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TELEFON: 2697 

Ho. 10266--xirk 

llfın aiinderecatmdan gazetemiz meıuliyet kabul etmez. 

Çembe.lay ıı , Daladye. Halifak3 ı:e Bmııır 

1 vetleri Besarab ya ya görıderili yor 

!Romanya - Bu .. garistan= 
~hududundaki kuvvetler! 
1 Mütekabilen azaltılması muhtemel ~ 
1 l.ondra 13 (ö.R) - Royter ajansı Macar - Rumen anla~ması üzerine Ma-~ 
ecar hududundan çekilen bir kısım Rumen kuvvetlerinin Basarabyaya gönde-: 
:n1diğinl bildirmektedir. Bununla beraber bu kuvvetler hudutta yeralml§ d•-! 
:tillerdir. Sovyetler de hudottaki kuvvetlerini 30 kilometre içeriye çekmit-: 
:!erdir. : • • 
1 Roma.nya hüktimeti sulhperver bjr siyaset takip etmek hususundaki azim~: 

~
i:r kararına rağmen bütün büyük ve küçük tehirlerde bir taarruz ihtimaline~ 
arıı halkı hazırlamaktadır. Bilhassa Bükreşde gece ve gündüz sıksık (Alarm)! 

oaretleri verilerek tecrübeler yapılmaktadır. Hudut şehirlerinde çocukların: 
tabliyesi için bazı tedbirler alınmııtır. : 

Roma 13 ( ö.R) - Romanya Te Maca.istan arasında umumi mahiyette bir: 
fa varılmak için müzakereler yapılmaktadır. Bu müzakerelerin samimi birS 
c.eye varmaeını temin maksadile Yugoslavya diplomas:sinin büyük faaliyet: 
ettiği görülmektedir. : • • Biilaq 13 ( ö.R) - iyi haber alan mahfiller Romanyil - Bulpristan ara-: 

da hudutlara tahpd edilmİf olan kuvvetlerin azalblması ihtimalinden bab-E 
iyorlar. Böyle bir bal iki memleket münasebetlerinde ciddi bir salilıa biz-! 

• 
edecektir. : 
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istikbali 
A-ydınlatan 
Bir teşhis ... 
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Yarın Mo&kovaya 
hareket edecek 

1 

• 

• 
1 

lngiliz kralı mali kanunu 
taıdik etti 

Londra 13 (A.A) - Lordlar Kamarası 
mali kanunu dün kabul etmiıtir. Kanun, 
dün alqam Kral tarafından tasdik edil
mİ§tİr .•. 

·------~ 

·······································~····················································································--··········--······· ............................... . 

Çembe 
Büyü 

a 
bi 

nın beyanatı Alman yada 
şaşk,nlık uyandırmıştır 

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

• N. • jansının dekla asyonn 
Alman devletini imha için yapılmakta olduğunu iddia ediyor. 

~~~~~~~~~~~- -~~~~~~__;----~~~~~~~~~~~~~~.;.....~~~~~ 

Bu harb1n Bitlerle 

Ribbentrop-alınması iycap eden tedbirleri görüştüler ... 

ltalyan siyasi mahfellerinin kanaati 
Paris 13 ( ö.R) - Berlinden istihbar edildiğine göre Şansölye Hitler ve 

Fon Ribbentrop Alman sulh tekliflerinin Inailiz bllfvekili tarafından reddin• 
den sonra alınması wırngelen tedbirler hakkında ııörütmii§lerdir. 

B. Daladiyenin nutku Alman zimamdarlarını sukutu hayale uğratrnl§tır. 

Çemberlaynın beyanatı İse, tamamile müteellim elmİftİr. Gerçi Almanyanın 
sahte sulh teklıflerini lngiliz ba,vekilinin kabul• etmesi ümid edilmiyordu. Bu
nunla beraber red cevabının bu derece kat'i olması da beklenmemekte idi. 
Alman gazeteleri, tatkınlıklarını gizlemek için mutad nakaratı tekrar ediyor
lar. Onlara göre, lngiltere Almanyayı imha etmek istİyorm11§. Yalan söylemİf 
olan Hitler değil, lngiltere İmİf. lngiltere Merkezi ve Şarki Avrupada müda-

balede bulunmakla bütün fenalıkların müsebbibi olmuttur. 
Brüksel 13 ( ö.R) - Belga ajansının Berljn muhabiri, Çemberlaynın° nut

kundan hisıl olan tesiri şöylece ifade ediyor: 

t: lngiltere Avrupada kat'i sulh tesisi için Hitlerin yaptığı tekliflerden isti
fade etmeği reddetmiştir. Almanya ne dese ve ne yapsa lngiltere harba de
vam kararındadır. Çemherlayn Führerin tekliflerini pek sathi olarak tahlil et~ 

miştir. Halbuki Şansölyenin programı sarih ve tehakkuku mümkün noktaları 
ihtiva etmekte idi. 

Berlin 13 (ö.R) - D. N. B. Ajanaı B. Çemberlaynın beyanatı münasebe

- SONU OÇONCO SAYFADA -

Kremlindeki görüşmeler Sovyet 
F enlandiya müza

F enlandiya mümessiline Sovyet 
progra1111 tamamen izah edilmiştir 

keresi 

J 

Siglrid hattı · arkasında Almanların tahşidatı he-.. nuz pek şümullü bir dereceyi bulmamıştır . .. 
Roma 13 (Ö.R) - Paristen alınan ha- -

Lerlere göre Sigfrid hattında büyük bir 
faaliyet vardJr. Almanların, B. Çember
iayn tarafından söylenen nutuktan son
ra sulh için hiç bir ümitleri kalınadJ
!;ından geniş bir taarruz hareketine gi· 

Paz-arte~i--l 
Yapılacalı havaya 
!ıarşı PtuJf korunma 
tatllilôata işi • ;~meleri bekleniyor. 

Paris 13 (Ö.R) - Havas ajansı bildi-
ı·ıyor: 

·Alınan toı:çusunun faaliyeti azahnış
tır. Havanın cyileşınesine rağmen Al
man tayyareleri oek seyrek görülmek
~ıiir. Alı>lnn tcı-u..unun yakın olduğu-

• ıc hülınıttmck 1:-iraz a«•lcdir. Askeri 
mahfillerin fikrime Alman tahşidatı he
:ıilz Siı:frid hatbrun arkasında pek şü
-r,'.illü bir den:<eyi bulmllJIU'itır. Bunun
·-. beıaber ili müstahkem hal arasında 
-ııhdut gayeli taarruılara girişebilecek 
derece<le ehemmiyetlidir. Ancak bu ma
hiyette harel<eile~ istihsal ediletek ne
tı tel<>re güre ~ok zayiatlı olacağından 
'Slmau. ku111a:ıdanlı~n:n bundan ne ka· 
l ozanaboi!eceğ"i görülememektedir. 

Paris lJ (Ö.R) - Deyli Ekspres a'
!..:~ri muhabiri garp c~phesindeki askeri 
.aziyet hakkında şunları yaDyor: 

1 - lzınir şehri Bayraklı ile Mez
baha arasında denize dökülen Bor
nova der<·~i ile iki bölgeye ayrıl
mıştır. 

A - lzmir bôlgesi. 
B - Kar~ıyaka bölgesi . 
Şehir pasif korunma iimirlıği, ko

nakta Emniyet direktörlliğü. (Tele
fon 2460) 

Izmir bölge korunma 5ınirliği. 

1 

Kcçecikr polis merkezidJr. (Tele
fon No. 2465) 
Karşıyaka bölge korunnta .fınürli-

1 
gi, KaTŞıyaka nahiı e müdürlüğün

_dedir. (2140) dan (3) blenmelidir. 

todafüi rnziyette kalamazlar. Fakat na-· 
sıl taarruz edecekler? Framız istihkam
lü:rına karşı toplu bir taarruz beklene
mez .. 1914 te olduğu gibi Belçikadan bir 
taarruz beklemek lazımdır. 

Garp cephesine nakledilen Jngiliz nıotöri.ıe lcuı11ıetleri tre1\Cien "kanlıııor 

•Almanlar şimdi taarruz edecekler
<iir. Bu taarruza kendilerini mecbur 
eden sebepler dahilidir. Alman milleti, 
harbın devamına karşı hoşnutsuzluğunu 
izhar etmeden garp cephesinde bir neti
ce ahnağa çalışacaklardır. Almanlar ta
arruz edeceklerdir, zira çok kuvvetli ol
duklarını, fakat muzaffer olamıyacakla
nna lnandJklannı ıöylerJiliılerdir. Şimdi 

Paris 13 (Ö.R) - Havas ajansı aske
ri tebligatında aşağıdaki tefsiri neşret
miştir: Yarı resmi mehafile göre Mozelin 
şarkında Alınanlar şiddetli bir bombar
dıman yapmışlardır. Düşmanın bütün 
gayretleri boşa gitmiştir. Alman topçula
rı ilk defa olarak bir baraj sistemi tatbik 
etmişlerdir. 



YENi A. . ..._.._...,._ __ 

Musanın Hayatı iR 'istikbali 
Aydınlatan 

umum reisj dün Dikili mer- Bir teşhis ... 
............................................. ~•S"'.1'.19E .. ı:mlml~crrrlil'li.1 

Kızılay 
kezinde 

PEYGAMBERLER TARiHiNDEN 
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-72-
felaketzedelerle görüştü tr 

kıskanıp 
dediler 

Beni Jsrail halkı ''Musa 
kardeşi Harunu öldürdü,~ Zelzelenin 

açılan 
devamına sebep, zelzele gecesi yeraltında 
boşlukların vavaş yavaş dolmasıdır 

ŞEVKET BtLGtN 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

lunduğu müthif çıkmaza her gün birP 
daha gömülmek istemiyorsa; dünyan· · 
huzur ve emniyetini bombalayan emr: 
vaJcilP.ri:ni reffetmeli, kurbanlannın bi•· 
v~ milshkil birer devlet olarak y84ama1

• 

hakları tanımalıdır. Maalesef bugünkf 
4artlar böyle bir neticeyi ümit ebn~ 
müsait değildir. 

O artık hayata veda eylemi~, ahrete 
~efer etmişti. 

Musa, bir müddet bekledikten sonra 
sedire yaklaştı ve kardeşinin hakikaten 
öldüğünil anladı. 

cRaviler> diyorlar ki: 
«Bir an içinde ağaç ta, sedir de, Harun 

da ortadan kayboldu ve Musa bildi ki 
Harun göğe çekildi, ondan kalkıp kav
minin yanına geleli. Harunun öldüğünü 
ıl>yledi. 

Daimt bir vesvese ve fitne kaynağı 
olan bu insanlar, Harunun ölümünden 
de Musa aleyhine mana çıkaı·ınak sev
dasına düştüler. 

- Biz, dediler. Harunu Musadan daha 
çok severdik. Bunu Musa da bilirdi. Kıs
kandı, kardeşini öldürdü. 

Bu şayiayı ortaya çı.karanlar halkı 
kışkırtıyorlar. Musaya: 

- Bize kardeşinin ölümünü göster .. 
Bakalım kendi mi öldü, yoksa sen mi 
tsldürdün. 

Diyorlardı. Musa kayguland1. Zira Ha
runun ölüsünün ortadan kaybolduğunu 
görmüştü. 
Halkın ısrarı ise artıyordu. 
Hitabı Ilabi gene vaki oldu: 
- Ya Musa .. Sana inanmıyanları be

raberine al ve Harunu bıraktığın yere 
götür. 

Musa, halkı alarak kardeşinin öldüğü 
yere götürdü. Burada Harunun ölüsü 
lıepsine zahir oldu. Gördüler kl Harun 
hakikaten eceli ile ölmüş, vücudunda 
yara ve bere yok, o zaman Musaya inan
dılar. 

* Aradan üç yıl daha geçti.. 
Beni Israiliıı Tih'de doldurduğu çile 

ve ceza senelerinin sayısı otuz üç olmtı§
tu. 

Musa Peygamber, kendisinin de bu 
çölde kalacağını, binaenaleyh yaşama 
günlerinin artık sayılı olduğunu biliyor
du. 

Kendisinden sonra bu kavmi idare 
edecek bir kimsenin tayinini Cenabı 
Haktan dilemi§ ve Tanrı da Musadan 
sonra Peygamber olarak Yuşayı muva
fık bulmuştu. 
Yuşa, Musanın kardeş çocuğu idi. An

nesi Musanın kız kardeşi «Meryem> di. 
O aynı zamanda Yakup Peygamberin 
dördüncü batın torunu idi. 

Tih'deki Beni Israil ihtiyarlarının ço
ğu ölmüştü. Kavminin ekseriyeti burada 
doğmuş, burada büyümüş olanlardı. 

Tann bir gün Musaya: 

- Vaden hitam buldu. Yuşayı bera
berine al ve kavminin içinden çık. 

Dedi. Musa, Yuşayı alarak kavmi ara-
sından çıktı. Bir müddet yol yürüdük- Kızılay cemiyeti umumi reisi ve Ağrı lunması dolayısiyle açıkta kalanların du- mıştır. Yarın Bergamada tet~lerine 
ten sonra Musa uzaktan şiddetli biı· rüz- mebusu Dr. Hü~ameddin kura, refaka- rwnları gözden geçirilmiştir. Derhal inşa devam edecektir. 
garın tozu dumana katarak kendilerine tinde cemiyetin umumi müfettişi Dr. faaliyetine geçilerek evlerin tamir ve ye- Zelzelenin devamını gözden geçiren 
doğru geldiğini gördü. Bu rüzgarın ecel Mustafa Cantekin bulunduğu halde şeh- niden inşa işleri halledilecektir. profesör, bu hafif sarsıntıların gayet ta-
rüzgarı olduğunu anladı, hemen Yuşa rimize gelmLc; ve kızılay Izmir merkezi Dikiliye şimdiye kadar 1046 çadır ge- bil olduğunu ve bu suretle yer altında 
ile kucaklaştı. idare heyeti azaları tarafından istikbal lerek bunlardan 512 sinin merkezdeki husule gelen boşlukların dolduğunu be-

Bu sırada rüzgar onları sardı. Etraf edilmislerdir. açıkia kalanlara tahsis edildiği, diğerle- yan eylemiştir. 
karanlık -~ğılıp. rü~g-d.r kesilince Yuşa 1

' Cemiyet reisi ve umumi müfettiş dün rinin köyler emrine verildiği anlaşılmış- Yakında bir heyet Dikiliye gelerek 
~usa~ı. goremedi. Elinde yalnız Musanın sabah vilayet makamında valiyi ziyaret tır. Dikili hükümet dairesi, bütün bronş- atiyen böyle bir felak.eti koruyucu bina
gomlegı kalmıştı. edet"ek Dikili hareket arzının zararları larile jandarma karakolunun karşısında- ların yapılması hususunda. bir karar ala-
Yuşa, Musanın diriler aleminden ala- hakkında izahat almıslardır. Bilahare ki arsaya kurulan çadırlarda faaliyet gös- caktır. Yeni evlerin tek katlı ve sakız bi-

kasını kesip Tanrının yanına. göç ~ttiğini hep beraber Dikiliye g\d.ilmiş ve zelzele termektedir. çimi olması derpiş olunmaktadır. Çatı-
anladı ve gelerek bunu Benı Israil kav- mıntakası kfunilen ziyaret ve teftiş edil- JEOLOJi TETK.IKLER: lar sıvalı olacaktır. Tek katlı beton bi-
mine ~aber _verdi. .. .. .. miştir. Jeoroji profesörü Dr. Salamon Kalvi nalara ise kuşak ilave edilecektir. 
Benı l~r~, tıp:U :S:ar~ı:un o~umunde Zelzele mınbkasında akşama kadar tetkikatını dün akşam ikmal etmiştir. Dikili halkının enkaz altında kalan tü-

Musaya i..Ctira ett~~l~~ı ~.ıhı Y_ll§~Y.~ da: tetkiklerle ıne!'igul olan Dr. Hüsameddin Hazırlıyacağı raporu başvekalet, maka- tünleri kamilen meydana çıkarılmıştır. 
- Musayı sen oldur~un. Hıç ol':. o~:a- Kural, zelzele felaketine uğrayarak açık- mına takdim edecektir. Profesör, diğer Bunların piyasa açılınca en önce satıl

chıı: kaybolw: mu? dediler ve onu oldur- ta kalan vatandaşlarla görüşmüş, kendi- arka~larile birlikte olarak D ikili kaza masına teşebbüs edilecektir. Amerikalı 
mege ~tettiler. .. .. .. . . lerinin dilek ve ihl.iyaçJarile alakadar ol- merkezinde, bilahare Kabakurn. Badem- bazı kumpanyalar bu hususta faaliyet 
Yuşa onlardan uç gun mühlet ıstedı muştur. Kıs mevsiminin yaklaşmış bu- li ve Yahşibey köylerinde tetkikat yap- göstereceklerdir. 
- Tanrıya üç gün niyazda bulunayım, · -----------------------------------

dedi, ondan sonra öldürün. :•••• •••••••••• ••••• .-............. , •• ••••• 
Beni Israil, Yuşayı kaçacak zannetti- : 

ler. Onun bu isteğini kabul ettiler. Fa
kat etrafına bekçiler diktiler. Gece oldu. 
Bekçiler ve bütün Beni Israil uykuların-
1a aynı rüyayı gördüler . Bir melek onla
ra 4:Musa Tanrının yanındadır. Yuşadan 
nahak yere şüpheleniyorsunuz. Onu ser
best bırakın. Peygamberiniz arlık odur. 
Ona tabi olun!> dedi Ertesi sabah gör
dükleri rüyaları biribirlerine söylediler. 

Dikili ___ ,... __ _ 
Hareketzedeleri 

iane listesi 
• 

Hepsi de aynı rüyayı gördüklerini bilince Lira K. • 
Yll§anm sözlerinin doğruluğuna inandı- Jskend.erun gümrükleri me-
lar ve ona tabi oldular. murlarının Ziraat bankası 
Musanın ölümü hakkında bir rivayet • vasıtasiyle gönderdikleri 

daha vardır ki şudur: Karaburun Kızılay şubesi-
«Musa ve Yu.şa bir müddet yol aldık- nin ziraat bankası vasıtasile 42. 

27. 

tan sonra birtakım insanların bir kabir gönderdiği 

Pazartesi unutmayın1 7 ~ •• •o •• gunuou 

Yapılacak korunma tat
bikatında herkes vazifeli 

Dün sabah ve öğleden sonra hava korun
ması için iki toplantı yapıldı 

kazdıklarını gördüler. Musa: Mersin gümrükleri memur- Pazartesi glinU gece ve gUndüz iki de· koneğı avlusunda tecriibeler büyük bir 
- Bu kahir kimindir? Jarının Yeni Asır gazetesile fa olmak üzere yapılacak pasif bava mü- elıe:mmiyet tqıyacaktır. 
Diye sordu. gönderdikleri. 20. dafaası tatbikleri hazırlık.lan arbk son Dün sabah vilayette bfr Jçtima yapı· 
- Bir Tanrı kulunundur. Denizaltı filosu komutanla- safhaya gelmiştir. Halkın tecrübe esna• larak pazartesi günki1 tatbikat proğramı 
Cevabını aldı. Kabir kazanlardan biri rırun vilayet elile gönderdiği 150 sında vazifelerini gösteren ilanlar ve hazırlanmıştır. Bu toplanbda alman ka-

Musaya: Kayas ilk okulu öğrencileri 2. manşetler matbaada tabettirilerek hun- rarların derhal tatbikine geçilmiştir. 
- Gel bu kabrin içine in de bir bak. .......................................... lann evlere tevzüne başlanmıştır. Dün öğleden sonra. saat t 5 de, pasif 

Doğru kazmış mıyız? Şunun ehemmiyetle nazarı itibara alın· korunmada vazife alanlar Halkevinde 

Maamafih bazı yabancı mahfiller, 
Çemberlaynın nutku, diplomatik düel· 
lonun devamına kapılan kapamadığını, 
kallJ):klı izah ve istizahlann daha b3 
müddet devam edeceğini iddia etb1<le:i 
bald•., diğer bazılan Hitlerin derhal mu
ha:ı.nah durdamıaktan ibaret olan PY· 
retleri artık taamen suya d6'tüiü· 
nü, müttefiklerin samhnu azim ve ka· 
ran k~ısnıda harbı şiddetlendirmekten 
bl'\Şka yol kalmadığına kıınidirler. Görü
lüyor ki dünyayı saran felaketin debseti 
ö:ıür.de huba devamın mı, yoksa bn
uzl~ma yoluna !rinn~n mi daha isabetr1 
ohcafu.r.da tereddütler bakidir. vaı~~ 
nidn miialdele ettiklerini İyice bilen b ü
yük demokraailer efün mnumİyesl h~ 
tcreddütlf'rden sıvnlm1$br. 

Son avlara kadar, tndterede. bem.c·• 
her verele, barba sürüklenmek fikrin~ 
karşı bir tiksinti vardı. Hadiselerin t r 
viki İngiliz umumi efkarında zorbalı;-. 
dayanan bir kmrvet politikasma lı:!r 
harhı:n J:.iricik ~re teşkil ettiği kanaa~ 
uyandırdı. 

İDJ(İIİ.z milleti ,una İnanın1'tır ki. ve-· 
len sözlerin sinsice ihlali yii-zünden, ao 
gelmiyen ıtündeblc buhranlarla çölor · 
ve sarsılmı• bir dünyada yaıuunağa İr.
kan yoktur. Herhangi bir milletin zorh=
lıkh dünyaya hikim olmak istemesi hir· 
rİyete inanan milletler için tehammi"' 
edilmez bir şeydir. Bundan dolayıdır ,_.. 
(8'riliz milleti bayabnda en muazzata d :-· 
iWklilder yapan fedakarlıklan hi~ sız
lanmadan kabul ıctmiştir. 

Bitaraf m~idler lnrüız mill«inin 
hic bir devirde bu derece kuvvetli bü 
birlik manzaruı anetmediRinl ııöyle· 
melde müttebittirler. Bütün bu iıaretler 
tehlikenin azameti takdir edild~ 1-· 
gilterenin her :ieyden evvel kendi hürri
yeti İçin mücadele ettiğini anlatmai:J 
kafidir. Dedi. Musa kabre girdi ve girer gir- Bı· r karar ması laZlmdır ki bu tecrübede her va- yapılan bir toplantıya iştirak etmişlerdir. 

mez de ruhunu teslim etti. Zira ona kab- tanda-şa mühim vazifeler terettüp etmek-
re gir diyen Melikülmevt Azraildi.» tedı"r. Vazifede en ufak bir ihmal tec- Bu toplantıda fabrika müdürleri, memur- bali 

Türkiye ile kliring ve benzeri anlaş- Iar da bulunmt11 ve kendilerine icap Çe.cnberlaymn nutkunda istik ay-Aynı rivayete göre Musa tam üç yüz ru··benı"n akim kalmasını veya müsbet ne- .J __ ._ .. ___ 1- hi ·· d••w•• " t -L" 
ihl ma ohnıyan memleketlerden ihracattan eden direktifler verilmiştir. llJIUAUI~ ma yette :ror W(tDJlW: e'"ı' 

yirmi yıl yaşamıştır. Tar· er Musanm t;·ce vermemeoı'nı' mümkün kılar. h b • • 1 1 --! b 
eh Efr evvel ithalat yapılması halinde Cümhu- • ş b 'l" i ı~ d kl h · · « ar m netıcesı ne o ursa o sun, y.uı ıı y~dığı devrin «Menuç re) ve « a- Alarm işareti, bir canavar düdüğile unun ı mmes azım ır , şe rımız- ti b" b" • • .... -.~bal 

· b d · d ld w d ka d t riuet Merkez bankasına alakadarlar ta- d k" bil' 1 .. esel d her harp ne sure e atene 1tsm lllDll e 
sıya • evrın e o ugunu a y e - J Qehir halkma ilan edilirken ayni zaman- e ı umum sına muesa er e ·'·--- d'" .. .. -'-""--!-d b!!-!!I. t .. 

kt diri rafından verilmel:te olan teminat mek- " ·· ı·· k db" ı · I t H ı bakllllfti«t uşUIWf $t:IUlll:nD e uyua e me e er. da her vasıta tehlike işaretini umuma ya· turu orunma te ır en a ınmış ır. a. ··ıı 1 w h kkındak' tahmin .. •• aı· ,..MEDJ. •• tuplarına müteallik hükümlerin kaldırıl- kımızın lüzumsuz telao eseri gösterme- bec:1
1 

dir?u er o acagm a ı 
• ması maksadiyle hazırlanan ilişik kara- pacaktır. Bu esnada sokaklarda bulunan- . b" b kt er . 

lar karga.,,.lı<Ya meydan vermeden en ya· sıne ır se ep yo ur. . Su""phe edil---... k"ı bu harp insanlııc.. ... rın meriyete konulması; Ticaret vekilli- ..- .., bul Ank d I d ~ ~ ... 

K k b• d kıa binaların altına ve sığınaklara gide- latan ve ara an sonra zmır e t lakkil . . ... leri ve anlayı.şlan Uze--oç ko .. y halkı ıs anç I_':" a am ğinin 18-9-939 tarih ve 8412 sayılı tezke- cekler ve İntizamla içeri gireceklerdir. yapılacak tatbikatın lzmir şehrinin en iyi ~ d erı, gonış inkılaplar yara"' 
resine yapılan teklifi ve Maliye vekilli- k . . l . . d bil' · rm e en muazzam Genç karısını bıcakla ğinin 22-9-939 tarih ve 54254-2-14247 sa- Karşıyakada, Bıırnavada ve bü ümet netıceyı a masana ıntızar e_:__ı~~·- tacaktır. Sademe o kadar mütbiştt' 

Yıkılan köylerinin '"ld" d'" ~ yılı mütalaanamesi üzerine Icra Vekil- Halkevinde bu akcam Pamuk ısı.ah ki karşıl~ böyijk milletlerin mat!~ 
backa yere nakliıti O ur U leri heyetince 28 Eylül 1939 tarihinde y a di ve manevi varhklannı eriterek cm 
iste~ diler Evvelki gece saat 10 sıralarında Tor- kabul olunmuştur. verilecek temsil Çiftlikleri bambaşka bir şekil vermesi imkansız de-

balıda bir cinayet işlenmiştir. ~epekö- KARAR: Şehrimiz halk.evinin sosyal yardım ko- Pamuk ~le:'i teşkilatına bağlı bulu- iildir. Fakat bu inkılap milletlerin h3.-
Sıhhat ve içtimai :muavenet vekaletin- ~de otur~ Ali Aral atI:nda hır şahıs, 5_7_1937 tarih ve 217005 sa ılı karar- mitesinin teşebbüsü ile temsil kolu ta- can müesseselere verilen unvanlar bu- yat ve inkişaf kaynağı olan hürriyet~ 

den vilayete gelen bir yazıda zelzelede iki aydanberı ayrı yaşadıgı karısı Bn. . Y rafından Dikili felaketzedeleri menfaa- giln bu mliessesele.rin ~eşgul '?ulunduk- doğru olacaktır. Bu harpten hürriyet 
harap olan üç köy hakkında tahkikat ve Talihanın önüne çıkarak bıçakla muhte- nameye ektır. . .. l __ ,r 1 hakkiyle ifade- d~manlarının muzaffer ç1kmalan im .. 

lif erlerinden a ~ surette aralamı ve 1 - 2/ 7006 sayılı kararnamenın 4 un- tine hazırlanmış olan temsillerden ilki arı ~evzu ve v~e erı . . 
tetkikat yaptırılması iste~tir. Bu hu- hAd~ . "t aki~ k lıklay ş da cü maddesinin 2 inci fıkrası ve 16-4-1939 bu akşam halkevi salonunda verilecek- ye kifayet etmediğinden pamuk zıraati kansız. dır. ~EVKET BJ.LGİu 
susta a!Akadar köylülerin ileri sürdükle- .a ıseyı mu e p aran r arasın tarih ve 2-8GOO sayılı kararname hüküm- tir üzerinde muhtelif deneme, ıslah ve üret- ~ n 
ı·i mütalaalar şunlardır: firara muvaffak olmuştur. 1 . ül dı • . meleriyla meşgul bulunan pamuk mü-

1 - Bergamanın Zeytindağı nahiyesi- Zavallı kadın, kocasının bıçağiyle al- e~ m .Ja {· .· tarih" d . ute- Şehrimiz amatörlerinin iştiraki ile ve esseselerine •pamuk deneme ıslah ve 
ne bağlı Tepeköyün bu seferki zelzelede dığı yaralardan müteessiren yanın saat b dir u arar neşı:ı ın en m provalan bilyilk bir itina ile yapılnuş üret.m.e çiftliklerh unvanınır: verilmesi 
kfunilen harap olduğu anlaşılmı.ştır. Bu icinde hayata gözlerini yummuştur.Katil er · olan bu temsil, merhum Ibn1 Refik Ah- uygun görülmüştür. 
köyün yeri uygun sıhhl şartlan haiz bu- ehemmiyetle aranmaktadır. -*- met Nurinin sahnelerimizde çok alkışla- Ziraat vek~leti bu meyanda Nazillide-
ı:ınma.dığ~dan es~ yerinde yenide~ t~- .H~dise, ailevi bir sebepten ileri gel- Bir ÇOC:Uk kireç r.an Blmez eserlerind~n (Sekizinci) dir. ki istasyonun unvanının da nNazilli pa-
sıs edilmiy~r~k koy. halkının ~Yenı k~ rnıştll". 33uçlunun karı~ını, ayrı yaşama- kuyusu· na diıictü Hem eyi bir gece geçirmek ve hem de muk deneme, ıslah ve üretme çiftliği• 
Y.~· yerl~elerı muvafık olacagı sına ragmen kıSkandıgı anlaşılmıştll". . ...,. . . ~ felaketzede kardeşlerimize yardım et- olduğunu vilayete bildirmiştir. 
soylenmektedir. . . . -- Çeşme~ Alaçatı ~ye~de Ton °?- mek i in bu fırsatı halkımızın kaçırrru~ Ya-""murlardan 

2 - Ovacık nahiye merkezının de v 1 • 1 lu mahallesınden şofor Ibrahim Erd~ ç uhakk k yoruz. li • 
(Aşağı Kırıklar) köyünde tesisi lüzumu a 1 er üç yaşındaki kız çocuğu, komşuları Ali yacağını m a sayı Ödenuşteki hasar 
dermeyan edilmektedir. Güvercinin bahçesinde oynarken yarım -*- Evvelki gece yağan şiddetli yağmur-

3 -Dikiliye bağlı Kabakum köyü esa- • metre derinliğinde bir kireç çukuruna Bir domuz, bir genci lardan Ödemişin Kaya köyü ve ilk Kur-
sen harap olduğundan bu köyün de Mu- Memurlarıyle yalundan düşmüştür. Zavallı çocuk vücudunun şun köyleı·inde 4000 bağ kendir hasara 
sellem Kırında tesisi ist~. alakadar olacaktır bazı yerlerinden hafifçe yanmıştır. yaraladı uğra~tıl'. 700 zeytin ağacının dalları 

Vilayet makamı mahallinde tetkikat Dahiliye vekaletinden vilayete gelen llıNW- Torbalı kazasının Çaybaşı köyilnden kırılmış v~ SO ağaç fırtınadan devrilmiş-
yaptırarak bu hususta bir karar alına- bir yazıda, bazı yerforde valilerin mai- Edı· rnede Niyazi oğlu Muammer, Cellad gölünde tir. 
caktır. yetlerindeki memurların çalışmalariyle Saz biçtiği sırada azılı ve aç k~ bir BİR !t!AKİL 

-- alakadar olmadıkları, hatta bir valinin ___ Jııl.___ domuzun tecavüzüne uğramıştır. Yaban 
-r İzmir vilayeti emrinde sıra bekliyen Bir çoban arkadaşını vilayet emniyet amiri hakkında mülkiye lh" .:• • .a.-ıa mu·· c:adele domuzu Muammeri ayaklan altına ala- İst:mbul vilayeti İstiklal lisesi ilk kısım 

n I dı müfettişi tarafından yapılan tahkikata la- UAca&"" rak kolundan ağır surette yaralamıştır. 
aliır surette yara a kayt kaldığı ve Vekalet emrine alındığı Edirne (Hususi) - Mıntaka ticaret Yaralı tedavi altına alınmıştır. sabık öğretmeni Bn. Meliha Gencer ai-
Ödemiş kazasının Yanıklar mevkiinde bildirilmiştir. müdürlüğünde teşekkül eden ihtik.Arla levt durumundan dolayı yeniden İstan-

çobanlık eden Bezdegüme köyünden Valilerin maiyetlerindeki memurların mücadele komisyonu çalışmalarına baş- .......................................... = bul vlllyeti emrine verilmiştir. 
Mustafa oğlu Ibrahim Kırcalı aynı yer- vazifeleriyle alakalanarak bunların üze- lamıştır. i Gelenler, Gidenler: 
de çobanlık eden Mustafa oğlu Mehmet rinde resen mürakiplik ve mualliınlik Son dünya hadiselerinden istifade ede- ......................................... . 
Ali tarafından bir su taşmıa meselesin- yaparak her türlü malfunatlarının artı- rek ihtikar yoluna sapanlar ve bu suret- Trabzon mebusu Mithat Aydın, Içel 

Dikili 

.......................................... , 
Bugün Ramazan i 

İslam dünyasının mübarek ayı f 
Ramazan bugün başlamış bulunu- i 
yor. Ramazanın ınillt ve içtimai ı 
hayatımızda kök salmış mevkii ve i 
itiyatları vardır. İzmir, diğer ~ü- f 
yük şehirlerimiz gibi Ramazan gun- ! 
lerini bu hususiyeti canlandıracak ,. 
bir şekilde geçirmeğe alışmıştır. ! 
Dünyanın çok buhranlı bir zama- : 
nında kalplerin neşeye küskün bu- ! 
lundukları bir devredeyiz. Bunun- S 
la beraber Türk dünyası kuvvetli : 
bir heyecan, hiç bir zaman sarsıl- ! 
mamı.ş bir ümid ve güven ka~ = 
içindedir. Büyük Cümhuriy6ıl- 5 
zin bize temin ettiği en büyifk nl- : 
metlerden başlıcası şüphesiz ki bu- $ 
dur. Ramazan ayını yurddaşlarımı- : 
za kutlularken istikbal hakkında :

1 çok büyük ve parlak ümitler taşı
makta olduğumuzu bir daha tekrar 5 
etmekten zevk duyuyoruz. 1 
••••• .... •••••••••••••••••aııı•ıııııı••••• 

den aralarında çıkan kavgada bıçakla nlmasına amil olmaları ve yeni memur le piyasada gayri tabii bir vaziyet ihdas mebusu Dr. Muhtar Berker, Ağrı me- Yine öç dela sallandı 
karnından ağır surette yaralanmıştır. yetiştirmeleri, bunun aynı zamanda va- ~enler şiddetle cezalandırılacaklardır. busu Dr. Hüsamedin Kural, Çorum me- Dikilide evvelki gün saat 17.40 ta hafif EMİR ABDULLAH 
Yaralı hastanede tedavi altına alınmış tani bir vazife addi ehemmiyetle isten- Ihtikarla her sahada ve çok esaslı bir şe- busu Dr. Mustafa Cantekin şehrimize ve dün 1.25 ve 2.55 te iki ki ceman üç inalltereye Sadakatini 
ve suçlu tutulmuştur. m.iştir. kilde mücadele edilecektir. gelmişlerdir. ,er sarsıntısı kaydedilmiştir. B 
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Annemin 
Sevdigi Adam 1 

Yazan: Üc Yıldız .7r/Zz~~ 
• 

-9 
Müjgan masanın yanına geçti. Renkli 

>oncuklan iğneden geçirerek ipliğe diz
ıneğe başladı. Amma bu boncuk: dizileri 
neye yarıyacaktı? Bir me:Jcsad için mi di
tiliyordu? Hayır .. Sadece yalnızlığımızın 
yarattığı tereddütlü havayı izale için .. 

O , oturduğu yerden boncukları dizer
ken ben de yanında ve ayakta, başımı 
başma e~miş, saçlanndan yükselen temiz 
kokuyu doya doya ciğerlerime doldura-

ı"-lnl~kla ti . . 

Birden, nasıl oldu, bilmiyorum, ken
dimi tutamadım ve Miijganın eğik ba
şının arkasında beyaz bir inhina teşkil 
eden ensesini gayri ihtiyari öpüverdim. 

Öper öpmez de yaptığım hareketin 
ne kadar büyük bir ayıp olduğunu his
settim. 
Şimdi Müjgan muhakkak yerinden kal

kacak ve bana bu. küstah hareketimden 
dolayı layık olduğum tekdir cezasını ve
ecelc... i. e düsündüm .. 

..-nı kaldırdL Gözlerini bana çevirdi. öpmekle ondan a--1acagmıy a ide~~ ı.n' an- B kad d "" d •Y• Amman 13 (A.A) - Emir Abdullah. ,..~. ·Y rn ...... - u ar zaman ar guster tg'lll ap- Alman radyosunun imalarına cevap ve-
Bakışlannda benim tahmin ettiiim m.ıştım. T eesaürüm.ü gören fakat bütün dallık o.rtıic Ufi değil mi? Artık anlama-

~ '- ı_ __ ı ·b· ·· k ill · ·· 1 ~ d ., Ani .. rerek Erdünün İngiltereye sadakatini 
mana yoıı;.tıı. genç .ıuzıar gı ı uzıne etıne mupte a ııı0mı r k i 8:mıydor musun r •• te:yid eylemiş ve arap memleketlerinllı 

Tatlı bir sesle: olan Müjgan: eme stıyor u. _,rn ll . . t h kkukunu demok· 
N tın Muzaff O d . B . b:ı_ ·y· hl d eli. G _1 b ili' .. l hl d u.uw. eme ennın a a - e yap er.. e ı. - en ıeru u.ıncz mı ım ç. e ö~erim ana çevr goz er• r mü • rat memleketlerin tam mü.Zaheretlnde 

Ben başımı önüme eğmiş sükUt edi- Benden artık bıkbn, usanduı, bqmdan det takılı ltaldıktan so°!aı görmekte olduklarını bildirmiştir. 
yordum. savmak için git derneğe nezaketin ant. y l apılan b h k t )c 

- Sen galiba enseden öpmenin ne Bu niyetini bana işaretle anlatmak lıte· akı-ini- y:;C:rlıa telafi :ıun::. e anca Amerika keşlinin 
demek olduğunu bilmiyorswı. din ve ensemden öptün.. M · "" b yıldÖftÜlftÜ Dedim ve ilJgi:lnın ana uzanm~. ya- .. 

- Bilmiyorum .. Ne demekmiş... - Yallah .. Billah .. Değil Müjgan ... mn açılmış dudakları iizerine dudakları· Madrid 13 (O.R) _Amerikanın keş· 
- Annemin söyleyişine inanılırsa en- Söyle nasıl yemin edeyim, ne yapayım mı yapıştırdım. finin yıldönümü münasebetiyle burada 

seden öpmek, tıpkı gözden Öpmek gibi da bana inanasın... Bu benim, daha dog" rusu bizim ilk pu- tezahürat yapılmıştır. 
aynlık minouına gelirmiş.. Ayağa kalktı.. Yanıma yaklaştı .. 

- Aynlık mı.. Allah göstermesin Ellerini omuzuma koydu. semiz idi ... ikimiz de büyük bir kabahat .......................................... . 
Müjgan .. Vallahi billahi bunu bilmiyor- Gözlerini gözüme dikti. işlemi, gibi gözlerimizi kapadık. Açtığı- : M •• • d : 
dum. Hiç bilseydim yapar mıydım} Boyu benden kısa olduğu için batı mız zaman İse bakışlarımızla beraber du- : UJ C ;_· 

Inııanlar ne kadar yeni kafalı .. Ne lta- ancak omuzlarıma geliyordu. daklanmız tekrar karşılaştı. : 
dar bilgili olursa olsun sevgi bir, hastalık Bu halile gözlerini bana kaldmp lı:a- Artık aramızdaki çekingenlik perdesi E Şehir gazinosunun .kışbk saloııiarıE 
iki .. Bu ilci mühim noktada zehirden şi- fasını arkaya attığı zaman dudaklan tam yırtılmıştı. E ye~yeni k?nfurn ve L:tanbuldan su-: 
fa umanlar gibi eski ananelere, batıl iti- ağzımın hizasında bulunuyordu. Ve artık buluşma ve konuşmalarımız- : ~etı hususıyede cclbe~en orkestrası E 
kadlara bile dört el ile sarılırlar. Bun- - Yaptığın kabahati affettirmek için da sevdaya, aşk kelimelerine de yer ayı- : ıle bu akşam :Pesmi kuşadı yapıla-: 
1 h · tl · d · "f ..ı_ d h ~ 1 d " rıyorduk. :Caktır. : arın ayır ışare enn en llJb au.c ve şer a a ne yapacagmı an ama ın mu i Her akşam müzik klıisik \'e caz.. : 
işaretlerinden ihtiraz edetler. Dedi. Bu sözlerde açık bir ihtar var- 1 
-=--~~---~~-~--~--_..~~~~~ --~--~~~~--..,_~-~---~~ıl'ln....:!.~,.._•~---'-:_ •• _._._ •• _._ .• _._._ •• _.~·-·•=·~··~·~·~··=-;•=•~·~··=·~·~··~·~··=·~•=--ı 



Alsas - Loren davası 
Fransızlar Alsasta bir Alman tahri
ki ve muhtariyet hareketi keşfettiler 

Londra 13 (Ö.R) - Hitler - Rayştag- !erinden daha kıymetli çıkmamıştır. 'da bir Gavloyter intihap edilınlştl. Muh- dUrlerl vardır. Senelerdenberi rıa.syonal 
dald nutkunda Alma.oyanın Fransadan Alsas Lorende Nazi teşvikiyle bir m\J- tariyetçi mebuslarındlln Rose ve diğer sosyalist propagandasını nefretle takip 
bir istediği olmadığını ve Alsas mesele- vakkat hükümet tesisine çalışan muh- suikastçılar tevklf edilmişlerdir. Tevkif eden ahali bu hareketlerden mUteha9'ls 
ımin her zaman için halledilıniş olduğu- tariyetçilerin faaliyetine Fransız hükü- edilenler arasında büyük bir hastanenin, olmaml!itır. 
nu ıöylemiJti. Bu garanti de diğer vaad- ıneti vaz tyed etmiştir. Bunların arasın- milli kütüphanenin ve tiyatronun mü-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tebliğler Baltıkta Alnıan nüfuzu- Donanmamız 
Çanankale ye vardı 

b1~t~~~3~~?~?vvelsa- nun sonu da çekiliyor 
Gece bütün cephede sakin geçmiştir. 

Varndt bölgesinde düşman devriye kı
talart püskürtülmüştür. 

Paris 1 3 ( ö.R) - Akşam tebliği Hava 
sisli ve yağmurludur. Cephede faaliyet 
zayıftır. Pıer'mazensın cenubunda bir 
çok keşif kullarının taarruzu reddedil
miş ve bunlar bir netice alama<lan geri 
çekilmeğe mecbur kalmıslardır 

ALMAN TEBLtCt 
Beri.in, 13 (A.A) - Ordu başkuman

danlığı tarafından tebliğ ed.ilmiştir: 
Şarkta: Alman - Rus hudut hattma 

doğru yapılmakta olan harekat nihayete 
ern1ektedir. 

Garpta: Mahalli topçu ve keşif kol
lan faaliyeti geçen günlerin aymclır. 

F ranstZlar dün Vintersdarf Reisach ve 
Neuenburgdaki Rhin köprülerini berha
va etmişlerdir. 

Berlln. 13 (Ö.R) - Alınan tebliği: 
Şarkta Alman kuvvetlerinin fasıl 

hattına doğru hareketleri nihayet bul
muştur. Garpda evvelki günler de oldu
ğu gibi mahalli topçu ve keşif faaliyeti, 
Fransızlar Ren üzerinde Preysa, Visen
dod ve Noyenburg köprülerini berhava 
etmişi eı-dir. 

FENLANDiYADA 
Milli hizmet kanunu 
tatbik mevklindedir 

Londra 1 3 ( ö .R) - Kont Cianonun gazete•i olan Telgrafda, l:.stonya ve 
Letonya Almanlarının bu memleketten çıkarılması Ba.lttk memleketlerinde 
Almanyanın nüfuzunun sonu addediyor, Bu memleketlerde Sovyet kıtalarının 
bulunması bunları Bolşevikleştirecek ve Rus garnizonları bu Bolşevlkleşmenin 
çe.kirdeği olacaktır. Almanlar bu itibarla bu akıbetten kurtulduklarına mem· 
nun olabilirler. Fakat a~ırlardanberi yerle~tikleri bu araziden çıkanlmaları 
elim bir tesir yapnıaktan geri kalmamııtır. Diğer taraftan Letonlar AlmanlaYın 
hareketini kendilerini tamamile Sovyetlere teslim ettiklerine delil added;yor
lar. Leton ekonoınik hayatı Almanların hareketinden çok ınüteessir olacaktır. 

lngilterede harp fabri
kalarının faaliyeti 

Londra 13 (A.A) - lngiliz harp fabril<alarının faaliyeti muazzamdır. Ve 
şimdiye kadar tasavvur ve tehayyül edilenin çok üstündedir. Başlıca sanayi 
merkezlerinden birinde haftada yedi gün ve günde 24 saat 90,000 erkek ve 
kadın faaliyettedir. Buradaki atelyclerden biri o kadar gen~tir ki, Küin Meri 
ve Küin Elizabet '"·apurları yanynoa bu atelyeye sığabilir. Biraz ötede Avru
panın en büyük elektrik fırını mevcuttur. Bütün makineler ordu ve donanma 

ihtiyact için 24 saat tam verimle çallfjmaktadır. Yalnız bir tek fabrika 150 bin 
lon kömür ve 1 milyon SOO bin kadem nlikcibı gaz iıtihl8k e tmf'ktr:dir ki, bu 

rakamlar barrş zamanındaki sarfiyatın 30 mislidir. 

Londt·a. 13 (ö.R) - Finlandiya Rei- Varşova yeni bir şehre iare~al Ça!ıkayşek 
sicümhuru bütün vatandaşlan icabt ha- ki. dil k karargahını de.ı!rıcürdi 
imde memleket müdafaasmda vazı.le al- na e ece lj&y 
malta mecbur eden milli hizmet kanunu- Londra 13 (ö.Rl - \'artovayı Al- Roma 13 (Ö.R) - Mareşal Çankayşe-
nu tatbik mevküne koymuştur. Finlan- manlar o kadar harap bulmuıJardır ki kin karargah merkezi olan Çung - King 
diyanın şimdi silah altında 300 bin kişilik bu ,,.,hrin imarından vaz geçerek Lehiı- Japon tayyarelerinin daimi taaı-ruzlan
bir ordusu vardır. Lüzumu halinde daha tanın idare merkezini diğer bir şehre no maruz kaldığından Mareşal, karargl-

lstanbul 13 (Telefonla)- Donanma
mız bafda Yavuz olduğu halde bugün 
Çanaklcaleye varmışttr. Ordu evinde de
niz subaylanmıı şerefine yetmiş kieili\c: 
bir ziyafet verilmiotir 

Eti bank 
direktörlüğü 
lstanbul 13 (Telefonla) - Etibanlt 

genel direktörlüğüne Maden mühendiıi 
Re.,id Gencerin 600 lira ücretle aaaleten 
tayini milli iradeye iktiran etmiıtir. 

Vapurlarımız 
Ecnebi limanlara 
gidecekler 

lstanbul 1 3 (Telefonla) - Ege ve 
Akdeniz havzasındaki yakın ecnebi \i
manJar.ına büyük ve küçüle her nevi ge
milerimizin sefer yapmalarına izin veril
mesi vekillel" heyetinde kararla~1ştır. 

Formoz adasında 
kazaya uğrayan 
Amerika mayn gemisi 
Şanghay 13 (A.A) - Amerikanın As

yıı filosunun amiral gemisi olan Augus
t·> zırhlıst Formoz adası açıklannda vu
kubulan bir lu-tmada hasara uğradığt 
bildirilen Amerika ınayn gemisi Bitter
nr yardım etmek üzere bugün Şanghay
dan hareket etrrüştir 

Seriinin sukutu 
hayali 

150 bin asker toplanabilir, nakletmek niyetind• imU,ler. Zira küçük hını başka bir mahalle nakletm~tir . 
-•- bir şehri büyültmek Varşovayı harabe- Alman • Bulgar - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFIDE -

FENLANDİYA !erinden kurtarmaktan daha kola~dtr. ticaret anlaşması tile Berlinde 11e4redilen atideki NADİ 
Am ter damda çıkan Telgraf gazeteS\ bu Lo d 13 (A A) Ro·" . a . aruun- deldaruyonu tcblli ctmİftİr: Hariciye nazırının haberin teyidi halinde Varoovanın tim- n ra • . - ,.eı J « Çemberlaynm nutku Almanyaya 

nUtkU diki halile Alman barbarlığının ve Leh ~: Alrn B I .. k I . kaı-tı tehammlil edilmez iftlral..U dola-
Londra, 13 (Ö.R) - Finlandiya bari- kahntrnanlığmm bir 8bideai olarak kala- . "." Alman - di u gar ;:ı=; ~ dur. Çenıberlayn F"ührerin uzathfl eli 

clye nazırının Amerikaya hitabe n söy- ca~nt yazmaktadır u.zc.ı:kl·ın~ h anb tı'ı,/·"~ t.c':/d .. vb .-eddctm4tir. 
!emek isted''"' bir nutkun nakli için Al- -JJ..- stl ı.rkmg el sa kı nctn e ser o Führer, meouliyet ha>cbile en iruant tek-

"'' o ara yapt aca ttr. lifi-~ bul B -'-''n A 
man radyoları ara posta vazifesini gör- Tahrip edilen Almn .....,e u~uttu. u t ....... ıer ,.,... 
meği reddetmişlerdir. Bu hareket Fin- • • Almanlar Londra pada aulh~ tesı~ .matuftu. Çemberlayn 
\andiyade çok fena tesir yapmtŞtır. Zita tahteJbahirlerl , . . . . radyosunun neşriyatını harbı tercıh etmiftir, Bu nutuktan soonı 
Finlandiya hariciye nazırmın nutkunda Londr~, ~ 3 (ö.R) - 13 Bır_ıncıı.eşruı Alman milleti ne yapana yapım ve ne 
hiç bir devleti gücendirecek bir söz yok- C~ma gunu ~man tahtelbaht~le~ı ıçın bozuyorlar . dene de..in Çcmberlayn hükümetinm 

1 ugurlu hır gun olınaıruştır aı:nmıllık Cernauti 13 (A.A) - Havas aıaıısın- harpte israr edecefi anlaşılmaktadır. Bu 
u. -*- bunlardan ikisinin tahrip edildiğini bil- dan: harp Alman milletin~ kartı yapdan ha· 

dirmiştir. lngiliz gemileri tahtel· Bir kaç gündenberi Cernautidekl ~- kilı:t bir harptır. Alman dmet.ini imha 
Alman • Sovyet ekonomi bahırlerden kurtulan bazt gemicileri man ajanları bazı elektrik makineleri ile etJrek için yapılan bir harpbr. ı.,.;ııwe 
görüşmeleri kurtarnnşlardtr, Londı-a radyosunun Almanca neşriyatını bu harbt mazur cöstemıek için Alawı 

Berlin 13 (ö.R) - D. N. B. ajansı -*- sistematik bir surette bozuyorlar. Bu hüldimetinin son zamanlarda yapılmıt 
Moekova radyosunun verdiği malUınata B , .. ;a, Am ik d manevra büyük bir kısmı .Ahnanca ko- olan sulh t-bbiislerini reddettiilal ld-
göre 1 O ve 1 1 birinci teşrinde yapJar e "6"'a er a an nuşan ahali arasında bUyilk bir ho.şnut- dia etmektedir. Halbuki tahaldnılr etmif.. 
Alman - Sovyet ekonomile müzakerele- tayyare alıyor suzluk \Jyandırınıştır. Bu gizli tesısatın tir ki Musoolininin tnassutu Fransa ta· 
rinin bir çok noktalarda müsait n.ıic Londra, 13 (ö.R) _ Eitarafltğı mü- meydana Clkarılması için tahkikata baş- rafından kabul edilcliği halde lnciltere 
verdiğini kaydetmektedir. dafoa azminde olan Belçika Amerikaya lanmısttr. tarafından reddcdilmif Te Fraıws mi-

_,,__ bir askeri heyet göndermiştir. Bu heyet --~- leti de böylece barba ıüriiklenmiftir. 
Brükselde yakalanan 268 milyon franklık ta yyare, tayyare Kudüste gönüllü kaydı AMER!KANIN MODAHA-

AI l d 9 malzemesi ve tayy re defi top satın ala- .. .. üllü ka dı ha- LESiNi BEKLiYORLAR: maft ar CaSUS muy U. caktır. Kudus 13 (A.A) - Gön y Paris l 3 ( ö R) - Berlinde çtkan 
B ··k l 13 (A Al P ı· d"·rt ·· ti d t ektedir Araplar ve · . . . . ı u se , . - o lS o şup- L h h • • rare e evam e m · . r d Korrcspondans Polıtik eliyor kı Alman 

heli şahst tev\<if elmi.,<rtir. Bunlardan biri e arıcıye nazırı yahudiler yüzlerce kişilik kafile .ha ın .e milleti ~imdi hangi vola girdi!iini biliyor. 
Gandli fotografçt idi. Diğeri de Berlirıli Londradan döndü kayderu.lmekte ve bunlar • arasında hır Alman matbuat şefi Hitlerle mülakatın-
bir gazeteci kadındu-. Bunlar Gand li- döndü çok mulehassıslar bulurun(ıktadır. dan sonra yalntz Amerikanın müdahalesi 
ınanındaki deıuk· z te.,i.satile gemilerin fo- Brük:;el 13 (ÖR) _ Parc;te t"*kkül BaltıktakJ Alman harbın devamma mani olabileceiini söy· 
to~raflanm çe erken yakalanmı~larcır. eden Leh hUk~etinin Londradaki ha- muhacirlerinin nakli lemi,tir. Bu da Almanlann bir Amerikan 

Sov yet F enlendi ya 
müzakeresi uzun 

riciye nazırı Zale;ki Fransaya hareket Tallin 13 (Ö.R) _ 20 Alman vapuru tavuınıtunu t~~in~ çalı•maktan fariğ ol-
etmezden evvel radyoda beyanatta bu- E.stonyadaki Alman ekalliyetini Alınan- madıldanm ııosterıyor. 

"'s~·o N .. H :'A -B 'E ·R · 
' ·.~ : . ..~.· ~ . 

Istanbulda bir cinayet 
Eski ortaklarını vuran katili halk 

linç etmek istedi 
Jştanbul 13 (Hususi) - BlliÜn öileye doiiru Mahmut papda kanlı bir va

lı:a olmuı, Hamza adında biri ea.ki orıaklan olan Carbiole P .. vanti tabanca ila 
vurmuıtur. Hamza evvelce ortak olduiu bu iki karde§in Mahmut patadalı:l 
dlikklnıne bir iki defe müracaat ederek orta!thk zamanlanna ait heııaplann 
ııöriilmesini istemipe de muvaffak olamamıttır. Bugün de dültk&na gelen 
Hamza otomatik. tabancaıını çekerek iki lcardeşin üzerine ateı etmiıtir. 

Carbis hafif ıuretto yaralanmıı, Petvant iıe karnına ve lcaııklanna aapla
nan kurıunlarden haataneye kaldmlırken ölmüıtür. 

Bekçiler tarafından yakalanan katili halk Linç etmek İ•t•mİ~se d• kurtanl
mışttr. Vaka çarıı muhitindo büyük heyecan uyandırmı~tır. 

Poti Parizyen gazetesi diyor ki: 

Hitler,. her ne şekilde 
olursa olsun mahkôm 
Pariı 1:3 (ö.R) - Franstz gazeteleri Çemberlaynm nutku etrafında hara

retli neşriyat yapm1$1ardır. 

Övr, tunları yazmıttır: 
Hitler. lngiltere ve Fransayı birbirinden ayırmağa çalı~mıl ise de hatuını 

bugün anlamı~tır. Çemberlaynın sesi Daladiyenin tonunda çıkmıştır. Hü 
Üzerine müeuea müstakar bir barıı teessüs edinceye kadar iki memleket harpte 
devam edeceklerdir. (Viktuar), Çemberlayn ve Daladiyen.İn Hitlerin b&fl 
üzerinden atlıyarak Alman milletine hitap ettiklerini ve bu hitabın kinden an 
olduğunu yazıyor. (Petit Pariaien), Hiılcr her ne ıelı:ilde olursa olsun mah
kUmdur, diyor 'Ve mütalaasına ıöyle devam ediyor: 

c Hitler, bu sözlerin tc,kil ettiği ağdan bir kaçamak bulup geçemiyccektlr. 
Hitler mahkUındur, ya ortadan kaybolacak, ya uçuruma sürüklenecektir.> 

Londra 13 ( ö.R) - Deyli Meyi, harp şimdi başlamıştır. Hitlerizmin •onu 
ile bitecektir. Dostlarımız ve hürriyetimiz tehdit altında oldukça lngiltere ol
lalu elinden bıra\unıyacaktır, diyor. 

Cenevre 13 ( ö.R) - La Süis gazete•İ, Çemberlaynın nutku hakktnda fU 

ıatırlan yazıyor ı lngiltere ve Fransa Almanyadan samimiyt-tini fiilen isbat et
mesini istiyorlar. Söz, Hitlerindir. Fakat ne Pariı ve ne de Londra artık nu· 
tukla iktifa etmiyeceklerdir. Çemberlayrun beyanatı Fran>tz • lnııiliz ittifakı
nın ne çimento ve ne de çelikten bir ittifaka ihtiyaca olmadıiftnı, her iki mem

leketin hürriyet için ayni aşkı beslediklerini göstermi~tir. 

Almanların 

yüklemek 
mesulf yetleri hasımlarına 

hususundaki planları 
Londra 1 3 ( ö.R) - lngilterenin Lehlere zehirli gaz bombaları verdiılf 

haldundaki iddialarda Almanların israr etmeleri kendilerinin bu mahiyette 
bir harekete girifmek niyetinde olduklarım ve öııecden mesuliyeti huunlarma 
yüklemeğe çal1fttk\annı göstermektedir. Böyle bir hareket beynelmilel huku
ka olduğu kadar harbın iptidasında B. Hitlerin lngiltereye ve Amerika reiel 
cümhuruna verdiği teminata da muhalif olacaktır. Alman iddiaları, Almanya 
tarafından zehirli gu iırtimalinin dünyada uyandıracağı nefreti hiç bir suretle 

azaltamaz. 

lstokholm konferansı 
Isveç kralı, Danimarka ııe Norveç 
krallarile F enlandiya Cümhurreiıini 

lıtokholme davet etti 
Londra il ( ö.R) - ineç kralı Gi!ıtav Danimarka n Norveç krallarile 

Finlandiya reiaieUmhurunu önümüzdeki çar§&D'ba gilnü Stokholmde toplan· 
ınaia davet etmiıtir. Oç devlet reisi de bu daveti kabul etmiılerdir. V • hari
ciye nuırlarile birlikte bu konferanaa gideceklordir. 

Amerikan tebaalarının muhasım 
memleketlere seyahatleri meselesi 

Londra 13 ( ö.R) - Royter ajansı Amerika ayan meclisinde demokrat ve 
cilmhuriyetçiler araınnda Amerika tebaalarının muhasım memleketleri >.İyarct 
etmelerini meneden kanunun hafifletilmesi lehinde bir anlatma ha•ıl o\duiunu 

bildiriyor. 

Estonya mukadderatını 
S. Rusyaya bağladı lunarak Leh hükümetinin harp ne kadat yaya nakil için burada beklemektedir. Va.şinııton 13 (ö.R) - Amerikan 

uzun olursa olsun ve ne kadar fedakar- Letonyadan 62 bin, Estonyadan 14 bin, ~ahfillerinde Çemberl".~ın nutku.. !n· 
hklan zaruri kılarsa kılsın d~vam azmin- Litvanyadan 15 bin Alman nakledilecelı:- gtltere ve Fransanın bugunkil prtlar ıçm-

SUM rec•k d e olduğunu bildirmiştir. tır. de bir sulh konleran9t ... ıa arzu etme• R l. 
'"' diki · · d lili" \ it k 1 t Parıo ı 3 (ö.R) - Yükaek So.-yet riyaset heyeti, Litvanya - uoya padu.11 

- BAŞT. D. PI 1 İNCi SAHIF. EDE' - Fransa da komünist ltalyanın yeni erırun e o ara aqı anmış lf. - '- d selik ~..,..., • Londra 13 (0.R) - lngiliz bqn- tasdik etm~tir. !ki memleket araıındakl mütekabil yardım p ... tı a ta 
Reisicümhur Iskandinavya devletlerin- tevkifi devam ediyor Londra seUrf . kilinin yarın radyoda bir nutuk söyliye-

k b b k edilmittir. 
den mÜ!jlere ir are et için hiç bir Paris 13 (ö.R) - Komünist ayan Londra 13 (Ö.R) - Yeni Italyan se- ceii haber verilm4ti. Riııa 13 (ö.R) _ Estonya ordusu bat kumandam Rusya • E_ıtonya ara-
teklif almadığını ilAve etmiştir. B. Ruz- azasından B. Klamomu• mebusan mccli- trı Romadan hareket etmiştır. Royter a;•-, B. Çembet-laynm yarın R b 1 ld . .. d b . F nia d ~· d - '-tedil akı ile Eatonyanın mukadderatını usyaya ag am!f o ıa-
velt Pazartesi giınun en erı e n iya sinde komünist partisi yerine teşekkül Bir İtalyan ak..,m radyoda beyanatta bulıınmaamm ım a ... en P 1 d • · · ed .•. • b 
hakkında alınan haberlerden endişeye eden •'.'._lele ve ~öylü grubu ile İştiraki tr nsatl n.a.ı!ri daha m!"'~ olmadıimı. bu huıuııla nril- iunu. fakat bu paktın oiyul ve elı:ohomik sistemi asi egıştırm ıııınt VO .. 

düştüğü sebebiyle Fenlandiya sefiriyle reddettıgım bıldırmi•tir. a a •"fi Rllf hır karar mcYcnt olmadıiım ve B. huıusta korkulacak bir ~y olmadıiıru •Öylemi~tir. 
hır millAkattan sonran mesajını, B. Kor- Fransada komüni•t ıevkifatı devam yola "ıktl Çember!a-m yakm bir atide radyo nut· .,._ · · ·· h ru Sovyet bahri ku..-vetlerinin Eetonyeda yerletm•le· T , •• ı;;...:ıtonya reıs.tCwn u , 
del Hulle bil'likte bizzat tahrir etmiştir. etmektedir. Venedik 13 (Ö.R) - Sovaye transat- ku söylemekten fcraiat etmesinin mürn- rine dair mütemmim bir protokolü tasdik etmiştir. 

1#1 ............................ ı.ıı ........................ i\ la;n~ti~ği;N;;evır;;or;;ka;;h;are;;k;e;t;eı;m~i~ştır;·;·İİİİ~tk~ün~ioildiuiuını~iiibiilidiirmiiek~ted~iri.iiiiiİİ~~~~~~iiii~iiiiiliiiiiİİİiİİİiİiiiİİİİİİİiİiİİİİİiİİİi~ 
TAYYARE SiNEMASI nJ!I'. KAKŞiYAKA ~ '9B.,lfüne lıadar memlel:etim12';de yapılan rVRKÇEfilfmlerinengüzell 

TELEFON: 3646 YALI CADDESİNDE - VE D'UHYA SIHEM~CILICIHIH ŞAHESERİ 
B u G o N : 1, 3, 5, 7 ve 9 Seıuıalarında M 1 k s· 

Büyük Franıız Edibi FRANCIS CARCO'nun ölmez Eseri C e JnemaSl 
KADINLAR HAPiSHANESi 

VIVlAN ROMANCE - RENEE SAINT - CYR 

!liveler : 1 - METRO JURNAL, 2 - HARP JURNALi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bugün ilan ettiğimiz en son HARP JURNAL! nda: 1 - Polon-

yanın istilası, 2 - Vestor adasını Holştayn Alman zırhlısının bom
bardımanı, 3 - Polonyalılar çekilirken köprüleri tahrip ediyorlar, 
GARP CEPHESi: 1 - Majino hattına ya km bir köyün tahliyesi, 
2 - Neuilly i\merikan hastahan~i Fransızlnr emrinf" ve-rildi. Dala
diye kabine~inin yeni nazırları, Daladiye cepheye gidiyor, F ranslZ 
ordu~u cephede, İngiliz ordusunun Fran~aya geli~i. Ordunun ia~e ve 

posla servisleri \"C ıaire •..•....•...•.......•....... ···· ·•••· •• · ···· ·•· ···• 

Gördüğü büyük rağbete karşılık 
olarak yine bıt hafta 

iki büyük filim ta.kdiıu ediyor .. 

1 ··TARZAMIN 
İNTİKAMI ('l'VRKÇE) 

Söı.lü büyük macera (ilmi 
2 - KADIN KALBİ 

Hissi, ahlJikl heyecanlı dram 
OYNIYANLAR : 

BARBARA STANVİK 
VE JOE MAC CREA 

. SEANSLAR : Her gıin 2.38 - 6 • 9 
Cumartesi, pazar ı ,.c 2.30 da 

aa,·e sean l 

MARi ANTUANET 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

YARATANLAR: 

NORMA SHEARER - TYRONE POVER 
İKİ DEVRE 17 BÜYÜK KISIM TAMAMI BİRDEN._ Güzellikte - ihtişama - harilmladelikte eşi ve eııısaU görül-

memiş olan bu sanat harikaı;ııu 

EL HAMRA idaresinde llıiLLI KÜTÜPHANE SİNE!llASI 
BUGÜN ;\lATİNEDEN İTİBAREN 

SAYIN İZlllİRLİLEitE İFTİHARLA SUNAR 
Her gün SFANSLAR : 1.30 - 3.t5 - 6.30 - 9.15 TE BAŞLAR 



r.7~iiEtlll & 6JL'2Si';:I 

Atatürkün: 
_Son günleri 

Ankara Radyosu 
---.~,---

DALGA VZVNLUOV 
BVGVH 
-../:r--

1639 m. 183 Kca../120 Ww 
'I. A. P. 31.'10 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 ın.15195 Kes./ 20 Ww. 

13.30 Program ve memleket saat aya-

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

i GÜNÜN MESELELERi ~ • • 

···1~giii"~···M;;i···1~it~-b~~;~···= 

Japonyadaki tesirleri 
tJıdamdan nafılen : YAZAN : Rahmi Yağız 

4-
n, 13.35 ~jans ve meteoroloji haberleri, 27/'J/Jf)Jf) TARİHLİ 'J'AYHİS GAZE'J'ESİNDEN: 
13.50 Türk müı.iği, 

ÇALANLAR: Vecihe, Ruşen Kam, İngiliz mavi kitabının ifşaatı Japonla- nm Almanyaya zımni tam bir itimadı 
'5aat on birde yattaki hazırlık tamam- ağırlık noktasına konulmuş bulunuyor- Cevdet Kozan. rın Almanya meselelerinde her gün bi- vardu demektedir .. • Onun için bu söz-

lanmışt1. Dolmabahçeden gönderilen du. 1 - Okuyan: Melek Tokgöz. raz daha artan sukutu hayallerini biraz ler ağızda fena bir lezzet bırakıyor.• 
emir üzerine Savarona demirini aldı. Sa- Bu filet heyeti mecmuasiyle 120 ton 1 _Lemi • Rast ·arkı: (Sazın gibi si- <laha derinleştinniştir. Zira bu kitap Japonyanm Büyük Britanyayı düş-
at 13.40 geçe Dolmabahçe önüne gele- sikletinde, zirvesi geminin omurga hattı- nem dahi), 2 _Sadi. segah şarkı: (Ru- Hitlerin bilvasıta veya bila vasıta Ja- man addettiği bir zamanda Hitlerin Bü
rek demirledi. na amut ve ileri geri hareket eden bir humda ölen nağmede), 3 _Mustafa Na- ponyayı istihdaf ettiğini göstermektedir. yük Britanyaya bir ittifak teklif etmesi 

Atatürk yatın gelmesini bekliyordu. mahruti.an ibaretti. fiz • Suzintık şarkı: (Sensiz bu sabah), Bir Avrupa harbinden istifade edecek Japonlara Hitler siyas<.:tinin karakterini 
Yat gelir gelmez saray rıhtımında hazır Mahrutun içinde topaca benziyen 80 4 _ Neyzen Bürh:ın • Suzinak. şarkı: yegane devletin Japonya olacağı hak- yeni bir aydınlıkla göstenniştir. 
duran Acar motörüne beraberlerinde ka- tonluk bir çelik kütlesi vardır. Bu kut- (Hayli demdir). kındaki ifadesi, •Japon TimesD gazete- Nihayet, Japon Timesin fikrine göre, 
tibi umumi Hasan Riza, Mebuslardan le, fırtınalı havalarda elektrikle hareke- 2 - Okuyan: Necmi Riza Ahı!,;kan: sine göre, Hitlerin Japonyayı ne gözle Rusya ile yapılan ademi tecavüz paktı 
Salih Bozok, Kılıç Ali, Yaver Celal bu- te getiriliyor, kendi mihveri etrafında 1 _ Şehnaz Peşrevi, 2 - Ali Bey - gördüğünü ve Büyük Britanya ile olan Almanyanın itimat caiz olmıyan ve mak-
lunduğu halde bindi. Tam saat 14 de ya- devre başlıyor, çalıştığı zaman en fırtı- Hicaz şarkı: (Derdimi arzetmeğe o şu- münasebatında onu blı· rehine gibi isti- satlarına vasıl olmak için her vasıtayı 
ta ıı:eldi. nalı havalarda 27 derecelik yalpayı bir ha), 3 _ Nedim • hicaz şarkı: (Yücel- mal etmek istediğini açıkça ifşa etmek- istimale hazır bir memleket olduğunu 

Atatürk, lumbar ağzında gemi zabita- der~eye yani gayri mahsüıı hale indiri- dikçe yüceldi), 4 - Nedim - hicaz şarkı: tcdir. Gazete devam ederek •Japonya- ispat etmiştir. 
nile birlikte kendisini kareılayan süvariye yoAr taut ... k •1 t' .... d d d .. 1 (Gülşeni hüsnüne kimler varıyor), 5 - A 1 ? 
il 'f b 1 d H ld' k ur a e ın onun e ur u, suvar - . . d vd t 

ti atta u un u. c oş ge ın aptan> den buna dair izahat aldı. Ebedi şefin ~ede - _hıcaz şarkı: (Şu ~.~şıki . ag a. vus ura ya ne yapıyor 
lr.eümesiyle başlıyan iltifat kaptanın te- huzurunda bunun bir de denemesi yapıl- b!': yeşıl çadır), 14.30. Muzık <:.ıyasetı e 
eekkürlerile aralanarak devam etti. llk dı. Gemi limanda ve dururken işletilen cümhur bandosu - şef. ~ Kunçer), 
defa yatın ılivari kamarasında Atatürk Ceyrostobilizer, Savaronayı 10 derecelik 1 - ~aul Wachs: Les Muscadıns (Marc-
kahve içti. bir yalpaya mecbur etmiş, yatın durduğu lıe - ıntermezzo), 2 - ~· Strauss: Tra- 29/'J/Jf)Jf) 'J'ARJHLİ 2'AYHİS GAZE'J'ESİHDEN : 

işte, yatın geldiği gün saat 14 de Dol- yerde böyle birdenbire 10 derece iskele- ~ala (vals), 3-: Guatellı: Ouverture Or- Avusturalya Başvekili Mr. Menzles Geçen harbin hiç bir zamanında bu 
mabahçe önünde Savaronaya geçen ye ve milteakiben 10 derece sancağa yas- ıen~le, 4 - Aime La~hume: . c:ıavotte milletine radyoda bir nutuk söyliyerek kadar kişi talim ve terbiye edilmemek-
Ebedi Şef, burada - tafıili.tını aşağıda l B din 5 G V d · Fantaisıe sur d hald b !andığını görenler telaşa düşmüş er, yu- Lea Te, - -

151
e
5
r 1ı5. 30 

üzik" • (d gazeteler de dahil ol uğu e ir ta- te idi. Bunlara ilaveten hükümet Avus-
ıöreceğimiz - 56 günlük bir haıtahk dev- karı güvertede bir araya toplanarak biri- • rouvere•, · - · m ans kım münekkitlerin Avusturalya tarafın- t al h . k tl · · üh. · b" 
reei geçirdikleri 26 Temmuz 938 günü~ ·· •V· Pl) ur ya ava uvve erının m ım ır 

ne Ladar bı'r defa, 1 O Temmuzda Acar birlerine soruyorlardı: muzıgı - . , l k cian müttefik devletlere yapılan muave- hava kuvvetini harice göndermektedir. 
JL - Ne var? Ne yok? 18.00 Program, 18.05 meme et saat rıetin kafi olmadığına ve müstemlekenin . .. .. . 

motörile Florya ve Boğaza kadar yap- Gemi kaptanlarından biri izak etti: ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 1914 te gösterdiği derecede fedakarlık Garp cephes.~de en bu_y~ tehlı.ke 
tıklan bir cevelan müstesna yattan ka- - Fırtına aletinin tecrübesi yapılıyor 18.25 müı.ik (radyo caz orkestrası)' 19. göstermediğine dair yaptıkları tenkitle- havadan gelebilir. Bunun ıçın Do~: 
tiyen dıtarı çıkmamıştır. da Türk müzigv i . tir Mr M nzl yonlarm tayyareci ve tayyare tedariki . . · . re cevap verınış . . e es ceva- . . . . . 

~t~türk kahv~in~ aldıktan ıonra sü- Atatürk bu ilk tetkikten sonr<l; yukarı- ÇALANLAR: Vecihe, Ruşen K~, hında •Avusturalya 1914 dek.iiıden çok şeklind~ki iş birliklerı gıttıkçe ~~ bir 
van~ın kJl~lugu ıle yatın .~e~ ta~.a!.ını ya geminin baş salonuna gel<lı. Orada Reşat Erer, Cevdet Kozan, Mesut Cemıl, daha fazla şey yapıyor• demiştir. •Para ehemmıyet kazanacaktır. Bu muşkıl sa-
gezdı. Bqtakı salon, buna bıtııık k~t.up: bekleyen maiyet halkına iltifatlarda bu- 1 - Saz eserleri: hususunda harbin ilk senesi için mem- atinde İngiltere daha ısrarla kara ve 
hane a~onu, ~ nl~n. ~!ç .. eal.?n· bırıncı lundu. Salonda oturdu.. 1_ :-- Şerif M~ttin Nil_ıa~end saz sc:- leket geçen harbin ilk senesinde yaptığı deniz ~vvetlerinden ziyade hava kuv-
ımıf daıreler, ıkincı v~ uçun~u s~ıf ka- Ebedi şefin etrafında halkalananlar aç- maısı, 2 - III. Sellin - Suzıdilara peşrevı, muavenetin dört mislini yapmıştır .. İki vetlerimızden yardım istiyebilir. 
bineler, alt katlar, makine ~.aırelerı, el.e~- tığı (gemi) mevzu etrafında verdiği iza- 3 - Tanbur1 Cemil - Suzidilara saz se- ay içinde 80.000 kişilik bir milis kuv- Ricam üzerine, İngiltere hükilmeti 
tTik santralları tamamen gozden geçırıl: hatı hayretle dinlediler. Atatürk henüz maisi, 4 - Tanburi Cemil - Zeybek ha- veti bir aylık taliın görmüş olacak ve muhtelif beynelmilel ihtimallerde Avus
di. Atatürk çok memnun. v~ _c;ok neşelı Savaronanm ufak bir kısmını gezmiş tet- vası. . ondan sonra müdafaada kudretli blr ha- turalyanın ne gibi bir rol oynıyacağına 
bulunuyordu. Yatı bu gezıntısınde gerek kik etmişti. Fakat süvariden aldığı iza- 2 - Okuyan: Muzaffer Ilkar (Yenı le gelmek için lamn gelen daha fazla ta- dair fikirlerini tamamiyle izah etmiş ve 
kataloğlann verdiği malumatı, gerekse hatle şu anda gerek deniz tekniği gerek- şarkılar), 1 - Cevdet Kozan - Ud tak- timi görecektir. 20.000 kişilik husus! o zamandan beri günlük muhaberatta 
lcendiıine aiızdan arzedilen tafııilatı .~ok- se inşaiye sanatı etrafında mükemmel simi, 2 - Lemi - Nikriz şarkı: (Yavru kuvvet te dahil olduğu h~lde Avustu- bulunmakta devam etmiştir. Avustural
ean buldu~nu ı~v~~ye söyledi .. Mute~- bir kritik yapacak vaziyette bulunuyor- gül yanağını), 3 .- Şemsettin Ziya - Ne- ralya 100.000 kişilik bir ordunun talim yanın programı bu fikirlerle tamamiyle 
lı:ıben de Rıyaaetı cumhur forsu ıle 1'•aı- du. va şarkı: (Ko smem ateşe yansın), 4- ve terbiyesi işini üzerine almıştır. tevafuk etmektedir. 
yet erkinıru ve tubelerini yata nakletmek •• Bf!'HEDİ •• lzmirli Hayri - hüzzam şarkı: (Her gün 
için umumt katibi Haıan Rizaya emir o güzel sahile), 5 - Sadettin Kaynak -

1ZMIR SICILI T1CARET MEMUR- KAMALP AŞA ICRA MEMURLU-

(BORSAj 
ÜZÜM 

765 Üzüm tarım 
596 t. Talat 
488 K. Taner 
307 1. Hakkı Veral 
297 Jiro ve şü. 
278 E. Gamel 
271 Ş. Remzi 
255 S. Erkin 
222 S. Taranto 
185 A. R. Üzün1cü 
166 İnhisarlar ida. 
159 F. Solari 
147 J. Taranto Ma. 
104 D. Klark 
88 N. Mustafa 
77 C. Runiy Gozl 
80 M. Beşikçi 
85 Ş. Riza H. 
58 Akşehir bank. 
50 J. Kohen 
40 H. Uyar 
33 M. H. Nazlı 
1 A. Recep 

4753 
174572! 
1793251 

No. 
No. 

7 
8 
9 No. 

No. 
No. 

10 
11 

İNCİR 
2528 Çu. Şerif Remzi 
1900 • M. H. Nazlı 

933 • F&ıaf bank. 
166 • Şerif Riza Ha. 

79 ,, M. J. Taranto 
61 ,, Suphi Ergin 
58 • B. ]. Franko 
10 • F. Solari 

5735 yekun 
115342 eski yekfın 
121077 U. yekfrn 

PALAMUT 

6.75 11.50 
7. 9.50 
6.50 10.25 
7.25 8.50 
7.75 8.50 
7.50 8.50 
6.625 9. 
8. 13. 
8.10 13.50 
8.75 10. 
5.75 6.50 
6.75 13.50 
9.50 10.50 
7.50 13.50 
7. 10. 
9.50 10.25 

10.25 10.37' 
9.75 9.75 

13.50 14. 
10. 10. 
13.25 14. 
13. 14. 
14. 14. 

7. 
'7.75 
8.'75 

10.75 
11. 

6.50 
4. 
6.25 
7. 
3.75 
9.25 
6.50 
7.25 

13. 
12. 
8. 
8.5& 
5. 
9.25 
8.25 
7.25 

800 kental kaba E. R. Raditti 310 330 
100 • » B.S. Alazaraki 305 305 

ZAHİRE 
368 ton buğday 4.75 5.375 
108 B. Pamuk 39. 40. 

Para Borsası 
ctJMm]KtYET MERKEZ BANKASI 

KLEARİNG KUBLABI verdi... K SA"'A Segah şarkı: (Elif), 6 - lzmirli Hayri-
Acar motörünün· müteaklp seferlerile J ~ : Hüseyni türkli: (Cemile kız), 7 - Ye-

tekmil mai!.et er~lnı S;avaronaya ~~t: • • • • • • • • sari Asım - Hüseyni türkü: (Sarı zam-
LUCUNDAN: No. 2578 <'.'.TUNDAN: Sterllnıten cayriai bir Tilrk liruınıa 

lzmirde Mimar Kemaleddin caddesin- Sadık.dan müdevver Azmi veresesi 
tller. Atatürk RıyasetıcUmh~rA daire~ını bak), 8 - Saz semaisi. 
ge~rken bilhassa.Yapılan ıadila~ ıyı.ve Tebarüz ettirmek 20.00 konuşma, 20.15 turk müı.iği (ka-
yennde oluşuna ışaret ederek sUvarıye rışık program - muhtelif şarkı ve türkü-
tekrar iltifat gösterd~. A Riyaseticümhur !er) . 
dairesinde yapılan tadilat az olmakla be- YAZAN: Eczacı K. Kamil Akta§ ÇALANLAR· Fahire Fersan Refik 
raber. g~ln inşasında dü~.ü!memişti. F'ersan, Cevdet. Çağla. ' 

Daırenın banyo kısmına bıtışik ve ev- Dilimize giren yabancı (enternasyo- OKUYANLAR· M.. Senar, 
ı t sah'b · · k ·ı b 1 nal) kelimelerden bahsederken yine di- · uzeyyen ve cebanya ıahalline~ teockailsınad aı u u- Mefharet Sağnak. 

nan Yo m ı s e en parça- liınizin Osmanlı bünyesi V.inde temel at-
~ b .., 1 - Şevki bey: Hicaz şarkı (Firakın-

dan banyo edevatı kaldırılmış, urası mış ve fakat bugünlerde kullanılış iti-
1 

]" ) 
2 

A be hl kı 
camlı bir bölme ile ayrılmış, yerleştiri- bariyle enternasyonal kelimelerle at ha- {I za ı~' ::- sım) y: F~ ~r 
len hususi blr kuvafür koltuğu ve ayna şı beraber giden bir kelimeyi tebarüz et- (he~ za mı cıger s~za. • 3 - .. e . er
ile dairenin kuvafür salonu haline konul- tirmeği unutmamak lazımgelir. Bu keli- sank Ke(;enç~ ~suru,.~ li)Le~ Hı~ 

t me ctebarüzı. kelimesidir. şar ı everım er guze y ız e-
mı:irude dlğer dairelerde evvelce beyaz (Sansayonal) kelimesindeki alafranga. mençe refakatile. 5 - Uşşak n_ı,üstezat: 
mermerden mamul banyoların oda de- lık nasıl tebarüz ediyorsa bu arapça lı1- (Hasretle bu şeb), 6 - Artaki. Uşşak 
koruna uyacak renkli fayanslarla kap- gattaki eli tesbihli, b~ı sarıklı hüviyetin ş~r~. ~?evd~ma ~akı.1:' gel), 7 - Halk 
lanması esas tadilAtı teşkil ediyordu. öd ağacı kokusu da öyle tebarüz ediyor. turkusu: (Soyleyın ~n~ş~~, .~ :- Şevki 

RiyaseticUmhur maiyetine dahil zevat Her hangi bir gazeteyi açarsanız açınız bey: (_Uşşak şar~)A E5ırı zu~nUJ?1, ~ -
akşama kadar yata taşınmakla meşgul bu kelimenin okuduğunuz ilk satırlarda Rahmı bey: S~~k .~a~kı (hır. s~ı ta
olıdu. Bu arada umumi klitip Hasan Riza, gözünüzde tebarüz ettiğini sık sık gö- rap), 10 - Halk turkusu: (Benlıyı aldım 
Hariciye Vekili Tevfik RüştU Aras, Sa- rürsünüz. kaçaktan), 21.00 müzik (küçük orkestra 
lih Bozok, Kılınç Ali, küçilk ülkil ile Bilhassa nutuklar ve beyanat arasın- şef: Necip Aşkın), 1 - Dvorak: Hümo
annesi de yatta kendilerine tahsis edilen da (tebarüz) kelimesi sıksık tebarüz et- resk, 2 - J . Stra\1$: Neşeli vals opere
kısımlardaki kamaralarını seçmişler ve mektedir. Daladiyenin nutkunda tebarüz tinden: (Buseler valsı), 3 - Becce: No-
yerleşınlşlerdi. eden Fransız azmini tebarüz ettiren turno, 4 - Hans Scbott: Suvari valsı, 

Atatürk yatın her tarafını dolaştJ. Fransız gazetelerinden tutunuz da Hit- 5 - Franz Sadek: Viyana, sen benim 
Süvarinin verdiği izahatı dikkat ve ala- lerin nutkunda tebarüz eden fütuhatclı- rüyalarımın şehrisin, 6 - Franz Lehar: 
ka ile takip ederek Savaronanın tek- yane gayelere varıncaya kadar bu keli- Çigan aşkı. 22.00 ajans ve ziraat haberle
nik ve konfilr vasıtalarını gözden geçir- pıenin kullanıldığını görürsünilz. Daha ri. 22.15 konuşma (Ecnebi dillerde), 22. 
di. doğrusu bu kelimeyi onlara izafeten biz 45 müzik (cazband - PJ.), 23.25-23.50 ya-

Ebed! şefin yatındaki en büyük yeni- kullanıyoruz. Bence muhakkak olan bir rınki program ve kapanış. 

de, 39 numaralı müessesede umumi nak- veadile borçlu Örenden Ormancı oğlu mubbilidir .. 
liyat ve ticaret işlerile uğraşan (Uğur ölil Rızanın 27/5/ 937 tarih ve41 numaralı 
anhan - Bekir Sıtkı Yazar ve Ismail Er- tapu ile namına kayıtlı örenin Kurt te- Sterlin 
belgin) şirketinin feshine mütedair mu- pesi mevkünde şarkan yol garben Him- Dolar 
kavelename ticaret kanunu hükümlerine met oğlu Mehmet şimalcn Körmusa ce- Belga 
göre sicilin 2578 numarasına kayıt ve nuben Himmet oğlu Ahmet bağlarile Fransız frangı 
tescil edildiği ilan olunur. mahdut 2 hektar 6191 metre murabba ve Pezetas 

Izmir Sicil Ticaret memurluğu resmi 3000 lira muhammen kıymetli bir parça florin 
mühürü ve F. Tenik imzası bağıle aynı mevkide ve aynı tarih ve 42 lsveç frangı 

1: MUKAVELE: numaralı tapu ile namına kayıtlı şarkan İsveç kronu 
12/9/939 bugün bin dokuz yüı. otuz Hacı Ahmet kızı Zehra garben cebel Norveç kronu 

dokuz senesi Eylul ayının on ikinci Salı §imalen Mustafa kızı Fatma cenuben Çekoslovak kronu 
günüdUr. Hacı Ahmet kızı Zehra bağlarile mahdut Dinar 

Türkiye Cümhuriyeti kanunlarının 3216 metre murabba ve (900) dokuz yüz Leva 
bahşettiği sal5hiyetleri haiz Izmir ikinci lira muhammen kıymetli bir parça bağı Ley 
noteri Zeki Ehiloğlu Izmirde Saman is- 937 yılında sat~ çıkarılarak muhammen Rayşmark 
kelesinde 5 sayılı Buldanlı oğlu hanın- kıymetinin yüzde yetmiş beşinden az be- Liret 
daki dairemde ve işimin başında iken del teklif edilrniş olduğundan 2280 sa- Drahmi 
saat on dört buçuk raddelerinde yanıma yılı kanun hükmüne tevfikan bağlanmış Zloti 

Alış Satış 
521. 524. 
77.02 77.47 
4.59 4.63 

33.66 33.87 
7.6577 7.6993 
1.449 1.458 
3.4292 3.4492 
3.2314 3.2503 
3.387 3.407 

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

15.20 15.29 
103.97 104.50 

4.2159 4.237! 
3.6807 3.6984 gelen adı ve sanı Izmirde Namazgahta olan taksitin ihlal edilmiş olması hase- Pengo 

169 uncu sokakta 1 numarada oturan bile 2004 numaralı kanun hükümlerine ANKARA BORSASI 
Ali Osman Gökkaya ve Izmirde Faikpa- göre satılmak üzere müzayedeye çıkarıl-
şa mahallesinde Kırunlı Ahmet ağa so- m..J§tır. Londra - Sterlin 1 
k.ağında 2 sayılı evde oturan Hilmi oğlu 17/11/939 tarihine müsadif Cuma gü- Nevyork _Dolar 100 

kapanış 
5.2375 

Hulusi Kumlu adlı şahitlerin tarif ve şa- nü Kemalpaşa icra dairesinde saat 11-12 Paris _ Fransız fran. 100 
hadetlerinden anlaşılan Izmire bağlı de yapılacak birinci arttırmasında teklif Milano _ Liret 100 
Karşıyakanın Bostanlı istasyonu cadde- edilecek bedel muhammen kıymetinin Cenevre _ İsviçre fran. 100 
sinde 217 numaralı evde oturan Ahmet yil.ıde yetmiş beşini bulduğu takdirde Amsterdam _ Florin 100 
oğlu Bekir Sıtkı Yazar ve Izmirde Mi- ihale edilecektir. Noksan bir bedel tek- B .. ksel _ Belg lOO 
mar Kemaleddin caddesinde 39 numara- lifi halinde müşterinin taahhüdü baki A~ Dr ~ lOO 
da oturan Ibrahim oğlu Ismail Erbelgin kalmak şartiyle arttırma 15 gün uzatı- S fna - Lea 100 lır op- w 
baştan "=ğı tarafımdan yazılmak üzere 1\" d ·d p t 100 

129.08 
2.9675 
6.5875 

29.18675 
69.09625 
21.755 

lik Ceyrostatilizer adı verilen fırtına ve şey varsa o da tebarüzün iptizale uğradı
yalpa Aleti idi. Atatürk bunu yerinde ğının bu suretle tebarüz etmesidir. Alt 
tetkik etti. Bu Alet geminin tam ortasın- tarafını ise zaten htldisat tebarüz ettiri

-v- 2/12/939 ta ın· .. dif t . la rı - eçe a anlatacakları gibi bir mukavelename r ıne musa cumar esı .. 
ı'.'tc:m•am~RB!m'JSi~m••li@s yapmaklıgvunı ıs· tediler. Kanunun aradı""ı günü aynı saatte yapılacak ikinci arttır- B~dapeşte - Pengu lOO x 'n W>'.xi"-5dllil"IS"#M .. 6 B k eş Ley 100 

gibi kendilerini ve şahitlerini ergin ve masında verilecek en son ve en fazla be- u r - . 

0.97 
1.5875 

13.17625 
23.2775 

0.9525 

da, makine dairesinin ön kısmında ve yor. 

Urganlı ihtiyar he
yetindf'n: 
Köyümüz odasının keşifli kısmı 15 

gün müddetle açık eksilbneye konul
muştur. Thale 30 Teşrinievvel 939 Pazar
tesi günü saat 15 te yapılacaktır. 

Taliplerin yüzde 7,5 depozito akçalari
le ve ehliyet vesikalariyle ihtiyar heye-

-«7.%7ZZL/JU.J771Z7.ZZZTZZZ> 

Asabiye Mütahassuı 
[)oktor Cahit Tuner~ 

Her gün saat 3 ten sonra Şamlı N 
sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da\ 
hasta kabul \"C tedavi eder. Elektrik N 
teda\ileri tatbik eder .. 

~.I~J;:Zta•----~ 

OPERA2'ÖR 

DOKTOR . 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
l\lcmlcket hastanesi Baş Tabibi 

~ İkinci beyler sokak fırın karşısı 
"'No. 25 ... Her gün öğleden sonra saat 
~ üçten itibaren hasta kabul eder. N 
• TELEFON No. : 3125 
CZ2r"LY.Z~.,;u:JM7.ZY.Z/.7~7f.LZıf/4JIM ... 

tine müracaatleri ilan olunur. --------------- ıı•••••••mnmımm• 
14-17-21-25 (2104) D~~~INCI iCRA MEMURLUCUN- DİŞ~~~;;; J 

-A'iaJJlye rnötallassuı Bir borcun temini için mahcuz bir Azra ()emirelli 
adet selp markalı ve 150 lira kıymeti 

Doktor muhammeneli kereste imalinde kullanı- Her gün hastalarını İkinci Kordon 
lır delik makinesi keresteciler içinde Cümhuriyet caddesi Merkez Banka-

l s mal• ı z1·ya 20/10/39 Cuma günü saat on birde sa- sıarkasındaki88numaralımuayene-
tılacaktır. Bu arttırmada muhammen hanesinde kabul eder. 

1'1emleket hastanesi eski mütahassısı % 75 bulmasa satış 23/10/39 tarihinde Mesai saatleri : 10 dan 12 kadar .• 
Her gün sabah 9 dan itibaren akşam tehir edilerek bu tarihte en çok arttırana 3 ten altıya kadar ... 

kad ık l kav N ihale edilecektir taliplerle fazla malı1mat TELEFON : 3287 
6 ya ar inci Bey er so gı o. 1 ak 1 9 .ııw•aııo~·-""".f'L:T"'--""'"..,_,,_,_,.._ 

2 O 
a m ist!yen erin 3 /10319 numara ile • :r,,.~,,,,~_,.,_,,,,__,_,_,,,,_,,,,,_ 

25... TELEFON Evi 5 5 . . tl ıeı.- 1 
Mua enehane : 4178 memurıyetımize müracaa arı i <ıu o u-

nur. 3788 (2099) 

Satılık hurda kurşun 

111111 •• , 

Mektep kitapları~ 
... 1939 - 1940 tedris senesı ıçın ma- • 

arif vekaletince bastırılan bilumum '\ 

ilk, oriaEleGE"'bn.. ~ 

olgun gördüm. Isteklerinin ne olduğunu del mukabilinde ihale edilecektir. Belgrad - Dınar 100 
sordum. Benim ve şahitlerin yanında sö- Alınak istiyenlerin tahmin kıymetine Yokohama - Yen 100 

3.495 
30.57623 
31.0825 

b 1 k 'ti t• d · göre yüı.de yedi buçuk nıs· betı.nde depo Stokholm - İsveç kronu 100 ze aş ıyara mevcut ve şeraı a ıye aı- ... ıı 
resinde akdi mukavele etmişlerdir. Şöy- akçası veya milli ve muteber bir banka ESHAM VE TAHVJLJt.T ı 
1 ki mektubu ile ihale vakitlerinde icra dai- 1933 ikramiyeli Ergani e '. 

Madde 1 - Izmir ikinci noterliğinden resinde hazır bulunmaları ve fazla iza-
19.55 

resen yazılnn 17/Mayıs/1939 tarihli ve hat istiycnlerin bugünden itibaren açık '!'11• .. •••ı.•••••••••I 
52 numaralı mukavelename ile teşkil et- bulunan şartnameyi tetkik eylemeleri ve iş arı" o r 
tikleri Uğur anhan - Bekir Sıtkı Yazar ':>u mülkler üzerinde bir güna hak ve J 
ve Ismail ErbeJgin Unvanlı kollcktif şir- alacak iddinsında bulunanların 20 gün 
kctini bir riza feshü iptal ettiklerini akit- içinde vesikalariyle birlikte dairemize 
Icr ititfakln beyan eder. müracaatları aksi halde hakları tapu 

Madde 2 - Hükmü fesholunan mez- sicillile sabit olmıyanların paylaşmadan 
kur koIIektif şirketinin billımum matlu- hariç tutulacağı ilan olunur. Dosya nu
bat ve zimematı, mevcudat ve demir baş: marası 933/ 774 dür. 
akitlerden Ismail Erbelgin tarafında:ı 3785 (2100) 
deruhte edilmiş ve Bekir Sıüı Yazar bu 
~irketteki bilcümle haklarını ahzu istifa 
ile şirketle olan alakasını kesmiştir. 

'"-"AM 1111 ı ı aaRWWWD'?.SMfilM 

Madde 3 - Mefsuh kollektif şirketi 
muamelAtından dolayı akitler biri diğe
rinin zimmetini her türlü dava ve meta
lipten sureti katiyede ve miltekabilen ,.. 
ibra eylediklerini beyan ve ikrar etmiş 
lerdir. 

DOK'J'OR 

lsmail Hakkı 
Akarçav 

Daldli ue tenasüli has· 
talılılar müıahassısı Akitlerin başka diyecekleri olmadı{r 

beyan etmeleri üzerine işbu mukave1c
name resen tanzimle beraber hazır o1aıı
lar yanında açıkça okundu. Meal ve 
münderecatmı aynen ve tamamen kabul 
'le tekrar ettikten sonra altını hepimiz 
imza ettik ve mühilrledik. Bin dokuz 
yüz otuz dokuz senesi Eyllıl ayının on 
"kinci Salı günü. 

Cümhurjyet caddesi (2 inci Kordon 
Alınan konsoioshanesi arkasında)~ 
206 numaralı muayenehanesinde heri 
gün ~aat 13 ten itibaren hastalannı 
!<abul eder ... 

TELEFON : 3458 
·~~.L~•Gr.<ı:Gi!".1".A~U~ 

Akit ve şahitler imzaları. 12/ 9/ 939 
T. C. Iı.mir ikinci noteri Zeki Ehiloğlu 

resmi mührü ve imzası. 
GENEL sayı: 3542 ÖZEL sayı2/212 
Işbu mukavelename suretinin daire-

AHKAMI ŞAHSiYE SULH HUKUK 
MAHKEMESINDEN: 

Orta tahsille Fransızca bilen, mu
hasebe ve muhabereye vukufu olan 
bir genç iş aramaktadır:. 
Adres: Post Restan I.T. 

İzmir 
1-2 (2103 

1ZM1R SULH HUKUK HAK1ML1-
G1NDEN: 

İzmir Antalya wnumi nakliyat Türk 
anonim şirketi tarafından 1zmirde Al
sancak Gayret sokak 10 numaralı hane
.le mukim Mühendis Bilanşe aleyhine 
ikame olunan 75 lira 90 kuruş alacak 
davasından dolayı cereyan etmelcte olan 
muhakeme sırasında: Müddeialeyh Biw 
lanşenin ecnebi memlekete ve askere 
gitmiş bulunduğu yeri meçhul olduğu ı:z... 
mir tebligat müdürlüğünün yazısından 
anlaşılmış olmasına mebni müddeialeyh 
Ulnen tebligat yapılmasına ve duruşma
nın 21/11/ 939 Salı günU saat 10 na bı
rakılmasıruı karar verilmiş olduğundan 
müddeialeyh Bilanşenin bizzat ve bir 
kanuni vekil göndermesi lüzumu ilanen 
tebliğ olunur. 3789 (2093) 

.......... aa•s ...... .,a.~>'!lm .... ı•·~· 

ı- emalpaşa 

Kızı'ca köyü 
riyesinden: 

kazası Yukarı 
heyeti ihtiya-

1 - Satılığa çıkarılan tahminen (7000) kilo hurda kur§undur. 
2 - Bedeli muhammen ( 1050) liradır. 

KJ2'AP EVİNDE miz dosyasında saklı 12/9/939 tarihli ve 
Toptan n perakende satılmaktadır .. N 3109 genel sayılı aslına uygun olduğunu 
Mekteplere ait bütün kırtasiye le-~ tasdik ederim. Bin okuz yüz otuz dokuz 
vazımabnı da •EGE KİTAP EVİN- senesi Ilkteşrin ayının dördüncü Çarşam-

Cumaovasında oturan ölü Şakirin 
ufak çocukları Süzan, Türkan, Nuran, 
küçük olmaları hasebiyle aynı yerde 
oturan halaları Hanife Zorbilmez vasi 
tayin olunduğu ilan olunur. 

3784 2095) 

OPERA'J'ÖR 

Dr. Asil Mukbil 
Ata kam 

HEMLEKE'J' HAS!' A· 
NESJ OPERA'J'ÖRV 

3 - Artırmaya iştir.ık etmek için yüzde 7 buçuk hesabile (78) lira 
( 7 5) kuruş depozito veya milli banka mektubu getirmeleri lazımdır. 

4 - Artırma 20. 1 O. 9 39 cuma günü saat 13-14 e kadar yukarı 
Kızılca köy odasında yapılacaktır. 

5 - Daha fazla malumat almak istiyen1erin yukarı Kızılca muhtar
lığına müracaat1rı. 

de• bulabilirsiniz.. ha günil 4/10,139 . 
Ayni kütüphanede çeşitli kartpos- ~ Izmir ikinci noterliği resmi mtihilrU 

tallar, resimler, zarif bayram tebrik~ imza okunamadı 
kartları satılmaktadır. Atatürkün 
meşhur tarihi nutkunu ihtiva eden 1\ 
kıymettar eser de (50) kuruşa sa- N 
tılmaktadır .. 

tZMtR BELEDtYESINDEN: 
- Rama1.an ayında satılması mutad 

olan pidelerin 14/10/939 tarihinden iti
baren beheri iki yüz gıramdan yapılarak 

w 

Zayi diploma 
928 senesinde Ankara Gedikli Erbaş 

hazırlama okulundan mezun olarak al
mış olduğum diplomamı zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hilkmü ol
madığını ilfuı ederim. 

Tire Piyade alayı muhabere Gedikli 
Başçavuşu Mehmet Hı1lus1 Tamer 

80 98 

Hastalarını her giln üçten sonra 
Birinci Kordon 312 numaralı Ja
kinyon apartmanında kabul eder. 

TELEFON : 3531 
--- --.'.1--- --ım- ~ 



ıı-Dkteşrln cumartesi 1939 

1939 Mahsulü 
v a ı agı 

Bu Sene " ususı ·şe _ erd Renkli Piy saya ıktı 
S. FERİT Eczacıbaşı HUSUS/ BALIK YAGI ziyanın te&irinden bozulmadan 

ambalajlanmaktadır. Sıhhatiniz namına . BALIK YAG/Nl, kehlibar rengini 
muhafaza için, 
koruyan hususi 

Yeni Renkli şifelerde 
fİşelerde isteyiniz. 

Vitamin A ve Vitamin D i iyacınız için Şi AB. Y. 

1 
.. ~ .. . _, .... 1 

W.F.HenryVanderZee SPERCO VAPUR 
Ve şürekası ACEHTASI 

---· ·!r---
AMERİCAN EXPOKT LiNES fNS. ADRİATİKA SOSYL'TA ANONİMA 
NE V • y O K K tçiN: . Dl NA VİGAZYONE 

EXERMONT apu.ru 10 ilkteşrine do~ QUİRINAL \.'apuru 15/10/1939 tari-
ra bekleniyor. v hinde beklenmekte olup Adiryatik li-
EXECUTİVE vapuru 14 llkteşrine ~anları için yük alarak hareket edecek-

doğru bekleniyor. rCALDEA motörü 25110/939 tarihin
. EXPORTER vapuru 27 ilktcşrine de beklenmekte olup Cenova ve Man.il-
C!oğru bekleniyor. ya limanları için yük alarak hareket cde-

ARMEMENT DEPPE, ANVERS cektir .. 
ANVERS İÇİN r . İTALİA S. A. Dİ NA VİGAZİONE 
GİRONDE vapuru halen limanımız.: VULCANİA motörü 20/10/939 !ari-

dadır.. hinde Triyesteden Ncvyork limanı için 
D. T. R. T. KUMPANYASI hareket edecektir. 

TUNA LİMANLARI İÇİN SATURNIA motörü 1/11/939 tari-
TİSZA vapuru 15 ilkteşrlne doğru hinde Triyesteden Nev-ıork limanı ~çin 

bekleniyor hareket edecektir. 
' ilkteşrln nl R E X molörü 1/ 11/1939 tari-

. DUNA vapuru 50 arına hinde Triycsteden Nevyork limanı için 
~oğru bekleniyor. hareket edecektir. 

SERVİCE MAK1TİME ROUMAİN OCEANIA motörü 16/10/939 tarihin-
KÖSTENCE • GALAS VE TUNA de Triyesteden Cenubi Amerika liman-

LiMANLARI İÇİN ları için hareket edecektir. 
ARDEAL vapuru 11 ilkteşrlne doğ- NEPrUNIA ınolörü 19/11/939 tari-

ru bekleniyor. hinde Triyesteden cenubi Amerika li-
DUROSTOR \.'apuru 28 ilkteşrine manları için hareket edecektir. 

~oğru bekleniyor. N O T : 
SOCİETE COMMERCİALE BULGARE İlandaki hareket tarihleri ile navlun· 

DE NA VİGATİON A V APEUB lardaki değişikliklerden dolayı ncenta-
HAİFA - İSKENDERİYE VE PORT mız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 
. SAİT İÇİN tafsilat içiiı i:Kt.~ct KORDOl'.1DA FRA
BALKAN vapuru 15 ilkte~e doğru TELLİ 

bekleniyor. • S~ER~O. vapur acentasına mU-

v lann · · tarihi rl L-•-•--ct rae<ıat edilmesı nca olunur. apu.r ısun ve e u--.uı a 
biç bir taahhüt alınmaz, TEJ,EFON : 200(/%005 

Vapurlann hareket tarihleriyle nav- UMDAL 
tunlardaki deği~ikHklerden acenta me- Ul\IUI\lİ DENİZ ACENTALIÔ.l LTD. 
ıruliyet kabul etmez. HELLENİC LİNES LTD. 

Daha fazla taf.sillt lçin ATATORK p t A • • ATRA vapuru eylul nihayetı veya 
caddesi 148 No.da W. F. He.nry Van Der teşrinicvwl iptidasında beklenilmekte 
Zee ve Şsı. Vapur acentalıtma mUraca- olup Rotterdam ve Anversa limanları 
at edHmesi rica olunur. için yük a1acaktır. 

TELEFON ı %007/2008 BALKANLAR ARASI HA1TI 

SS. "ACHAİA" ve SS. •MOREA• .. 11LOVCEN .. 

Memuı· alınacak 
P. To T. Umumi müdürlüğün

den: 
idaremiz münhallerine alınacak memur ve müvezzi için mü

sabaka imtihanı yapılacaktır. 
2 İsteklilerin (hüviyet cüzdanı, mektep şahadetnamesi, sıhhat 

raporu, aşı kağıdı, zabıta ve adliyeden musaddak iyi hal kağıdı. asker
lik vesikası dört fotoğrafı) ve bir dilekçe ile (halen memur olanların 
sicil cüzdanlarile dilekçeleri) 21 birinci teşrin 939 cumartesi tadile ka
dar vilayet P.T.T. Müdürlüklerine müracaat eylemeleri ve bunların 
788 sayılı memurin kanununun dördüncü maddesindeki şartları haiz 
olmakla beraber devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 yaşını 
geçmiş bulunmamaları. 

3 Memurluğa alınacakların en az orta (Lise mezunları tercih 
eclilir.) Müvezzilerin de ilk mektep mezunu olmaları lazımdır. 

4 Müsabaka vilayet P.T.T. Müdürlüklerine 23 birinci te rin 939 
pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 

5 Müsabakada muvaffak olan Lise mezunlarına 20, Orta mektep 
mezunlarına P.T.T. memurin kanunu hükmüne göre şimdilik on lira 
ve müvezzilere de 7 den on liraya kadar asli maaş verilir. 

6 Süvari müvezziliğini istiyenler dilekçelerinde bunu tasrih et-
mekle beraber bir hayvan tedarikini taahhüt edeceklerdir. Bunlara beş 
lira yem bedeli verilecektir. 

7 - Başka dairelerden naklen gelecek olanlar müsabakaya tabi ol
makla beraber kendilerine umumi hükümler dairesinde maaş verilir. 

8 - Müsabakada muvaffak olanların idarece teklif olunacak her 
hangi bir yeri kabul etmeleri şarttır. 

1 2, 1 4, 1 5. 1 8 3756 (2085) 

Böbreklerden idrar torbasına kadar 
yollardaki hastalıkların mikroplarını kö
hünden temi7.lemek icin HELMOBLÖ 
kullanınız .. 

Helmoblö 
Böbreklcrilı çalışmak kudretini arlı

' rır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, es-

Bu vapurlara ait konşmento hamilleri ~~s \:?puru 8 teşrinievvel. 939 p~ 
v~ bu vapurlarda eşyası olan müessese- gunu Kostenccden_ a~.d~~ cdıp ~ teşrını- \ 
ler yapacakları muamele hakkında ma- evv~l 939 pazartesı gu~u saat L de : 
IOmat edinmek üzere acentemize mUra- Pıre - Arnavutluk lımanlan - Kotor-

ki ve yeni belsoğukluf.'Unu, mesane ilti-
4 babını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak 

\'e bozarken yanmak hallerini giderir. 
ı Bol idrar temin eder. idrarda kumların 

caat etmeleri ilan olunur. Dubrovnik - Split ve Triyesteye hareket 
edecektir. 

-,-,-.. -,,-,-,,-,-,,-,-,,-,-•• -•• -.-•• -,-,.-.-•• -.-,,-,-.. -•• -.-.. -.-,. GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

OLİVtER VE ŞÜREKA.si LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDF.Sİ Rees binası 
TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
nmız sefer yapacaklardır. 

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

PİRE 
uNEA HELLASıı 

Lüks transatlantik vapuru ile Pire 
Nevyork battı ... 
Pire - Nevyork seyahat müddeti 12 gün 
Nevyork - fuan için husus! fiatler .. 

Pireden hareket tarihi 
13/10/939 18//11/939 

Gerek vapurlruı.n muvasalAt tarihleri, 

Messageries Maritimes gerek vapur tsimleri ve navlunları bak-
KtmıP ıL"llYASI kında acenta bir teabbilt altına giremez. 

THEOPHİLE GAUTİER vapuru Daha fazla t.afsilAt almak için Birinci 
Her türlü izahat ve maJUınat içiö Bi- Kordonda 152 numarada • UMDALı 

rinci Kordonda 156 numarada LAU- umum! deniz Acentalığı Ltd. müracaat 
RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen- edilmesi rica olunur. 
tasma müracaat edilmesi riea olwıur. Telefon : <l072 MüdUrlyet 

TELEFON: 2 1 1 5 Telefon : 3171 Acenta 

lstanbul belediyesinden: 
8c§iktaşda Abbas ağa bahçesinin ihata dıvarı inpatı ile tevsiatına 

ait itler kapalı zarf ebiltrnesine konulmu,tur. 
İhale 16. 10. 939 pazartesi günü saat 1 S de daimi encümende ya

pılacaktır. Muhammen bedeli 16672 lira 37 kuruş ve ilk teminatı 1250 
lira 43 kuruştur. Şartname 83 kuruş mukabilinde fen işleri müdürlü
ğü kaleminden alınabilir. 

Taliplerin ihaleden 8 gün evvel fen işleri müdürlüğüne müracaatla 
alacakları fenni ehliyet ve 39 yılma ait ticaret odası vesikalan ve ilk 
teıninat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre ha
zırlıyacaklan kapalı .zarflarını ihale günü saat 14 de kadar lstanbul 
belediyesi daimi encümenine vermeleri. 

1, 6, 1 O, 14 3583 (2008) 

Karşıyaka Donanmacı ve Os
manzade ocağından: 
Ocağımızın senelik kongresi l 5. 1 O. 939 pazar günü saat 15 de 

Karşıyakada ocağımız salonunda toplanacağından ocağımıza kayıtlı 
arkadaşların kongre toplantısına gelmeleri rica olunur. 

ve mesanede taşların teşekkülüne mnnl 
ohır. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı te
mlzliyerek mavileştirir .. 

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

HER ECZANEDE BULUNUR .. 

Urla tahaffu~hanesa müdür
lüğünden: 
T ahaf fuzhanedeki paviyonların harici sıva tamiri yapılacaktır. 
Muhammen fiat: 4561 lira 52 kuruştur. 
Muvakkat teminat: 342 lira 11 kuruştur. 
Açık _eksiltme 16. 1 O. 939 pazarteai günü saat 11 de tahaffuzhane

deki mahalli komisyonda yapılacakhr. 
isteklilerin şartnameyi ve keşifnameyi görmek için her gün tahaf

fuzhaneye müracaatları ilan olunur. 
5, 8, il, 14 3661 (2034) 

Urla Tahaffuzhanesi müdür
üğünden: 
T ehaffuzhane dahilindeki tamir ettiril~ek 25 tonluk su havuzu, 

Muhammen fiat 736 lira 6 kuruştur. 
Muvakkat teminat: 5S lira 25 kuruıtur. 
Açık eksiltme 25. 1 O. 1939 çarşamba günü saat 11 de tehaffuzhane

deki mahalli komisyonda yapılacaktır. isteklilerin ~rtnameyi ve ke-
şifnameyi görmek için her gün tehaffuzhaneye müracaatları ilan 

olunur. 
14, 17, 20, 22 3786 (2094) 

/zmir Gümrükleri Başmüdiirlii
ğünden: 
Gümrük komisyoncu ve maiyet memuru sıfatını iktisaba talip ola

caklara ait imtihana 25. 1 O. 939 tarihine müsadif çar,amba günü saat 
9,30 da başmüdürlük dairesinde başlanılacağından isteklilerin 1093 
sayı ve 19. 6. 927 tarihli gümrük komisyoncuları kanununun 3 üncil 
maddesinde yazılı vesikaları tamamlamak ~artile imtihan gününde 
başmüdürlüğümüzde hazır bulunmaları ilan olunur. 

14 ıs 3787 (2096) 

S. FERiD Eczacıbaşı 

Şifa Eez· nesi 

aıçAGı 
Fn seri .sakalları 

Jrener 
ve ~ 
Yumu~ailr 

Beyoğlanda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt'!bassııı bay Ömer 

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

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
asansörü ve huıu.ıi lokantası vardır. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 
bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 

1 

eydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticannda 
bulunan otellerde bulufurlar. 
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inhisarlar umum müdürlüğün
den: 
Cinıl Mik. MuhammenB. 7o 7, 5 teminatı Eksiltme 

Lira K. Lira K .Şekli Saati 

Şarap galon manta. ı 125.000A.Sif 1250.- 93 . 75 Pll7.arlık 14. 

26X45 eb·adında. 
Şarap oişesl mantan 600.000 c c 5724.- 429.30 c 15. 
24X45 
Likör mantan 200.000 c c 1679.50 140.96 c 15.30 

23X35 
Rakı mantarı 10.000.000 c c .35000.- 2625 .- c 16. 
20X25 eb'admda , . 

1 - Şartname ve kalite nümuneleri mucibınce yukarıda cıns ve 
miktarı yazılı mantarlar pazarlıkla sahn alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme şart
lan hizalarında yazılıdır. 

ili - Pazarlık 23/ X /939 pazartesi günü Kahata,da levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Rakı mantarı şartnameleri her gün levazım şubesi veznesin
den ve lzmir, Ankara baş müdürlüklerinden 175 kuruş mukabilinde 
alınabileceği gibi diğer ~rtnameler parasız mezkur şubeden alına
bilir . . 

V - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde yüzde 
7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda ndı geçen komisyona gel
meleri ilan olunur. c7863> 

3, 8, 14, 19 3613 (2016) 

Kiralık Arazi 
T. C. Ziraat bankası lzmir şu

besinden: 
Haiz olduğumuz vekalete ve bankamıza 2814 sayıh kanunla rchnl

yetine binaen Bulgurcanın Cevizci oğlu ve sair mevkilerinde Molla 
Halil ve rilfekasına ait araziler kiraya verilecektir. Kira bedeli peşin
dir. Dellaliye müşteriye aittir. Kira müddeti önümüzdeki azami bir 
mahsul mevsimi içindir. Ve mahsul kaldırıldıktan sonra kira münkazl 
olur. İsteklilerin 24. 1 O. 939 pazartesi günü saat 1 O da Bulgurca köy 
odasında hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 
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çemberlaynın nutkunun akisleri 
ISVIÇRE 

gazetelerine 
GöRE 

lngiltere 
karşı 

herşeyden evvel Çekoslovakya ve Lehistana 
yapılan haksızlığın tamirini istemektedir 

istenilen sulh temi atı Ga p cephesinde 48 saat 
_Eğer Hitlerden sadir olursa Garp dev- Majino ile Sigfrid hatları arasındaki 
le ti eri bununla da iktifa etmiyecekler harp sahasında neler gördüm? 

Paris 13 (Ö.R) - B. Çcmberlaynın 
dün akşamki nutku biltiin memleketler· 
de ehemmiyetle tefsir edilmektedir. 
}'rans1z gazeteleri B. Daladiyenin nutku 
Jll' İngiliz ba~''ckilinin sözleri arasında
ki mutabakati mcmıınniyetle kaydedi
yorlar. Bu da tabiidir, zira nutuk Fran
sız hükümetiyle istişareyi müteakip söy
Jcnmistir_ Başvekilin nutkundan evvel 
dominyonlarla da istişare etmi~ olması 
l.ütün imparatorluk namına söz !.öyle
mi~ olduğunu göstermektedir. 

ı:elere nihayet vcrme"ini talep ediyorlar. !erinin her zamandan daha sarih oldu-
KAT'İ RED CEVABI ğunu kaydediyor. Türk umumi efkarı 

<ıBaeler r 1alırihten» gazetesi diyor ki: da İngiliz ve Fransız başveki11erinin bc
('cm!Jnrl:ı::nın nutkuım suya sabuna do- yanatı etrafında ta•n uyniyeti memnuni
kunmaz sckiltlc tefsir etmek imkansız- yetle müşahPde etmiştir. 
dır. İngili:! basvekili k::ıt'i bir rcd c~vabı l\I!ıCARİSTANDA AKİSLER 
\Crmi~i~ , · Bud:ıpeşte g~~etc1erinin ıl;?yraıatı. 

"yeni Ziirih n !!aze~esi. İn.,ailiz ba~.veki- . ~ Ceınberlayn•n sczlerinden lngiltere ve 
linin mutcd'I bir Ji.:arı kuHanınakb be- Fransanın fiili teminnt elde etmedikce 
r<1bcr Hifü~rizme ka~ ' mücadeleye de- ı:'üzal:e!'eyc giri.şmiyecel+•ri neticesini 
'u:n r.z:~•ini tckitl ct~·~·~ai \'e ancak ha- istihraç cdi:·orlar. 
ki:..i bir sulh ar:::ı ct!i~ini yazmaMadır. ALJl.~AN HÜKLHET'İ ZİHNi'-.'~TİNİ 
('cmbc.-Ja:ynm be' an:ıt•r.dan İn.,.Hie"c-. • • .. DE~İŞTİR:f:ı:ELİDİR 
ıı · n b:-zı ta\ izat Yl<!lnlt!ğa bazı!'. c?"u~u-
ııu, fakat bıınun ımı!rnhilinde Lehistarı Londra 1:1 (Ö.R) - Ncvyork Herald 
,.c Çelrnslo\'akyaya yapılan haksızlığın '.lribün Çeınbcrfr:ı nın nut:ku h:ıkkında 
tamirini istediği anla~•lınalctadı.r. ~unları ya:.:.ıyor: 
Aynı zamanda Almanyanın \'aadleri- •Hiç şüphe edilemez ki sulh akdedi-

İtah"an siyasi mahfillerinin fikrince 
n. Çt'~berl~~ n Bitlerin tekfülcrini kat'i 
c:larak reddetmiş olmakla beraber, Al
nıan hükümetine yeni tekliflerde bulun
mak imkanını da bırakmıştır. B. Çem
berlayn müttefiklerin siyasi ve ahlaki 
mahiyette olan talepleri kafi olarak tat
min edilinceye kadar harbe de,·am ede
tcklerini bildirmiştir. 

ni tutmak ve taarruz h<.reketlerinden fc- lcbilmesi için Alman hükümetinin zih-
k ' ı ak dyctini değiştirdiği hakkında mukni te- Garp cephesinde Fransız ve Alman topçuları 

ragat arzusunu ati 0 ar ispat etme- Pa.ris - Meşhur Ameriklı gazeteci sırtı sıraya devam edecek bir yagm" urun ne g""irdikleı·i ha~kın' 1 tepelerden taı'a~-
. · t kt d" E " b t · t Hit minat ve fiili garanti vermesi laiımdır. -y 

sı ıs enme e ır. ger u emına - Kniker Voker garp cephesinde müşahe- bile bunu çok müşkülleştireceg"i muhak- sut etmek ve böylece tayyarelerinin kı."-
1 d dır 1 h ""kü" tl · Akşam gazetelcrL Hit1erizmi bir nu- ·' Bununla beraber İtalyan gazeteleri 

İngiliz başvekilinin sulh fikrine mutlak 
surette muarız olmadığın ı. ancak Al
manyadan daha maddi ve hüsnü niyeti 
hakkında kana:ıt verici beyanat bekledi
ğıni kaydediyorlar. 

er en sa 0 ursa garp u me erı "9 delerini şöyle anlatıyor: kaktır. Fransızlar çok nikbindirler. Ma- mettar inkişaflarına aynı derecede kl'·-
b 1 "kt"f d · kl eli maralı beynelmilel düsm. an olarak tarif _, unun a 1 • 1 a e emıyece er r. cCephede geçirdiğimiz 48 saatte, fa- neviyatları mükemmeldir. Majino hat- metli malilmat ilave etmek kabil olmak-

İMPARATORLUÔUN VAHDETİ ediyorlar. sılasız yağan yağmurlar harp sahasını tının derinliğinde top yuvalarında gör- tadır. 
Nasyonal Saytung, İngiliz başvekili- ·Baltimor Sun» gazetesi diyor ki: bir bataklık haline sokmuş, tayyarelerin düğümüz askerlerin yalnız kahkaha ve Ayrıca Almanlar Majino hattına bi.i-

HAKİKİ SULH ARZUSU 
İsviçre gazeteleri İr1gi1iz başvekilinin 

hakiki sulh anusunu kaydetmektedirler. 

nin Münihten sonraki lisanı ile bugünkü Çemberlayn bermutad hakikatin ta ken- keşif uçuşları imkansız kalmıştır. Islak şakalarını duymaktayız. Fransız asker- yük çapta bir tecavüze kalkışacak olur
açık. kuv\'etli ve azimkar beyanatını disini ifade etmiştir. Avusturalya başve- toprak üstünde kayarak ve büyükmüş- terinin çehresinden h.lç bir şey tebessil- larsa kendi topraklarında kaybettikleı·i 
mukayese ederek bütün imparatorluğun kili İngiliz başvekilinin sözlerine tama- külatla bir bataryadan bir bataryaya gi- mü eksik etmiyor. mevkileri istirdat için çok ağır zayiata 
Hitlerizme karşı mücadelede birleştiği men iştirak ettiğini söylemiştir. diyoruz. Bazan kazılımş olan siperlere FRANSIZ CEPHESI katlanmaları icap edecektir. Fransız top-
ncticesine \•asıl oluyor. Alman radyosu Çcınberlaynın nut- düşüyoruz. Bu da yağmurlu havalarda Fransız cephesi şimdi Majlno hattın- çularının yeni mevkileri hakkında izahat 

•Jurnal dö Jenev• diyor ki: Çember
foyn müttefiklerin maksatlarını vuzuh 
ile ve tam bir itidal ile izah etmiştir. Ne 
İngiltere, ne de Fransanın Almanyaya 
karşı ileri sürülecek talepleri yoktur. 
Almanyanın istiklaline dokunmak veya 
Alman izzeti nefsi için kabul edilemiye
cek şartlar serdet•ıeğe niyetleri yoktur. 
Sadece Almanyarun kaybetmiş olduğu 
Avrupalı hissini tekrar bulmasını ve 
apansız taarruzlariyle uyandırdığı endi-

Belgradda Çemberlaynın nutku bü- kundan Pek kısa bahsettiği halde Sov- askerlerin z.ahmelli hayatlarına ait hika- dan ziyade Sigfrid hattına yakındır. Ve verecek mevkide değilim. Yalnız şunu 
yük bir te!'ir yapmıştır. Politika gazete- ~et ve İtalyan radyolarının tam malu- yeleri bize anlatıyor. Fakat, buradaki te- tamamen Alman toprağındadır. Şimdiye temin edebilirim ki Majino ve Sigfrld 
si scrlevhalarınd:ı şu sözleri kaydetmek- mat verdikleri dikkate şayandır. ln~ilte- lakkiye göre bu fena havalar kıymettar kadar hiç bir Alman askeri Fransız top- hatları arasında o kadar ağır topçu kuv
tedir: •IJk önce hareketlere ihtiyaç var- redeki tesir tabii umumi tasvip mahiye- .bir yardımcıdır. rağına ayak basma.mJ§tır. Cephenin sat- vetleri yerleşmiştir ki burada Alman
dır. İngiltere ve Fransa yalnız sözlerle tindedir. Taymis sunları yazıyor: Bizim Müttefiklerin açıkça görünen tabyası, hı bir tevkifi bazı noktalarda Fransız lara karşı biı· ıreni müdafaa hattı tesis 
iktifa edemezler. n neslimiz vaıifesini &nlamışbr ve gelecek mümkün olduğu kadar müdafaada kal- ileri hareketinin zayıf olduğunu gösteri- edilmiştir. 

ROMANYADAKİ AKİSLER nesillere eyi bir hayat kurmak için her maldır. Mümkün olduğu kadar, yani In- yor. Fakat hakikaten, askeri mütahassıs- Iki müstahkem hat arasındaki arazide 
Romanyada nutkun uyandırdığı tesir fedakarlığa hazırdır. giltere ve Fransa tayyare fabrikalarının ların görüşlerine göre Fransızlar harp halen hiç bir meskUn yer yoktur. Nor-

aynı suretle derin olmuştur. Üniversul Deyli Tel;:?raf Çeınberlaynın İngiliz in5aatı müttefiklere büyük bir mater- başlayalıdan beri çok mühim avantajlar mal zamanlar da nüfusları sekiz ile on 
E;azctesi, Çemberlaynın en büyük bir milletinin miittehid 5esine terceman ol- y:ıl temin edinceye kadar müdafaada elde etmişlerdir. Bütün cephe fmtida- iki bin arasında olan blr çok köyler ve 
azimle- beynnatta bulunduğunu ''e söz- duğunu kaydediyor. kalmak.. dınca Almanları oldukça geriye iterek kasabalardan geçtik ki bomboştular. B u 

Kremlindeki görüşmeler 
F enlandiya mümessiline Sovyet 
prograru tamamen izah edilmiştir 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - ümidindedir. Fakat her ihtimale karşı 
h~zır bulunmak istiyoruz. 

akisler yapmakta devam ediyor. Faşist Stokholm 13 (A.A) - Alman ajansı
gazeteleri, Fenlandiyanın her taarruza rıu nazaran ı-alahiycttar mehafil şimal 
silahla mukavemet kararııu verdiğini ve ıneınleketleriniı. Mosko\·a nezdinde müş
coğrafi vaziyeti hasebiyle adeden çok terek teşebbüste bulunacaklarına dair 
faik düşmana karşı muvaffakıyetle mu- Londra radyosu tarafından verilen ha
kabele edebilecek mevkileri olduğunu ber hakkında ademi malumat beyan et
yc..zıyorlar. Aynı gazetelere göre Fenlan- mektedirler. 
diyaya taaruz, Skandinavya devletlerini Ke7.a Isveç hiikümetinin Rusyarun 
lakavcl ve bitaraf bırakmıyacaktır. Fenlandiya ale:yhindeki muhtemel bir ic-

. FENLANDİYA BAŞVEKİLİNİN rmıtına karşı alakasızlık gösteremiyece
BEYANATI ğini Moskovaya bildirmiş olduğuna dair 

Stokholm 13 (A.A) - Fenlandiya olan şayialar da yalanlanmaktadır. 
başvekili B. Cajander İsveç radyosunda Faris 13 (Ö.R) - Norveç Telgraf 
verdiği kısa bir hitabede Fenlandiya a1ansı D.N.B. ajansının verdiği bir habe
devlet birli~inin umumi harp neticesi ol- ıi. tcyid ederek Norveç, Danimarka ve 
ınadığını çünkü Fenlandiya hudutlarının İı;vec sefirlerinin Moskova hükümetine 
&sırlarclanberi değişmemiş ve memleket şimal memleketlerinin Rusya - Fenlan
içine yabancı hiç bir unsur i1ave edilmiş diya arasındaki mü7.akereleri ne kadar 
bulunmadığını bildirmiştir. ald.ka ile takip ettiklerini bildirdiklerini 

Bir d<>vletin Fenlandjyayı mutavaata haber veriyor. Bu memleketler mezkfrr 
mecbur etmek suretiyle elde edebilece~ müzakerelerin Fenlandiya tarafından di
ği menfaatler Fenlandiyıı bütünlüğünün ğer .şimal memleketleriyle birlikte takibi 
t:ıhribinden husule gelecek mahzurlara arzu edilen bitaraflık siyasetini değişti
tckabül edemiyeccktir. Bütün Fenlandi recek mahiyette olınıyacağı ümidini ser
ya milleti müttefiktir. Fenlandiya hiç bir detmislerdir. 
kimseyi tehdit etmemektedir. Aldığı ted- AMERİKANIN TEŞEBBÜSÜ 
Lirler ya1nız kendi emniyeti içindir. Vaşington J3 (A.A) - Hariciye neza-
Fenlandiya barış içinde yaş1yabileceği reti Amerikanın So\•yetler birliği nez-

dinde teşebbüste bulunarak Fenlandiya 
ile Rusya arasındaki sulh münasebetle
rine zarar verebilecek hiç bir hadisenin 
zuhur etmiyeceği hakkında samimi arzu 
göstermiş olduğunu teyid eylemiştir. 

Hariciye nezareti bu demarşın Ameri
ka tarafından bir taraflı ve müstakil ola
r&k yapılmış old~~unu bildirmektedir. 
Vaşington 13 (O.R) - Fenlandiyaya 

karşı Sovyetlerle Fcnlandiya arasında
ki muslihane münasebetlere zararı do
kunacak hiç bir şey yapılmaması ümi
diyle Amerikanın Moskova nezdindeki 
teşebbüsü memnuniyetle karşılanmıştır. 
Bunun sebebi bir bakımdan hissidir. 
Çünkü Anglo - Sakson milletleri kendi 
menselerini şimal memleketlerinde gös
terirler. Amerikan teşebbüsü dostane 
hır mahiyette olmuştur. Ve Fenlandiya
ya karşı Sovyet müddeiyatının mutedil 
olmasını istemekten ibaret olmuştur. 

ŞİMAL MEMLEKETLERİNİN 
MUKADDERATI 

Paris 13 (Ö.R) - Fransız mahfilleri, 
Amerikanın Moskovada Fenlandiya le
hinde yaptığı teşebbüsü şarkl Avrupanın 
mukadderatı yalnız Almanya ve Rusya
yı alakadar ettiğine dair olan Alman na
zcriyesinin reddi mahiyetinde telakki 
etmektedir. 

Litvanya Aand adalarının Ruslara 

Memeli Almanlardan 
istiyece k mi imiş? 

Paris 13 (Ö.R) - Havas ajansının ver
diği habere göre Litvanya hükümeti, 
Sovyetlerin teşvik ve müzaheretine da
yanarak Klay Pedayı (Memeli) Alman
lardan istiyecektir. 

Stokholm 13 (A.A) - Litvanya elçisi 
Erkkonun radyoda söylediği nutuk 
Amcrikada Alman şebekesi tavassutiyle 
neşredilecekti. Almanlar son dakikada 
Alınan nizrmatının müsaid olmadığını 
ileri si.irerek buna muhalefet eylemişler
dir. --- m 
22 Amerika tayyare 
gemisi Honololuya geldi 

Honolulu 13 (A.A) - - Associated 
Press bildiriyor: 

Amerika bahriyesinin 106 tayyare 
nakleden 22 gemisi Sandiegodan buraya 
gelmiştir. Bu gemiler Sandiegodan 5 

• 
~eçm~sı istenmiyor 

Paris 13 (ö.R) - Amsterdamda çıkan cTelgrab gazetesi Finlandiya or· 
dusunun Ru~ hududundaki göllere ve sıkı ormanlara dayanarak kolayca mü~ 
dafaada bulunabileceğini yazıyor. 

Aland adaları meselesine bu itibarla büyük bir ehemmiyet verilmektedir. 
Ni~beten kuvvetli bir filoya malik olan ve ordusu da azımsanamıyacak olan 
lsve:; Botni körfezine h~kim olan Aland adalarının Sovyet idaresine geçme
sini kabul etmiyecektir. 

Çenıbe r' aynın nutku Ameri~ ad.ı 
büyük bir memnuniyet uyandırdı 

Paris 13 (ö.R) - Havas ajansının istihbaratına göre, Çemberlayrun nut
ku Amerikada memnuniyet uyandınruştır. Loyd Corcun Avam kamarasındak.J 
müdahalelerinden sonra lngiliz başvekilinin Hitler tarafından yapılan teklif~ 

len reddetmekte kafi derecede azim göstermemesinden korkulmakta idi. Hal
buki B. Çemberlayn Hitlerizmi yere sermek azmini sarih olarak ifade etmiııtir. 
Bu vaziyet Amerika ayanını demokrasilere yardım içi~ bitaraflık kanununu 

Müttefikler önümüzdeki Baharda düş- hakim tarassut mevkilerine sahip olmak- kasabaların sokaklarında sadece başıbo~ 
mana ~arahaten faik bir hava kuvvetine tan men etmi§lerdir. Fransız askeri oto- dolaşan kediler, birdenbire ortadan sı; 
malik bulunacaklarını düşünüyorlar. Fa- riteleri bilhassa bu noktaların ehemmi- olan ev s::ıhlplerinl araştıriyorlar. 
kat Hitler Bahar gelmeden garp cephesi- yeti üzerinde ısrar ediyorlar. Tarlalarda hazan tavukların, terkedil-
ne taarruza karar verebilir. Çok sala.hl- BIR ILERI MÜDAFAA HATI'I mi§ kümes hayvanlarının dolaştıkları 
yetli bir çok şahsiyetler, Hitlerin planı Fransız askerleri şimdi hütün şark görülüyor. Hiç şüphe yok mutena bir ye-
l>u ay içinde Holandayı istila olduğunu cephesinde Sigfrid hattının yanı başında- mek hazırlamak istedikleri zaman asker
zannediyorlar. Umumiyetle bu taarruzun dırlar. öyle ki gerilerindeki Majino hattı ler bu bahtsız kümes hayvanlarının bu 
Ilkkanuna kadar teknik bakımından ka- i1e temaslarını kaybetmişlerdir. Simdi ser azat endişelerine nihayet verecekler
bil olduğu düşünülmekte ise de iki gün Fransızlar için Alman mevkilerini elleri- dlr. 

Şimal Denizinde 
Alman filosunun faaliyetleri haberi 

Londrada istihza ile karşılandı 
Londra 13 (Ö.R) - Alman iddiaları- bi bu filoya mensup gemilerin; İngiliz balıkçı gemisl mürettebatı Norveçe mu

na göre şimal denizinde dolaşan bir Al- filosunu görür gömıez kaçmalarından vasfilatlerinde bunu teyid etmişler, ne 
man hayalet filosu vardır. Alman tebli- ibaret kalmıştır. Alman tayyarelerinin İngiliz harp gemilerine, ne de bunların 
ğinde: Şimal denizinde hareketlerin de- fa~yetine gelince, İngiliz filosuna karşı arasında kalmış olan Norveç balıkçı ge
vam ettiği hakkındaki kayıd Londrada yaptıkları bombardımanda hiç bir harp misine hiç blr isabet vaki olmadığını te
istihza ile karşılanmıştır. Alman filosu- gemisine isabet vaki olmamıştır. HadiSe yid~ebniŞlerdir. Buna mukabil Almanlar 
nun faaliyeti geçen hafta bildirildiği gi- mahallinde bulunmuş olan bir Norveç en az dört tayyare kaybetmişlerdir, 

lsveç Bitaraflığı 
lsveç müdafaa nazırı iyi bir ordu ve 

kuvvetli donannıası olduğunu söyledi 
Paris 13 ( ö.R) - lsveç milli müda

faa nazırı Goteburg'da bir nutuk söyli
yerek demiştir ki: 

« lsveç te sulh ve hürriyeti müdafaa
ya hazır bulunmalıdır. Bunun için iyice 
hazırlanmıştır. Az zamanda seferber edi
lebilecek İyi bir ordusu ve diğer Baltık 
milletleri arasında 1914 senesine nisbet
le kuvvı!ti artıİıış olan bir filosu vardır. 

Stokholm 1 3 ( ö.R) - lsveç başvekili 

Elizede 
Nazırlar meclisi 
Lebrünün riyasetinde 
toplandı 

P aris 13 (Ö.R) - Nazırlar meclisi Eli
zede Cümhurreisi Lebrtinün riyasetin
de toplandı. Başvekil Daladiye tarafın
dan siyasi ve askeri vaziyet izah edildi. 
Reisicümhur, başvekiliiı son nutkunda 
Fransız milletinin birleşik hissiyatını 
sarahatle bildiren aözlerinden dolaYı 

Isveçin sıkı bir bitaraflık arzu etmekte 
olduğunu tek.icl etmiş ve muharipler tara
fından bitaraflarla ticaretin devamı hu
susunda verilmiş olan teminata rağmen, 
Isveçin yalnız muhariplerle değil, bitaraf 
memleketlerle dahi ticaretine engeller 
çıkanldığını kaydedere:.. l:ıunun alakadar 
hükümetler nezdinde protaatoyu mucip 
olduğunu ilave eylemiştir. · 

Paris 13 (ö.R) - Aften Bh~det ııa· 

zetesine göre lngiliı hükümetl harpten 
evvel sipariş edilmi~ olan on iki torpi
doyu yakında Norveç hükilmetlne teı
lim e<:lecektir, 

Brüksel 13 (ö.R)" - Stokhotm•m iyi 
haber alan mahfilleri Oslo grubu mail• 
fillerinin yakında toplanacakları hakkım 
da D. N. B. ajansı tarafından verilen ha.• 
beri teyid etmektedirler. 

lngiliz zayiatı şimdiye 
kadar 159 askerdir 

Londra 13 ( ö .R) - Ha.va nezareti J.ngiliz hava ordusunun yeni zayla.' 
listesini nqretmi§tir. Buna nazaran muhasematın iptidasından beri lngili3 J_ı~ 

va ordusunun ıayiah ıun1ardıtı 
Harpte ölen veya harpte aldık.lan yaralardan vefat eden 12, hizmet haltnCl4 

&len •eya hizmet halinde ;yualanank yefat eden. 64, maktul olduğu zaıme. 
dilen kayıp 5, ..ır olduiu .aimedilen kayıp '· Jı:.).ıp 66, Janh 9, yelı:tm mak· 
tul brıP uv. 


