniyor. 

DUNA vapuru ilk.teşrin başlangıcına 
doğru bekleniyor .. 

SERVİCE 1\11\RiTtME ROUI\IAİN 
DUCAREST 

PİRE - KÖSTENNCE - GALAS VE 
TUNA LİMANLARI İÇİN 

DUROSTOR vapuru 30 eylôlde ... 
lCÖSTENCE • GAl..AS VE TUNA 

LİMANLARI İÇİN 
BUCUREŞTİ vnpuru 30 eylCıle doğru 

bekleniyor. 
SOCİETE CO.\ll\mRCİALE BULGARE 

DE ·AviGATİON A VAPEUB 
V A R N A 

HAİFA - İSKENDERİYE VE PORT 
SAİT İÇiN 

DOURGAS vapuru 13 ilkteşrine doğ
ru bekleniyor. 

V •pıırların isim ve tarihleri hakkında 
hiç bir tnahhüt alınmaz. 

Vapurlann hareket tarlhleriyle nav· 
lunlardald değişikliklerden acenta me
.suliyet kabul etJLez.. 

Dala fazla tafsillt için ATATURK 
<'Bddcsi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zce ve Ş.c;ı. Vııpur acentalığına müraCA· 
&t ed.ilıne.d rica olunur. 

TELEFON: 2007/2008 

T. BOWEN REES VE 
$Urekisı 
--+-

ı~ımN I.iNE (lo'EARNU:Y AND 
EGER OF OSLO) 

FERNT ,ANE motöril ayın nihayetin
de beklenilmekte olup Nevyork ve 
Amerika sahilleri llmanlan için yük ala
caktır. 

Gerek vnpurlnnn ınuvasaHlt tarihleri, 
isimleri ve navlunlan hakkında acenta 
bir teahhül altına giremez. Daha fnz.la 
tafsilat almak için T. Boven Recs ve Şr. 
nın 2353 telefon numara.~nna mUracaat 
tıdilmesi rica olunur. 

' .._..-..•·....:__ ... . . ~ 

$AHIFEJ 

il ., ...... ._ ••• 

T. C. Ziraat Ba kası 
KuruluJ tarih .. : 1888 

Sermayesi : !00.000.000 Türk lirası.. 
Şube ve ajan a e i : 262 

Zirni \'C ticnri her ncvj Banko muameleleri 

ARA BİRİKTİRENL RE 28.800 LİRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihb:ırsız tasarruf hcsaplannda en az. (50) 
lirası Lulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik
ramiye cJağıt..ılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 
4 

40 
100 

• 
• 

500 • 
250 • 
100 
so 

• 
• 

2.000 • 
1.000 
4.000 
5.000 

• 
• 
• 

120 • 40 • 4.800 • 

160 • 20 ' 3.200 • 
DtKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dilşmi· 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle vl'rilecelttir. 
Kur'nlar senede 4 defa, 1 EyHll, 1 Birinci kinwı, 1 Mrut ve 1 Haziran tarih

• terinde tekilecektir. 

•ı•ız:mm1 .. ~a;s;~na_. ........ ~~cc-=ı.ıcmm:.mtı•••--------~!:!J 

BIÇAGI 
Fn serf .sakalları 

,.yener 
~~ 
Yumu~afır 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 genelik otelcilik müteb&S&m bay Ömer 

Lütfü Beugü'dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telcfonlan olduğu gıÖİ 
asanıörii ve hususi lokantası vardır. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 
bay Öıner Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun i~in bütün Egeliler, kendinin tahtı isticarında 
bulıman otellerde buluıurlar. 

llilSD"L7)!'.;~..7~ (7f.Z7.ZZZZZl 

lzmir Tecim Lisesi Direktör-
lüğünden: 
Memur ve müstahdimler için akşamları snat 6 dan 6 e kadar devam 

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

Muhasebe, matematik, muhaberat, daktiloğrafi, atenoğrafi, Fran· 
sızca, İngilizce.' 

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

~·~_ .................................... .-;I ... ~ 

KAN, KUVVEr, işriRA. ŞURUBU 
ı~osF ARSOI..., kanın en ha7ati kıs•ıu olan kımun yuvıarbıcıldara tauliyo

rek çoğnltır. Tnth bir iştah temin cde.r .• Vücuda devunılı gençlik, dinçlik 
verir. Sinirleri canlandırarak asabi hulu anlım u~ kus uzluğu , .e kna düşiin· 
celeri ı.ridcrir. Muannit inkiba:zlarda, barsak tcmbellif:indl', Tifo, Grip, Za· 
türrceye, Sıbna nekahatleriade, Bel (l'vşckliği ,.c ndemi iktidnrdn ve kilo 
almakta şayanı hayret (aidclcr temin eder. 
~O S F 1\ R SOLU; Diğer bütün ku\'\et şuruplannclao aytraD ba lıca has

~; de\'8mb bir surette Kan. kuvvcL. iştnh temin et· 
mesi ,.c ilk kullonanlarda bile tesiria..i derhal cüster
mesidir ... 

Sıhhat v kliJcfinin resm.1 mlisnadcsini lıiiizdir. Her ecuuıeı.lo bulwıur .. 

' - -- fi 

D. D. Y. 8 ci işletme müdürlü-
ğiinden: 

Kiraya verilecek kahvehane 
İncirli Ova istasyonunda bulunan idaremize ait kahvehane 2490 

sayılı kanun hükümlerine tevfikan açık artırma usulile üç sene müd· 
detle kiraya verilecektir. 

ihalesi 13. 9. 939 tarihinde saat 15 de Alsancakta i~letmemiz bina
~nnda komisyonumuzca yapıacaktır. 

Oç senelik muhammen kirası (240) liradır. isteklilerin ( 18) liralık 
muvakkat teminat makbuzlarilc muayyen vakitte komisyona gelmc-
1 ri lilzıındır. Şartnamesi işletme kaleminde ve mahalli istasyon şef.. 
liğinde görüebilir. 

24, 28 3S2S (1954, 
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SARIFF.4 

Estonya tehdit altında bulunuyor 
Sov yellerin Estonyadan istedikleri yalnız bir deniz üssü ve Estonya 

adalarının askerlikten tecridi talebinden ibaret midir? 

Estonya Hariciye Nazırı 
Dün tekrar tayyare ile Moskovaya 
gitti. Sovyetler Estonya hudut
larında tahşidat yapmaktadırlar 

Var_şova111ıı Praha Varoş/a,.mdıı Alman aske·rl!!1 i taarruz hal:nde 
Londra, 27 (Ö.R) - Estonya harici- tık limanlarından birini deniz üssü ola- Estonya hükümeti tarafından verilen 

ye nazın Seller, hükümetinin fevkala- rnk kullanmak salahiyetine ma1ikiyeti; izahnt tatmin edici mahiyette olmadığı 
de bir içtimaında hazır bulunduktan bu limanlar Oesel veya Pardiski liman- için, Estonya ile Sovyctler birliği ara
sonra tekrar Moskovaya dönmüştür.. formdan biri olmalıdır. smda Sovyel sularının yabancı denizal
Kendisine iki jurist refakat etmektedir. 3 - Finlandiya körfezinde Leningrat tılara karşı emniyetini temin için alına
Tallin hükümetiyle Moskova arasında yolunu kontrol eden Estonya adalarının cak tedbirler hakkında müzakerelere 
lıer hangi bir anlaşmanın çok yakında askerlikten tecridi.. ba lanmıştır. 
akdi bekleniyor. Faris, 27 (Ö.R) - Sovyet kıtaları Es- Estonya hükümetinin verdiği izahata 

Son 48 saat zarfında alınan haberlere tonyn hudutlarında tııhdşşüt etmekted'r. göre, Leh d0.niznltısı Estonya sularına 
göre Moskova Estonya hükümetini, is- Estonya ciimhurreisi harbiye nazırı ile makine ve alatı bozuk olarak girmiştir. 
tiklaliyle kabili telif olmıyan tavizlere görüşmüştüı·.. Bununla beraber, bu vaziyette bir de
~ecbur etmek için, çok km:vetli bir taz- Faris, 27 (Ö.R) - Tahmin edildiğine nizaltının liman muhafazasının gözün~ 
yık yApmıştır. Rus taleplen Estonyanın göre fon Ribbcntrop Moskovada yalnız den nasıl ka<'nbildiği anla<>ılamamakta
lı.~anlarından birin~e ~ir Rus den~ üs- Lehistanın müşterek işgaline ait mesc-1 dır .. Bundan dolavı denizaltı gemisinin 
su kurulmasını da ihtıva etmektedır. leleri değil, ayni zamanda Finlandiya Tallınde tamir edildiği, gemiye benzin 

Dün akşam Moskova radyosu Orze] körfez.inde dolaşan ve hayalet tahtelba- verildiüi ve kaçmak imkanının temin 
adlı Leh tahtelbahirinin Tallinde tevkif hir unvanına layık olan mechul tahtel- edildiği kuvvetle muhtemeldir. 
edildikten sonra firarı dolayısiyle Eston- beıhirler meselesini görüşecektir. Keza dün Luiskoya körfezinin muh
ya hükümetinin hattı hareketini şid- Estonya başkumandanı Tallin şehrin- tıJif noktalarında iki mechul denizaltı 
detle tenkit etmiştir. Radyoda söylendi- de pasif müdafaa haftasını açarken de- periskoounun göri.ildüğü h<"kkında Le
ğıne göre Sovyct hükümeti bu hadise miştir ki : r..ingraddan gelen habc~·ler de nazarı iti
bakkında Estonya tarafından verilen c Reisicümhurumuz ve hükümetirniz bara alınınca, Estonya sahillerinden 
izahatı kabul edemez ve Sovyet sula- Estonyanın harbe sürüklenmemesi için uzak o1.mıyan yerlerde bazı me"hul de
rını e:n.ebi A tahtelbahirleriı:e k~rşı hi- her şeyi yapacaklardır ve memleketin nizaltıların gizli üsleri mevcut" olduğu 
maye ı~ın l?zım ~elen tedbırlerı almak harp dışında kalmasını isterler. Buna neticesini cıkarmak icabediyor. 
mecburıyetin~:dir. muvaffak olacağimızı ümit ederiz.. Fa- Bu vaziyet dahilinde Sovyet sularının 

Faris, 27 (0.R) - Stokholmda çıkan kat hücuma uğrarsak yirmi sene ev- cleni?.altılara karşı emniyeti meselesi 
Politiken gazetesinin verdiği habere gö- vel, istikl51 harbi esnasında olduğu gi- büyük bir ehemmiyet almaktadır. 
r:. Estonya ~ariciye !.1azırı Seherin bu- b:, kendimizi müdafaa etmesini bilece- Moskova, 27 (A.A) - Tass ajansı bil-
gun tayyare ılc ve mustacelen Moskova- ğiz..... diriyor : 
~a döniişü,. Es~o~ya kabinesinde alınan Moskova, 27 ( A.A) - Tass ajansı, Sovyet devriye gemilerinden alınan 
kararın nctıccsıdır. Sovyctlcr birliği - Estonya müznke.:clc- ınalUmah göre 26 cylulde Lujskaia kör-
. So~etd Rusyanın Estonyadan taleple- ri hakkında aşağıdaki tebliği neşretmiş- fczi yakınında ::--~at 11 ve 15 arasında ı 

n şu ar ır : tir : tıŞ.'..!~ı yukarı ayni zamanlarda iki deni-
1 - .so~~t Rusya ve Esto;ıya arasın- Tallin limanında mevkuf tutulan Leh ?altı periskopu görülmüştür. Baltık do-

da yem bır tıcaret muahcdesı yapılmaı.,. denizaltısının meçhul bir istikamete nanması kumandanı bu noktalara tor-
2 - Sovye~ Rusyanın Estonyanın Bal- doğru ortadan kaybolması hakkında pito muhriplcri göndcrı:ı.iştir. ' 

Bitler sulh teklif ederse 
Bu~ünkü vaziyette böyle bir teklifin 

kabul edilmesi imkanı yoktur 
Brüksel, 27 (A.A.) - Müstakbel dip- nin nutkunu şu suretle tahlil ediyor: 

lo:natik teşebbüsler hakkında Alman ı Bu nutuk cesuranedir ve realisttir. Fa
gazcteleri tarafından yapılan ncsriyat şist İtalya Berlin - Roma mihverine da
burada tefsir edilmektedir. Siyasi Belçi- yanıyor. Duçe, dtmokrasilerin bu hatta 
ka ınahfcllerinde Hollanda gazetelerinin asla heddlerinc varamıyacaklarını gös
Hitlerin simdiki vaziyete müsteniden tcrmiştir: Henüz vakit gecmemiştir. De
sulh tı:klif edeceği kayde-dildiği söylzn- mokrasiler, onun irae ettiği yola girebi-

teşekküllerin bir gün bile faaliyetten ge. 
ri .. kalmadıklarını söylemiştir. Naziliğin 
duşmanları mağlCıb olmuşlarsa da henüz 
silahlarını teslim etmemi.şlerdir. Bunlar 
yanyana askeri kontrol altında siperler
de ve fabrikalarda çalışmaktadırlar. 

Bu zat, sözlerine şöyle devam etmiş
tir: mcktı:dir. lirler. 

Ayni ınahf cllcr<le h~sıl olan kanaate! 
~öre böyle bir teklifin kabul edilmesi 
ihtimali yoktur. 

Berlin, 27 (ö. R) - Kor::spondas po
litik ve diplomatik gazetesi, l\Iussolini-

Londra, 27 (A.A.) - Alman hürriyet 
partisi namına söz söylem~ğe selahiyet
tar bir zat, radyoda yeniden beyanatta 
bulunarak Almanyadaki gayri kanuni 

cMüttehid olmadığımız için rna~lub 
o!<luk. Birleştiğimiz gün muzaffer olaca
ğız. Askerler, i!;çiler, .köylüler, Bitlerin 
aleyhinde olmak kafi değildir. Birleşe
rek onunla mücadele etmek lazımdır.> 

Zafere varmak • • 
ıçın 

lngilterenin katlandığı mali gayret 
hakkında Con Saymenin beyanatı 

Londra 2 7 ( ö.R) - Harbı zafere isal için lngilterenin 
katlandığı mali gayret Avam kamarasına maliye nazın ta
rafından bu akşam tevdi edilen ilk harp bütçesinde kendini 
göstermektedir. Sir Con Saymen bütçenin, harbın 3 sene de
vam edeceği hesabına göre hazırlandığını söylemiş ve ilk 
sene için tasarlanan umumi masrafın 2 milyar lngiliz lirası 
olacağım ifşa etmiştir. 

Bu masrafı karşılamak için başlıca arttırılan vergiler şun• 
J ıardır: Kazanç vergisi, bir lngiliz lirasına mukabil 7 buçuk 
! ~iline çıkarılmak suretile 2 şilin artmıştır Veraset vergisine 

bir munzam resim ilave edilmiştir. Harp kazançlan yüzde 
altmı§a çıkanlmıştır. Viski, Bira, Şarap, Kahve, Şeker, Çay 
ve saire istihlak vergileri mühim mikyasdn tezyid edilmiştir. 
Hükümet vasi mikyasda istikrazlar yapmak fikrindedir. Fa
kat milli istikraz sırası henüz gelmemiştir. Maliye nazın ni
hayet şunu ilave etmiştir: 

c- Hükümet Enflasyondan içtinap için mümkün olan her 
şeyi yapacaktır.> 

Sir Can Saymen demiştir ki: 
c- Bizim kar:ıılaştığımız mali güçlükler büyüktür. Fakat 

Almanyanınkiler bir kat daha büyüktür. lngiliz lirası bey
nelmilel iştira kudretini muhafaza etmektedir. Alman mar

;• kının ise resmi. kudretinin harpten evvel bile hiç bir manası 
yoktu. Şimdi ecnebi memleketlerde hiç bir kıymeti kalma• 
mıştır. Dahili kıymeti de harp şartları sebebile günden güne 
düşmektedir. Muzafferiyet fiyatı bize belki çok bahalıya mal 
olacaktır. Fakat bu fiyatı ödememiz lazımdır. Zira bu hürri· var şova n i ha yet teslim {) 1 d u ~nd,.dahl Yük•ekc:J.:~:~~~mbe•layn, DalaWye ::;~ ;,::.~;:'.~ yaıa0nak zahmotine değ" b;, oey yapan he. 

AlmanyaPetrolsuz kalacak Mütareke imzalandı. Teslim şartları
şerefli olacağı temin ediliyor Sovyet Rusyanın Petrol membalarının 

- BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE -
edemiyeceği bildiriliyordu: Mu
kavemetin devamı tehrin vebaya, 
her türlü hastalıklara ve tama
miyle harap olmıya mahkUm 
edilmesi demek olurdu. Bununla 
beraber Varsova müdafaasında 
gösterilen k~ramanlık muasır 
harp tarihinin en parlak bir sahi
fesi olacaktır. 
Şimdi Var.ovayı müdafaa eden 

Leh ordusu Alman ordusu arasın
da mütareke imza edilmiştir. Ve 
bu dakikada teslim sartları müza
kere edilmektedir. · Bu sartların 
müdafiler için •erefli ol~cağı te
min ediliyor. 
VARŞOVADAN VERDUNA: 

Londra, 27 (Ö. R) - Saat 7 den az 
sonra, Varsova belediye reisi Stalines
kiden bir diğer kahraman şehir olan 
Verdun Belediye reisine şu mesaj gel
miştir: «Varşova şehri namına Verdun 
şehrine heyecanlı takdirlerinden dolayı 
teşekkür ederim. Varşova bugün tama
miylc haraptır. Yiyecek ve bilhassa ice
ceği kalmamı~lır. Yaşamak için elzem 
maddeler gittikçe azalmıştır. Fakat aha
linin maneviyatı kırılmamıştı. Varşova 
müdafaası bu harpte birinci derecede 
bir rol oynamış olacaktır. 

MüDH1$ BOMBARDIMAN: 
Londra, 27 (ö. R) - Varşovadan da

ha evvel gelen br habere göre Almanlar 
şehri, ağır top ve tayyare ateşiyle, ma
ha11e mahalle tahribe başlamışlardı. Bu 
tahripkar hak en mükemmel bir me
t.odla tatbik ediliyordu. 

nın l...lmanlara hiç faydası olmıyacak rasında amele lideri Lord Snel, Varşova rnandanlığı Almanlara 24 saatlik bir mü
müdafoasında muasır harp tparihinin tareke teklif etmiştir. Cevap henüz alın
en parlak bir sahüe olduğunu söylemiş- mamıstır. Sivil ahalinin vaziyeti kuman-

tir ALMANLARIN ZAYİATI MüTH!~ danlıği, daha fazla zayiattan içtinap im- Faris, 27 (A.A) - Havas ajansı aşağı- Sovyetler birliği yılda istihsal ettiği yaya satamaz mı? 
TİR: kanını verecek bir karan göze aldırmağa ciaki tebligatı ncşretmektedir : 28 milyon ton petrolün hemen hepsini Bu, ticarete engel olacak maddi zor-

Londra, 27 (Ö. R.) - iyi haber mecbur etmektedir. Muharebelerin iaşesi meselesi gittik- kendisi sarfetmektedir. Endüstrisinin in- luklar bir tar< "a bırakılsa dahi bunun 

1 hf il d b ld 1 
ALMAN TEBUôl : ~~ artan bir ehemmiyet almak.tadı~. B. kişafı ve ziraat işlerinin makineleşmesi ziyadesiyle inl:ışafına marn olacak esaslı 

a anma i er e İ iri diğine gö- Brük!ıel 27 (ö.R) - D. N. B. ajans· \,emberlayn ve Çurçil Fransız ve Ingi-,sebcbiyle Sovyetler birliğinin ihtiyacata,bir engel mev~uttur. Almanyanın Sov
re Almanların Lehistandaki za- Alman başkumandanlığının şu tebliğin; lız imparatorlukları tara~ından mütcar- ayırdığı istihsal fazlası istihsali arttığı :'Yetıe: birliğim• verecek altını yoktur ve 
yiatı ilk tahmin edildiğinden çok veriyor: Sark cephesinde: Alman kıt->lar· rıza karşı açılan ekonomik muharebede nisbette azalmıştır. Bu istihsal fazlası harbın sınai il ıiyacatı bunun mukabili
daha yüksektir. Alman belediye- sovyetlerle müştereken tayin olunan fasıl .!;U iki esaslı noktayı bilhassa kayıt ve halen senede bir veya iki milyon tonu ni mal olarak ödemeğe imkan bırakma
lerince net redilen zayiat listeleri hattına yaklasıyor. lki hat arasında da- işaret etmişlerdir. zorlukla bulabilmektedir. Bu rakkam maktadır. Bun·ı binaen petrol meselesi-
0 kadar uzundu ki ahali üzerinde ğınık kalan 46 ıncı Leh fırkası ve bir sü- Birinci nokta ablokanın üçüncü Ray- barış zamanındaki Alman ihtiyacının ya- nin halli Alm;.ınya için ne Moskova pak-

vari alayı dün esir edilmiştir. hın askeri makanizmasını felce uğrat- nsından dahi azdır. tından evvel re de sonra mümkün ola-
çok elim bir tesir hasıl etmittir. Leh hükümet merkezi muhasematın m~~a matuf bulunduğudur. Şimdi mütahassıslarm kanaatine göre, mamakta ve Almanya şu iki şıktan bi-

SON TEBLIC.: iptidasında bir açık şehir telakki edilmi· Iklnci nokta ise bu neticenin zaruri normal devrede yılda yedi milyon ton rini ihtiyar ı.ıecburiyeti karşısında mah-
Paris 27 (ö.R) - Son Alman tebliği ve bu itibarla esirgenmişti. Fakat Lelı olarak ağır istihsal edileceğidir. petrol sarfedcn Almanyanın harp za- pus kalmaktadır: 

Var.şova ve Modlin arnııında münakala· kumandanlığı buraRını bir istihkam hali- Zira uzun zamandan beri hazırlanan manında en az 25 ve en çok 35 milyon Ya slokh• m tükenmesinden evvel bir 
tın kesildiğini bildirmişti. Böylece her iki ne koyarak ahaliyi tedih etmiş ve esk· bu harp için Hitler hükümeti stoklar ton petrole ihtiyacı vardır. Bu azami yıldırım Z<' eri, yahut sakınılması mu-
,ııehir muhasara edilmiş bulunuyordu. istihkamları tohkim eylemi~tir. tesis eylemiştir. Buna binaen bilhassa mikdarın sebebi Almanyanın Polonya hal bir hezi net.. 
Var ovadan alınan 26 Eylul tarihli Ron Bunun üzerin~ bu mii•tahkem mevkir iptida Almanya icin bu stokların tecdidi harbinde geniş ve devamlı bir surette İşte Hitler bir yıldınm zaferine inan
tebliğ hiikümet merkezinin teslimden hücum emri verilmiqtir. Simaldeki birin~· meselesi mevzuubahis olacaktır. Alman motörlü fırkalar kullanmış olmasıdır. Bu madığı ve sakınılması muhal bir hezi
evvelki feci sahnesini şu suretle göster- ve cenuptaki ikinci istihkam hatları eli Sovyet paktından evvel bu mesele ken- fırkalardan her biri beher kilometrede metten de korktuğu için olacaktır ki, 
mistir: mize dücımücıtür. Bu muvaffokıyetimi~ diliğinden menfi bir tarzı hal karşısında bin litre sarfctmektcdir. ~uvaffakıyetini bizzat sezdiği Fransız 

Varşova ve Modlin kuvvetli Alman karsmııda Leh kumandanlıih bu saba1' idi .. Almanyaya bütün iaşe membalarını Rusyanın ehemmiyete şayan bir ihra- Ingiliz blokunu inhilal ettirmek için boş 
hücumlarına karşı kuvvetle müdafaaya mevkiin teslimini teklif etmi~tir. General kapatmak için denizlere hakim olmak catçı olmaksızın büyük bir petröl müs- manevraları birbirini takip eylemekte
devam ediyorlar. Vistül nehrinin sol sa- Skoviç teslim müzakerelerine memur kafi bulunuyordu. Berlin ile Moskova taluiili olmasına mukabil Amerika bila- dir. 
hilinde şehir, en son siddette hlicumlara edilmiştir. istihkam hatlarına hücumlar arasındaki teşriki mesai bu meseleye kis hemen hemen tükenmez bir depo 
mukavemet etmiştir. Dün 1 3 Alman tay- bu Auretle durdıın•lmuştur. yeni bir unsur ilave etti. Bu unsur me- teşkil eylemektedir. Filhakika Amerika- Göbelsin gözden 
varesi düşürülerek Varsovadaki düşürii- Paris 27 (ö.R) _ Varsova radyo· seleyi müsbet bir :şekilde kat'i olarak nın istihsali senede 172 milyon tona du""ctü" ğu·· teyit edili.yor 
len Alman tayyarelerinin yekunu 106 !'IUnun bildirdiğine göre dünkü topçu ve halledilebilecek mahiyette midir? .. Ha- yükselmektedir. Petrol bir ham madde Y 

olmuşt'Jr. Bu dakikada hükümet merkezi hava bombardımanında ölenlerin ve ya- yır .. Mesela petrolü ele alalım .. Bugün olduğu için bunun Atlas aşırı memle- Faris, 27 (A.A) - Havas ajansı tara-
tamamile harabe halindedir. Topçu ate- ralıların sayısı on binlercedir. cari olan fikir Amerikadan sonra en ketler tarafından satın alınması ile si- fından alınan ve Zürihten Berline ge-
ııi hala devamlı bir şekildedir. Su hazine- büyük müstahsil memleket olan Alınan- lalı ambargosu hakkında kongrede baş- len bir haber, Göbelsin gözden düştüğil-
leri ve filitreleri bir kaç saatten beri ha- Mısır parla mentosu yanın 1938 deki sarfiyatının beş misli lıyan müzakerelerin neticesi arasında nü teyit etmektedir. Göbelsin tedricen 
rap olmuştur. Bombardıman sivil halka • • i~tih..c;a} yapan Rusyanın Alman ihtiyaç- hiç bir münasebet yoktur. Amerikanın ortadan kaybolmasına müsaade edilmiş 
yardımı güçleştiriyor. Yaralılarla dolu 9 ICtimaa Çağırıldı lanna geniş bir surette kafi geleceği petrol hazinesi altını olan ve denizlere olması da muhtemeldir. 
ha•tane yıkılmıştır. T arihi abideler ve Kahire, 27 (A.A) - Mısır par lamen- merkezindedir.. Çabuk ver ilen bu hü- haklın bulunan her memlekete yani İn- P ropaganda nazırının harbe taraftar 

MUASIR TAR1H1N 
SAH!FES1: 

Jciliseler enkaz halindedir. Bu vaziyette tosu, istisnai mahiyette bir çok emirna- kilin bir çok sebeplerden dolayı hatalı- giltere ile F ransaya açıktır. olıruyan yegane Nazi şefi sıfatiyle mare-
EN PARLAK sivillerin mevkii ümidsizdir. Sular kesil- meleri tasdik etmek üzere gelecek ilk- dır .. Bu sebeplerden yalnız şu bir tanesi Burada bir mesele ortaya çıkar. Bita- şal Göring ve amiral Rader ile yaptığı 

· • bile bu h · · · tler birliii münakau lar dolamslvle_aözcWı d\llUi,Ö 


