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Din münderecatmdan gazetemiz meıuliyet kabul etmez. 
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Son sahife 
Harici haberlerini bugün 
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Bol·· m ztın ehem iye 
" Türkiye bir taraftan fngiltere ve ransa diğer 

taraftan Sovyetler birliği aı·as da teşkil edilecek 
köp:-ünün esnedı o~acaktır •. " 

•• unase Tahş· at 
Tas Ajansı dün resmi bir ekzip neşret iştir 
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Bir siyase
tin il ldsı 

Hükümet konağına. kışlaya, Tayyare hangarlarına, Elektrik ve 

---~---
ŞEVKET B!LGIN 

Biiyiik garp demokrasilerinin geniş 
ınüsamahalarındnn istifade ederek Ver-
68Y muahedesinin hükiimlerini birer bi
J'er ortadan kaldıran Almanya, 5o~·et 
Rusya ile bir sürpriz te kil eden dostluk 
paktını inwıladııra güne kad=ır,. t\.\~pa
yı nzgın ihtiraslarına uygun hır şekılde 
tensik etmek lıulyasında idi. Ru ınmız
znm isdc bilhassa İtalyanın yardunına 
güveniyordu. Anti komintcrn pakt uÇe
lik ittüakD a inkilap edince, Almanya \'e 
ita]yarun, bcynclmi1cl ehemmiyet taşı
yan hadiselerde birbirini tamaınlıyacak
Ian zannedilmişti.. Fakat 24 ağus
tostan beri hadiseler o kadar haşdöndü
rücü siiratle inkişaf ettiler ki buglin biz
zat Hitlerin kendi kendini tanıması 
müşküldiir. 

Artık ne Antikominteru pakt vardır, 
ne de çelik ittifak ... 

hava gazı fabrikaları ile Sokoni gaz depolarına bombalar 
yerde yangın çıktı. lperitlenen ~abalarda 

müteessir olanlar hastane ye kaldırıldılar ... 
düstü 14 

~ 

gazdan 

Dün sabah lzmirde ve Bomovada ye.- \ c bimılara sığınmı.-;ardır. Alarm iş::ırc
pılan pasif müdafaa ve aktif harekat tat- tinden dört dakika' sonra sanki biitün 
bikleri, Ankarada ve lstanbulda yapılan şehir dunuuş, mağazalar kapanm~, _ha_
dencmclerin fevkinde bir muvaffakıyet her verme \'asıtnları Caaliyctc geçınıştı. 
İçinde geçmiş ve kelimenin bütün mana· Sokaklarda, vnzifedar olanların Jıaricin-
sile muvaffak olunmu~tur. de tek insan kalmamıştı. 

Tecrübeyi l:unir halkı. büyük bir ol- Evlerin pençerelcri sun sıkı knp~-
gunluk içinde kar"ılıyıırak ilk alann ~- rruştı. Kapllarda ve pençerelerde tek uı
retini müteakip büyük bir çabuklukla snn yoktu. Mekteplerde tedrisat durmuş 
sığınaklara, siperlere, J:İzlenme yerlerine ve talebeler sıiıruıklara ve kapalı yerle-

•• • 

re girmişti. 
Evlerde ve h Ik arasında endişe var: 

Herkes biribirine soruyor: 
- Tayyareler sahici bomba alacak

lar mı? 
- SONU 6 iNCi SAillFEDE -

Kremlinden bir görünüf 

i 1 rin riyaseti ı e bi 
ç de a oplandı 

ile yeniden istişarelerde Alnıanya Rusya 
bulunmak fikrindedir. 

harbe 
?akat Rusya 

sü ı·ii k 1 en ın i yecek tir 

j Jyt:m '" İttif GfılYiUUR gizli e in 
C!e e ~t o!~UGU 

Paris 16 (lJ.R)- ltalyan gaze
teleri Berlindcn dikkate şayan 
telgr.allar almaktadır. Führcr en 
yak n iş arkadaşları ile sık sık 
müzakere halinde boılunmaktadır. 
Ordu kumandanlarının da i (rak 
ettiği gizli kabine komitesi bir haç 
defa toplanmıştır. 
<Roşo Dcl Kat'lino> gazetesi Almanyn

nm yakında ço!c geniş bir siyasi diplo
matik faaliyet sarfetmesini muhtC'mel 
görüyor. Harbe nihayet vermek için ya
pılan teşebbüsler aklın Jtaldığından Al
manya ve Rusya yeniden alınacak ted
birler hakkında istişare edeceklerdir. 
Ve Rusyanm yakında muhteriz vaziyet
ten çıkına~ı muhtemel addediliyor. Mos
kova hilkümcti bu maksatla evvclcmırde 
gerek Balkan, gerek Iskandinavya ve 
gerekse yakın şark mıntakalannda açı
lan bütün meseleleri kat'i olarak hallet. 
mek arzusunu ta'kip etmiştir. cStampa> 
gazetesi de aynı fikirdedir. 

c 

a ı a aş m r. 
Diğer taraftan «Nasyonal Zay

tung» lsviçre gazetesinin Berlin 
muhabiri de şunları bildiriyor: 
Berlin re ... mi mahfillerinde süku
net göze çarpmaktadır. Fakat b:ı 
zahiri bir .. ükunettir. Her an çok 
miihim askeri hadiseler beklene
bilir. 

Almanyada bitaraflann sulh 1 indt 
muhtemel bir müdahalesi hakkında 
rivnyetlere rağmen, maddi b.r Md 
yo1 tur. Almanların böyle bir t ebbiı 
nrzu ettikleri muhakkak olmakla be
raber, bugün iki hasım taraf arasında g -
n"s ve derin bir uçunım mevcut oldug.ı 
kruıaati mevcuttur. Çembcrlaynın nut
kunda Lehistan ve Çckoslovakyanın ye
niden tesisi hakkındaki sözler Alman si
yasi mahfillerince hiç bir suretle kabul 
cdilemiyecek bir teklif addedilmektedir. 

cNnsyonal :J.'idende> Danimarka gaz:
tesinin muhabirine göre Rusyaoın 'azı

- SONU 2 :iNCİ SAHİFEDE -
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Şarki Anupada yaşıyan muhtelif ırk

lara mensup nzlıkların içinden çıkılmaz 
bir halita teşkil etmeleri, llitlerc, hcge
me10ya plfınlıınnı gizliyen müthiş bir rol 
oyıuımak lırsatuıı ,·cnniştir. A\•ushırya
nm ilhakını müteakip, Führcr, göz
lerini Çckoslovakyaya çevirmiş, Sii
det azlıkları mcsch•sini tahrik et
miştir. Çekoslovakya faciasının na
sıl başlayıp nasıl bittiği ma1Cımdı1r. 
Sonrn ayni Almanyayı Polonyaya 
sallanmış görüyonız. Dava yine ayni 
davadır.. 700 bin Alnıanı kurtannak 
bahanesiyle 35 milyonluk bir dc,·let is
tiklalinden mahrum edilmiştir. 

s o ya uzer n e l..,..anlar 00 bi kişilik 
Buraya kadar Alıuanyanın planı mu

vaffak olmuş sayılabilir. Polonynmn is
tilası emrivaki haline geldikten sonradır 
ki, Almanyayı içinden çıkılmaz müşev
,.cş yeisaver vasizeye süriikliyen hadise
ler birbirini takip etmekte gecikmediler. 

Hitler Polonya lıarbi bitince miitte
fiklerin harpte devamı liizumsuz göre
rek muhasnnuıtı ,.e şarktaki emrivakii 
knbu1c rnzi olncaklannı zaonetınisti. Al
mnn milletine böyle bir iimit 'ermişti. 

Fakat tahminlerinde aldandı Mütte
fikler şimdi her zamandan :dynde nihai 
zaferi elde etmeğe karar vermi,, bulunu• 
yorlar. Sırf bu vaziyet yüzünden Al
manya Sovyct Rusynnın hakim niifuzu 
nJtına girmiş gibidir. Biitiin cenubu şar
ki A\Tupa yollan Alnıanyaya kapan
anştır. Baltık denizine gelince, Alman
ya bu denizde hakim me\·kic sahip 
olduğunu artık iddia edemez. 

Stnmpn gazetesinin Tallin muhabiri 
Alnınn • Sovyct menfaatleri arasındaki 
te7.nda temas eden bir yazısında Baltık 
dramının ha döndiiriicü süratle devam 

- SONU 2 tNCt SAYFADA -

ŞEVKET BİLGİN 

Uçan Alman tayyarele
r·nden ··çü d··şürüldü 
g· iz tayyare e · Al an ar 1!. osuna hü· 

m e erek bir krrAva~··ı•· amdıla .. 
Londra, 16 (ö.R) - Alman bombardıman tayyarelerinden mütqeklıiJ 

bir filo bu sabah bütün lıkoçya üzerinde uçuşlar ynpmı~lnrdır. Edimyorgda 
yapılan UÇU§larda dafi toplan derhal harekete. geçrnİ§lerdir. 

Alrnnnların üç bombardıman tayyaresi, isabet eden mermilerle düştirülmüş
tür. lngiliz 'avcı tayyareleri düşmanı karşılamıştır. Alman bombardıman tay
yareleri avcı tayyarelcrimizle bir hava harbinde bulunmağa cesaret edcmiyerek 

alelacele çekilmişlerdir. 
Avcı tayyareleri düıı~anı t .. kip etmi~, şimal denİLinde daha bir kaç Alman 

tayyaresi düşürülmü tür. 
Oslo, 16 (ö.R) - Norveç gemicileri Şimal denWııde Alman sularına yakın 

yerde lngiliz tayyareleri. ile Alman kruvazörleri arasında büyük bir harp vulru 
bulduğunu, bir Alman kruvazöriini.İn batınldığını bildiriyorlar. Resmi lngiliz 
kaynaklanndan bu haberi teyid edecek bir lnallımat henüz gdmemiftir. Maa
mafih lngiliz tayyarelerioiµ Alman deniz üslerine sık sık ~lar ve taamızlar 
aptıklan öğrenilmektedir. 

ordu tahşid • 
ı~ etmişle 
----tr---

P ol on yadaki taarruz 
tabye ini aynen tat

bik edeceklermis 
--.tr-

.. ··ıttefiiı Oi'dular 
meıu 1ıi!ep·12:ıen ve 

.. 

Jı HJllJetlerinden emin 
olaraBı belıliyorlar. 
Lundrn, 16 (Ö.R) - Röyter bildiri-

yor : Garp cephesinde bir Alman taar
ruzu artık tamamen yakın görünüyor .. 
Almanlar blitün cephe üzerinde hücu
;na ge;.ınek için büyük hazırlıklar YDP.ı
yorlar. ilk ateş hattına bazı Alman )o. 
talan · gönderilmiştir. Fransız topçusu 
uyanık vo mukavemete hazırdır. Lond-

- SÖNU 2 İNCİ SAHiFEDE - Müttefik bQfkumandanı general Gamlen 
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Beni lsrail 
sonra Tih 

Musanın vefatından 
Sahrasından çıkmıştı 

Musanın, Harunu takiben vefatından 
sonra kırk senenin tamamlanması için 
daha yedi sene kalmıştı. 

Bu yedi seneyi Beni Israilin burada 
s,1oğınuş ve büyümüş çocukları sabırsız
lıkla geçıroiler. 
Mısırdan çıkan o kalabalık cemaaten 

yalnız iki kişi kalmıştı. Y~ ve Kfilip. 
Bunlar da Tanrının 10.tfuna mazhar ola
tak Beni sraile reva görülen cezai Da
hiden masun kalanlardı. 

Tanrı, Yakup ve Yusuf evlatlarını Mı
su·da bal ve süt diyarına götürmek, on
ları Anı Mev'uda.. Arzı Ken' ana sahip 
kı.lmak için çıkarmıştı. Fakat isyanları 
tle Allahı kızdırdıkları için Cenabı Hak: 

- Hiç biriiılz size vMettiğim diyarı, 
arzı Kenanı göremiyeceksinlz, demişti. 
Tanrı, ancak Musanın müracaatı üzeri
nedir ki onları affetmiş ve ancak: 

- Arzı Mev'udu onlara değil, fakat 
onların evlatlarına nasip edeceğim .. bu
yurmuştu. 

«Çün kırk yıl ceza hitam buldu Yuş! 
bu kavmi harekete getirdi.• 

Tih çölünde yeti§en genç nesil gerek 
Musadan ve gerk orada ölen babaların
dan bal ve sUt diyarının, Arzı Ken,anın 
servet ve bereketini çok işitmişlerdi. 
Şimdi artık buradan kurtulacaklarını ve 
Arzı Mev'uda ulaşacaklarını duyunca 
Şevindiler ve büyük bir şevk ile evvela 
tlç şehlrden Eriha isJmll olanına hücum 
ettiler. Ve derhal bu şehri zaptettiler. 
Putperest olan halkını kılınçtan geçirdi
ler. Karılarını ve çocuklarını Yuşanın 
tavsiyesi lle bu şehirde bıraktıktan son
ta Uya şehri üzerine yürildüler ve onu 
·& kısa zamanda zaptettiler. 

Şimdi üç şehirden üçüncilsü olan Bel
ko kalmıştı Belko, diğerlerinden hem da
ha büyük ve hem daha zengin ve mamur 
bir şehirdi. Bu halkın hükümdarı orada 
btururdu. Adına Belit derlerdi ve şehre 
<fe onun ismine izafeten Belko denilmiş
ft Etrafı kalın dıvarlarla, surlarla çev
tili idi. Eriha ve Ilya şehirlerinden ka
ı:r da buraya gelmişler ve bu suret-

urada oldukça büyük bir kuvvet top
ıştı. 

Bu sebeplerdir ki Beni Israil burasını, 
diğer i.k.1 şehir gibi kolay zaptedemedi. 
Surların önünde her gün sabahtan akşa
tna kadar cenk.ediyorlar, fakat bir türlü 
§ehre giremiyorlardı. 
Maaınafi Belko halkı muhasarada ol

duğundan bir müddet sonra kendi ken
dine teslim olmağa mecbur kalacaktı. 

Belkoda, Bel'uın adında biri vardı ki 
o diğer halk gibl puta tapmaz. Tanrının 
rnevcudiyetine ve birliğine lınan ederdi. 

Bu itibarla Cenabı Hak ona bir <Velilik> 
vermişti. Putpeırest halkı daima Tanrı 
birliğine davet eder ve halkın bir sıkın
tısı olunca da Hakka bu sıkıntıyı izale 
için dua ederdi. Vakta ki Yusa, yine Is
rail Halkı ile şehri muhasara altına aldı, 
Belko halkı Belum'a baş vurduJar. 

- Madamki senin Tanrın senin duanı 
kabul ediyor. Bu kez de dua et, başımız
dan bu belayı kaldırsın. 

Bel' um: 
- Bizi, dedi, muhasara edenler, Tan

rının, Tanrıya tabi olanların askerleri
dirler. Eğer onlardan kendinizi kurtar
mak istiyorsanız siz de puta tapmaktan 
fariğ olunuz, onlarla birl~iniz. Ben Tan
rıma yine kendi aleyhinde olan bir iş 
için nasıl dua ederim. 

Halk, Bel'um'un bu istinkafı üzerine 
hükümdarları Belk'a baş vurdular: 

- Bel'um dua etmiyor .. Dediler. Onu 
duaya mecbur eyle ki bu felMcet üzeri
mizden gitsin. 

Belka, Bel'um'u çağırdı. 
- Iki yoldan birini tercih et dedi. Ya 

seni ipe çeker öldürürüm veyahut hazi
nemin bütün mallarına ortak ederim. 
Ya bizim için dua eder, mal sahibi olur
sun veyahut inadında devam eder, ha
yatından olursun. 

Tarih diyor ki: 
cBel'um belki bu tehdide de ehemmi

yet vermiyecekti Fakat onun güzel bir 
karısı vardı. Kadının ibram ve tehdidi 
nihayet onu muvafakate sevkeyledi.> 

Filvaki Bel'um'un genç ve bütün Bel
ko'nun en güzeli diye şöhret bulmuş bir 
karısı vardı. Onu çıldırasıya seviyordu. 
Hükümdar bu kadına da haber gönder
miş, kocasını dua etmcğe kandırmasıru 
istemişti. 
Kadın Bel'um'a: 
- Eğer, dedi, sen dua etmezsen, bu 

asker buradan çekilip gitmezse bilmiş 
ol ki ben senden giderim. Senin yanında 
bir an bile durmam. 
Kadının bu tehdidi, hükümdarın ölüm 

tehdidinden daha baskın çıktı. Bel'uın, 
karısından mahrum kalmamak ve hü
kümdarın vadeylediği dünya malına 
konmak için dua etmeği kabul ve dua 
eyledi. 

Şehı-in muhasara.c;ı altı aydanberi de
vam ediyordu. 

Bel'um dua etmek için yüksek bir ye
re .. Şehirde olan bir dağın üstüne çıka
caktı. Merkebine bindi ve yola çıktı. Da
ğın eteğine geldiği zaman merkep birden 
durdu. Bir türlü gitmedi. 

•• Bi'J'MEDİ •• 

Bir Çin zaferi 
Çinlilerin Hankcu şehrini Japon
lardan ge.ri aldıkları bildiriliyor , 
Londra, 16 ( ö.R) - Royter Ajansı Şanghaydan şu haberi almıştu: Çin 

mahfellerinden öğrenildiğine göre mareşal Çan - Kay - Şek ordusu Hankeo 
şehrini ( ~) Jctponlardan İstirdat etmiştir. Çan - Kay - Şekin bir buçuk milyon
luk ordusu namına neşredilen beyannamede Çinlilerin vatanları tamamen kur
tuluncaya kadar harbe devam etmek kararını aldıkları bildirilmektedir. 

Beynelmilel 
Efganinin 

dolandırıcı Galip 
Istanbul macerası 

Istanbul, 1 6 (Hususi) - Kendisine Hind mihracesi süsü vererek berabe
·rindeki üç kadınla Perapalas otelinde 5 O kuruş vererek üç ay depdebe ile ya 
şıyan Yemenli Galip Efganinin beynelmilel dolandıncılardan biri olduğu, Is
tanhula 9 3 1 senesinde gelerek kendisinin halı tüccarı olduğunu beyan ile yeni 
Aydın otelini 800 lira, Peyasyan namında bir kadından da on iki bin lira do
landırdığı :zabıtaca tespit edilmiştir. 

Galip Efganinin muhakemesine devam olunmaktadır. 

Leh ordusu beka yası 
Polonyada çete harbi yapıyor 

Paris, l 6 ( ö.R) - Polonya sefareti, 'leşrettiği bir tebliğde, Leh ordusu 
bekayasının ormanlık. mıntakalarda, Livanya hududunda, Karpatlarda Rus· 
lara ve Polonya ovalarında Almanlara karşı mukavemet ettiklerini Polonya
nın her tarafında çete harbinin devam etmekte bulunduğunu bildiriyor. 

rAnnemln 
ISevdigi Adam 
1 Yazan: Üç Yıldız 
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- Nasıl bilmiyorsun? Evde değil miy

din? 
- Hayır .. Siz gelmezden pek az evvel 

geldim. Beni Ihlamur almağa gönderdi
ler. Ihlamurun eyisi Islanbul tarafında .. 
Yeni camideki Mısır ça~ısında bulunur
muş oraya gitlim. Geldiğim zaman ise 
Süleyman bey yoktu. 

- Her halde artık bugün muhakkak 
kararlaştırmışlardır. Açık konuşmak is
tedikleri için de Dilberi uzaklaştırmak 
lüzumunu duymuşlardır, dedim. 

Ihlamur fincanı elimde annemin yanı
na girdiğim zaman onu eline tekrar ya
nına bıraktığı kitabı almı.ş, sahifelerini 
karıştırır buldum. 

YENIASIR 

ŞEHiR HABER(ERi Bir siyase
tin if'lası 

··············~···················· ~ ····· 

Dikili 
---•·---

Hareketzedeleri 
iane listesi 

• 
Bergama orta oku]u 

E Küşadı l\lerkez okulları 
16 

: talebeleri 11 30 
E Tefenni Kızılay şubesi 72 60 : 
E Yeni Foça okulu öğrencileri :~ 2li E 
: Mahmut kantarcıoğlu 5 : 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Seyhan 
MuttaJıasından izmire 
geleceh panwlılar 
hafılıında. •• 

Bulgaristandan 
iz.mire 650 göc, -

Hilalda bir tren ----tr·---
ŞEVKET IULGIN 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE -

men geldi Bir lıadın ağır e~tiğini, Sovyet - ~an.p~~~ a~ 
Bulgaristan ve Romanyadan ana va- surette yaralandı hır deneme devresı geçırdiğıru bildiri-

tana iltica edecek göçmen kafilelerinin B hah Hil~, · t · d bir yor. usa cu ıs asyonu cıvarın a Almanya sulh tecavüzünde muvaffak 
nakline başlanmıştır. tren kazası olmuş ve bir kadın yaralan- olsaydı, yani İngiltere ve Fransa ile Al-

İlk 650 Bulgar ve Rumen göçmeni 
mıştır · manya arasında muhasamatı durdurnıd 

şehrimize gelmiş ve isldn teşkilatı ta- 6.31 de Hilal istasyonu civarında, ku- kabil olsaydı, şüphe edilemez ki Bitler 
rafından karşılanarak mahalli mürettep- ruçay ınah~llesi halkından Osman karı- şarka dönmek, SovyctJcrle hesaplaşmak 
lerine sevkolunmuştur. Bu göçmenlerin 5 1 Bn. Zekıye, istasyondan geçmekte için kendinde ciiret buJacaktı.. Bugün 
en mühim kısmı Torbalıda, bir kısmı olan .Afyon treninin sol vagonunun ar- tınna imkfuı kalmamıştır. 
da Menemen ve Bergamada iskan edil- k d k .. tl k ist d. 
mektedir. Evvelce Dikilide isk!nlarına asın ım arşıya sura e geçme e ı- Sovyet Rusya Alınanyaya karşı en 
karar verilen grup, zelzele felMceti dola- ği sırada B~s:nahaneye gitme~ olan büyük zaferini kazanmıştır. Altı sene 

Karşıyaka ıki numaralı ban~yo kat~ı mütemadiyen Sovyet rejimi aleyhinde 
yısiyle başka yerde iskan edilecektir. tampon eşyası çarpmak suretLyle dem.ır hücumlarda bulunan Nasyonal Sosya-

Vilayet iskan müdürü Dr. Ziya Fuat yolu haricine düşmüştür. Fakat bundan lizmden hıncını almıştır. Bitler Mayn 
dün Torbalıya giderek göçmenlerin yer- müteessiren başından ve vücudunun Kaınpfında o kadar hararetle müdafaa 
!eştirme işlerine nezaret etmiştir. uh: lif ı · d ~ tt m te yer enn en agır sure e Y~- ettiği fikirlerin, siyasetin iflasmı il3n et--*-.. lanmıştır. Yaralı memleket hastanesın- rniştir. Polonyanm istiklfilini mahvetmiş 

Vazifeye mudahale de tedavi altına alınmıştır. olmasına rağmen Almanya şarkın bakili 
Dinamitle balık avlanıp avlanmadığı- -- galibi değildir. Zira hiç bir mağlubiyet, 

. :ıatay, _Antalya, Mersin ve Seyhan nı tetkike giden gümrük muhafaza me- Bir lıaçalıçılılı vall'ası.. neticeleri ütba~iyle onun kazandığı u-
vilayetler1 pamuklannda penbe kurt muru B. Mehmet Duran ve polis me- . d bul İ b dır lı F _ ferden daha agır olam.udı. 
bulunduğundan buralardan İzmir vi1a- murlarının vazifelerine müd:ıhalcde bu-

1 
Liman a ~~ 1~eç cı;d 

1 
a. e~ Almanya, bugüne kadar kendi lehin

yetine pamuk elyafı ve nebatı parçala- lunan balıkçı Süleyman Eıı lat adliyeye ay~ vap~unİh ~ ıye m~ e J~1 •• sac~ de neticeler veren sürprizlerin şimdi 
nnın getirilmesi 1056 sayılı kanunla me- verilmiştir. ~~ga .. gkı enl r d .. va~ur an onunltı rengi ve mahiyeti değişmesinden endl-
nedilmiş bulunmaktadır. -lf.- gumru sa onun a uzerı ar~ış ~~ a şededir. 

Vilayet :ziraat müdürlüğünden seki- COK COCUKLU paket b·Duleven marka~ı ~a~\~~ ksi: $EVKE2' BİLGJH 
zinci işletme müfettişliğine gönderilen . · garası unmuş~. uç u a ıncıa a 
bir yazıda Mersindeki fümigatuarda fü- AiLELERE YARDIM çakçılık muamelesı yapılımştır. 
mige edildiğine dair şahadctnameleri Çok çocuklu ailelere yardım faslın- --

----:---
Gizli kabine bulunmıyan pamuk elyaf ve çekirdekle- dan, geçmiş senelerde müracaat eden 83 YANGJN CIK'J'I 

rinin İz.mire nakillerine im.kan olmadığı cınaya otuzar lira mükafat verilmesi Evvelki gece KordoÔda iücr.ardarL B. Uı"tlerı·n rı·yasetı• nde 
ve şahadetname ile getirilenlerin şaha- Sıhhat vek~letinc~ . takarrür etmiş ve Kazımın 326 sayılı boş evinden yangın .ı-ıı 
detnamelerinin vilayet :ziraat idaresince havale .eı:ırı gelmiştU:. .. çıkmış ve söndürülmü.ştür. Yangın ka- b • k J, r f / dı 
vizesine ihtiyaç bulunduğu, vize nıua- "Bu gıbiler _adresl~rmde aranarak mu- zaen tutuşan tahta çitalardan çıkmıştır.. lT aç eTa Op an 
me1esi yapılmadıkça tahliye edilmeme- kafatları verılecektir. Bina 25000 liraya sigortalıdır. - BAŞTARAFI 1 lNCI SAHİFEDE -
!erinin usul ittihazı bildirilmiştir .. Buna -•- -*- yeti Almanyada endişe uyandırmaktan 
aykırı haı·eket eden tüccarlar hakkında E$REFPA.ŞA Enlıaz hırsızlığı.. ~eri _ka~yo~: İtalyanın? attı harekE'.ti 
kanuni takibat yapılacaktır. A .. FA .. 2' YO .. U . . . . . . ıse şüpheli goriilmektedir. Bazı ınahfil-

Vilayet ziraat müdürlüğünün böyle . • Al a. Dıkılinin meşrutiyet mahallesmde ki- lerin tahminlerine nazaran SoVYetlerin 
bir tedbir almasına sebep, geçenlerde ce- lleride Kadifekalesine kada1· d~vaın ra ile oturdukları evin zelzeleden yıkıl- Ba1kanlara müteveccih siyasetleri Al
reyan eden bir kaç nakil muamelesidir. edecek olan Eşrefpaşa beton - asfalt yo- nıası yüzünden ev eşyasını enkaz ara- manlarm bu sahadaki hayati menfaatle--*- lunun inşasına dün başlanmıştır.. Di.in sından çıkaran bakkal Mehmet ve kain rini tehlikeye d~ürmektedir. 

BİR YARALANMA sabah bu yolun ilk betonu reis Dr. Beh- biraderi Hilseyln pehlivan, marangoz Berlin _ Roma mihveri tabiri •İ
çet Uzun önünde dökülmüştür. Yol ik- Mustafaya alt evin tahta ve lamarina1a- asi ıstılahlar arasından tama-

Değirmendağı caddesinde şoför Ah- mal edilince belediye otobilslerl bu hat- rmı çaldıklarından ac11iyeye verilmişler· y • l 'l l T h · dil 
met oğlu Sabr~, idaresindeki kamyonu tı:ı çalışmağa başlıyacaktır. dir. m.ı!. e za~. o muştur. a mın e · 
Mustafa oğlu Ilhana çarptırarak yara- dıgıne gore ltalyan -Alman pak-
lanmasına sebebiyet vermiştir. B •• •• k h •• e e tında, ancak üç seneden sonra ka--*- u·yu ucum ıçın tiyet kubedeceğine Jair gizli bir 
NAZİLLİDE madde vardı. B. Munolini Al-
Cümhuri,1et ba...,ramı manyanın Lehistanla harbe giriı-., ~ AJ } 900 b• k• ·ı• k b• memesini ba sebeple tavsiye et-hazırlılıları... man ar ın ışı 1 ır miş ve yine aynı sebeple, ltalya-
NaziJli, 15 (Hususi) - Kazamız kay- d h •d • ) nm harbe iştirak mecburiyeti 

makamı bay Celal Özgüvenç bu sene Of ·u ta ŞJ etmış er 
cümhuriyet bayramını emsalsiz bir şe- mevcut olmamıştır· Keza, A"!'an· 
kilde yaptırmağa çalışmaktadır. - BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE - manlarık mıntakasına kadar sarih tahşi- yanın Souyet Ru~ya~ı M acarı•taıa 

Belediyemiz, şehrin muhtelif yerlerin- raya gelen haberlere göre askeri müşa- datı bombardıman etmeğe muvaffak ol- hudutlarına gehrmı~ olm~ da 
de on i.jç zafer takı yaptırmış binlerce bitler Alinanlann aglebi ihtimale göre muştur. RomaJa hoptatsuzlagu mucıp ol. 
elektrik ampulü hazırlamıştır. Alsas ovasında Lavtenburg mevzilerine Parls, 16 (Ö.R) - Bu sabah neşredi- mustur. 

Sultanhisar, Atça nahiyelerinde de ay- bir hücum hazırlamak maksadiyle külli- len Fransız tebliği büyük bir faaliyetten ' 
ni faaliyet göze çarpmaktadır. yetli mikda.rda a~ker tabşit ettiklerini bahsediyor. Almanların büyük taarruzu AJ J •• 

Bu büyük gün zengin bir programla bildirmislerdir. beklenmektedir .. Çok büyük Fransız ve man ar UÇ tay• 
kutlulanacak ve memleketin her tarafı Fransı~ hava filoları Kolonya, Koh- İngiliz kuvvetleri müstacelen Majino 
nurlar içinde olacaktır. lenz, Bom, Maynhaym mıntakalannda hattında yeralmışlardır. Topçu ve mo- yare kaybetti -*- keşif uçuşlarında düşmanın büyük tah- törize kuvvetler her ihtimali karşıla-

H A Z 1. L L 1. ~idatmı keşfetmişlerdir. Polonyadan ge- mak için tamamen hazırdırlar. Londra 16 (ö.R) - Aman tayyarele-
ti.rilmiş olan on üç Alman fırkası bu Dilnkü harekatta esir edilen bir kaç ri Iskoçya sahilinde bazı hedeflere taar

Baytarlığında laaliY:._et ımntakada bulunuyor. Ahnan lsticvaplarında Alman ordusun- ruz etmeğe teşebbüs etmişlerdir. lngillz 
Nazilli, 15 (Husus!) _ Nazilli kazası Sarbruken ve Svaybruken hattı geri- dald neferlerin yakın gtinlere kadar Al- tayyareleri harbe girişerek düşmanı ba-

veterinerliğine yeni tayin kılınan bay sinde kesif tanklar ve tayyarelerle düş- manya ve Fransa arasında harpten ha- zı zayiata uğratmışlardır. Royter ajaıısı 
Ekrem Terz.ioğlu kasaba merkez ve mül- man topçusunun ehemmiyetli tahşidatı berdar olmadıklarını ve Sigfrid hattına şunları bildiriyo: Saat 14. ten az sonra 
hakatınd b. k yük b h anla kaydedilmiştir manevra için geldiklerini zannettikleri- Eclimburg civarında defi tayyare topla-
, a ıne ve ara a ayv - • cak h b hakikt h · il r aii .. l eg~ e başlamıştır Hava açıktı ve rını fenn1 tetkike başlamış ve zaif has- Almanlar hücuma geçmek için sekiz ni ve an ar in vec esı e ı c.~ em .. . · 

ta, ~ ~~ağa gayri müsait ol~ ~z ila dokuz yüz bin kişil!k.bir kuvvet ~8d::!f~so=~ ııa:r: ~~ ~~a~ç~~~:ı.!:~~ g~ 
tasfiye etmiştir. • yıgmış bulunuyorlar. Salihiyettarlann . Y mış 1.. du At bilhassa Fort körfezi ~ 

Hayvanlar muayeneden geçirilirken tahminlerine göre ~ ertmnıharbi: lerdir. .. r%~a · idd~li olmuştur. Alarm verll-
hayvan sahiplerine hayvanların bakım yesi Polonyada yaptığı ilk taarruzdaki Parls, 16 (Ö.R) - Lüksemburgdan .. ş llard h uhare-

bildirili • B" haft d be · M r meml§tı Halk yo an ava m usulleri, fevaidi anlatılmakta ve memle- tabiyenin aynini burada da tatbik. ede- yor · ır a an n oze 1~ besini tilip etmiştir. Hiç olmazsa b1r 
kete bir asker kadar lazım olduğu i!Ave cek. yani tanklar]a harekete geçtikten en yakın kısmında ni'3beten stikfinet vaı- ta . d'" t" ~.-1 öriilm .. tür Diğer 
kılınmaktadır sonra topçunun ve tayyarelerin mütek.fi. dır ve mahsulleri toplamak üzere ahali ik~~en; d~ .1:-~.ld?, v .. bil~il: 

Belediye ~bıtasmın arabaların vesi- sif ateşi hücum hareketini himaye ede- kısmen avdet etmiştir. Bununla beraber ısının e uşuru uguB ıyor. 
kalarını stkı bir surette takip ettiği mem- cektir. ~ker~ hareketler ~oıa~iyle ilk tehdit Ulıranya ve eyaz 
ııuniyetle görülmektedir. Paris, 16 (Ö.R) - Cephedeki vaziyet ışaretiyle tekrar k2Ierini terke hazır Rusya arasındalıl -*- ha~da y~rı resmi olarak şu malfunat deıniryolları. .. 
Dikili leliketzedeleri- verilmektedir. v . Mehmet Ali Moskova 16 (A.A) - Sovyet makam-

- ,... • Fransız ku~ıan~~gı hır Alman _ta- Iarı Ukranya ve Beyaz Rusyadaki de-
ne Vilayetlel'dl arruz hareketıne ihtımal vermektedır... Kalp sektesinden öldü miryollarıru Sovyet demiryollarına bağ-
yardımları Bu se~ple bütün yollar dalmt b~ top- Istanbul 16 (Hususi) _ Yüz ellilik lamak üzere hatları genişletmektedirler. 
Kastamonu 16 (Hususi) - Dikili fe- cu ateşı altında tutulmakta ve duşman listeye dahil ve Damad Ferid kabinesin- Lwow _ PodvoJ.ociski hattı bu suretle ta-

lakctzedeleri için vilayet merkezinde mevzileri her çapta topların atışlarına de Dahiliye nazırlığı etmiş olan ve bir dil edilmiş ve trenler bu hat üzerinde 
dört yüz lira iane toplanmıştır. Kazalar- hedef teşkil etmektedir. kaç gün evvel şehrimize gelmiş bulunan normal bir şekilde sefere başlamıştır. 
da yapılan yardımla birlikte iane yekU- Dünkü gün ~il~is _çok sak~~ ve Al- Mehmet Ali, misafir bulunduğu Konti- Bir Hollanda ticaret 
nu bin lirayı bulacaktır. man topçu faahyetı hie< yok gıbıydl.. Bu ruıntal otelinde bu sabah ansızın ve kalp h • B lin • d k 

Kütahya 16 (Hususi) - Dikili fe'Ia- da, her taarruz arefesinde mutattır. sektesinden ölmüştür. eyetı .. er ~ gl ece 
ketzedeleri için halk bliyilk tehalükle Toplm:ın mevkilerini belli etmemek için Mehmet Alinin Istanbula gelişi ile mil- Roma, 16 (O.R) - Bır Hollanda eko-
açılan ianeye iştirak etmektedir. bu suretle hareket edilir. ll mücadelede yardımı olduğu hakkın- nomik. delegasyonu yakında ~?r1ine ge--*- Fransız kumandanlığı bir çok keşif daki beyanatı Istanbul matbuatında lerek iki memleket ticaret mubadelele-
Ortadan lıaylJolan taarı;ızları yaptırmı~ ve keşif kolları ba- aleyhinde şiddetli neşriyata yer açmıştı. rinin inkişafı h~nda. görüşecektir. 
.. I . zı esırıer yakalamaga muvaffak olmuş- Avrupa ekspresi ve isveçte yenı bır nezaret 
ffllGCar gazetec Si lardır. Alman hatlarına doğru giden bü- Stokholm 16 (A.A) - Hali hazırdaki 
Budapeşte, 16 (A.A) - Havas - Fu- tün yollar daimi ateş altındadır. Cephe- konvansiyonel trenleri ahval dolay~iyle htikümetçe ihdasın• 

getlen Maagyarorsağ gazetesi, Varşova- nin 15 kilometre gerisine kadar Alman- Istanbul 16 (Husus!) - Konvansiyo- lüzum uörülen yeni halk iktısadiyatı ne-
da muhteüf gazetelerin muhabiri olan ve larm asker ve malzeme nakliyatı görül- nel heni bugün üç saat, ekspres te do- ?.areti bugün faaliyete geçmiştir. 
Kordiplomatikle birlikte Varşovadan ay- mekte, ilk hatlara sevkettikleri motörlil kuz sa~t rötarla geldiler. Trenlerin ge- AJınanlar bir vapur 
rılmı.ş bulunan Macar gazetecisi Sille'in vasıtaların gürültüleri bile duyulmakta- cikmesindekl sebep hudutlarda yapılan h b rdıJ 
ortadan kaybolduğunu yazıyor. dır. Fransız topları Mozelden Sar or- sıkı konrtollerdir. da a 8~ ar 

~- - - - - - - ~ - -- -- Brüksel, 16 (0.R) - Röyter ajansı 

- Anneciğim .. Şu ıhlamuru sıcak sı- ni anlaması pek o kadar çabuk olur mu Iadı olan için çocuklarını evlendirmek 9250 tonluk 1:lök~ton fıvadpurubnuntırıl~l-
cak iç ... terle ... Bir şeyin kalmaz. sanıyorsun? Eğer çabuk olsa idi sen meselesi anneler için çok mUhim ve güç ı__nan t~~e~bahirlerı tara n an a ı-

- Evet .. In.şaallah kalmaz .. Hani sen Müjganla bak kaç aydır berabersin .. ko- bir mesele .. Ne adamakıllı bir gelin ve gını bildirıyor. 
bana bir şeyler anlatacaktın? nuşuyorsun .. Henüz anlaştığınızı söyli- ne de akıllı uslu damad bulunmıyor.. HEVYORKrA 

- Anlatacağım .. Biz artık Müjganla yorsun. Bana kalırsa gençlerin hele ön- Biz, Afife hanımla ikimiz katiyen eski Yeni bir laaua meydam 
işi açığa vut'duk... !erinde tahsil devreleri de olursa, anlaş- uslll kaynanalık yapmamağa da karar N k 16 (AA) _ NeVYork bele-

- Ne gibi?. makta acele etmemeleri lazım... verdik. Müjgan hem namuslu, hem akıl- d' evy~~ K' di · dun·· yem' North n_ 
k 1 h ·ddi b" k nd · · • ıye reısı uar a .oe-- Basbayağı ... Senin sözlerini tut- Hayretle anneme baktım .. Ne deme: ı em cı . .ır ız, ~ . an eyısı can sag- ach tayyare meydanını açmıştır .. Bu 

tum. Istikbali düşündüm ve istikbalde- istiyordu? lığı_ Senın gibi gencı ıse fenerle arasa- d h Am ik ha f t hat 
ki d M ... A b · b. l K dini · · daf d. d k lar bulamazlar .. Eğ"r başımdaki bu ag"rı mey_ an_ em er 

1 
a d va. ıcarearel -· yuva a UJganın ana eyı ır el' o a- en · mı mı.i aa e ıyor u, yo sa "" ı h d At ı ta 

~ vü d dak' w ık 1m .d. h arı ıçın, em e as enız yy e-
cağını anladım. benim Müjganla işi hallettiğim haberi- veen b~g~: g·dı agırü~'do . Aasfaifı hı e: r1 için bir terminus olacaktır .. Meydan 

Annem, bu işin sonunun esasen böyle ne cam mı sıkılm~tı? :a verirdim .. ı er, m l eyı e anı ~nde on bin yolcu nakliyatına müsait 
olacagvını tahmin ediyormuş gibi gülüm- - Hak.km var ama .. Anne, dedim, bu b ta d yap· 1-·şt r 

A . b .. 1 1 b. . M... A 1 ır rz a uuu ı . 
scdi. senin dediğin önlerinde zamanları olan nnemın ~}o~ er, ızım UJ?an a İNGİLİZ FA ~İS2' 

- Anlamakla geç bile kaldınız .. dedi. gençler için .. Maamafih biz Müjganla aramızda verdigınuz karara muhalif ol- . . . Y' 
- Evet, anne, doğru, dedim. Geç kal- konusurken hesaba kattık. Müjgan mek- madığını gösterdiği için beni sevindir~ LIDERJHIN NUTKU 

dık. insanlar birbirleri ile ve bilhassa tebiru" bu sene biLiriyor. Gelecek sene di. Elinden içmesini bitirdiği ıhlamur Roma, 16 (Ö.R) - İngiliz Faşist par· 
böyle nazik mevzular üzerinde olurlarsa o da hukuka giı·ecek. Hayatlarımız gibi fincanını alırken: tisi reisi B. Mosley dün akşam söylediği 
ya çabuk anlaşmalılar veya .. çabuk ay- mesleklerimizi de birleştireceğiz. Fakat - Peki anne . . . dedim, bizim işimiz ol- bir nutukta İngiliz hükiiınetinin Lehis4 

rılmalı. .. bu iş i Afife hanıma sen açacaksın.. du. Ya sen? tana garanti verirken İngiliz J?ıilletinin 
~.....ı ı...,__ "" ' ·~··-t--~-.J-1.· •• J .. ~....:ı ..........,,._..._ - AJjf lı»-nunR acmah lilz:ıım_y~ - Ben mi? reyini almadığını, bu sebeple logiltcre-
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Ha. vekilimizi · görüşmeleri 
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Bolftnıüzün eheınmlyeit •• 
"Türkiye bir taraftan lngiltere ve Fransa diğer 

taraftan Sovyetler birliği arasında teşkil edilecek 
köprünün mesnedı olacaktır •. " 

T ahşidat habeleri münasebetile 
Tas Ajansı 

... 
resmı bir neşretmiştir tekzip dün 

M~skova, 16 (A.A) .- Manchester Gu- bugünkü tefsirlerinde başlıyan haftayı Türkiyeııiıı bu köprilnlin mesnedini teş
aniian cNevs Chromchleı ve ıYorkshi- şimal ve Balkan meseleleri için çok mü- kil edeceğini bildiriyor. 
re Posh gazeteleri ve diğer bıızı gaze- lıiın bir hafta addediyorfar. Alman diplomasisi bu köprünün ln
teler Britlsh United Press ajansının Ga7eteler billıassa Stokhobn ve Mos- şasına mani olmağa çalışıyor. Fakat 
l<aflı:asya hududu boyunca Sovyet kıta- kova göriişmeleriııe nazarı dikkati c•l· Türkiye tarafından demokrasilere karşı 
farının kuvvetli . tahşidat yaptıklarına bctmektedirl~r. yapılan taahhütleri tehlikeye dilşünne-
dalr olarak verdiği bir haberi neşret- Paris, 16 (Ö.R) - Anadolu ajansı bil- ğe muvaffak olanuyacaktır. 
ınektedlrler. Bu haber Moskova radyo diriyor : Zira. doğu meselesi bütün viisat ve 
istasyonuna atfedilmekte ve mezkdr Bu sabahki Fransız gazetelerinde ehemmiyetle ortaya ııeldiği zaman lngi
lstasyon tarafından teyit edildiği söy- Rusya - Finlandiya diplomatik ihtilifı- liz filosunun mUzaheretindeki avantaj 
lenmektedir. Taıı ajana gerek bu habe- nm yanı başında Saracoğlunun Kremlin Ankara hükümeti için pek büyüktür 
rtn, gerek Moelı:ova radyosu tarafından sarayında yaptJğı müzakerelerde büyülı; Er Novel diyor ki : · 
yapılan bu h~ neşriyat. i~dlasının bir alib ile tald~ edilmek~. .. Artık çok dostu olmıyan Almanyaya 
tahrık maksadiyle tertip edildiğı aşlklr Ordre gazetesınde Perlinaks Türk hangi bitaraf devlet elçilik vaxifesini 
ve gareze müstenit olduiunu beyana Sovyet milıakereleri hitam ~ulunca ne- görebilir. Alınanyanın vaziyeti ne kadar 
mezundur. ticenin bir taraftan Fransa - Ingiltere ve müşe""eş olduğunu gösteren bu hal 

MOHIM B!R HAFTA diğer taraftan da Sovyetler birliği ara- }'ransız ve İngiliz müşterek azmini tak· 
Parls, ıt (Ö.R) - Fransız matbuatı sıncla bir nevi köprü tesis edeceğini ve viye edecek mahiyettedir. 

Sovyet. görüşmeleri 
Hariciye vekilimiz Rumen Ha. nazırile 

dönüşünde denizde konuşacak 

Türk -

Londra, 16 (A.A) - Tiınes gazetesı- Baltıktaki meşguliyetlerine inzimam et- götüren gemide vukubulacağı tahmin 
nin diplomatik muhabiri yazıyor : iniştir. Tılıkiye hükümelinin Balkan edilmektedir. Türk - Sovyet paktı hak-

Sovyet - Türk konuşmaları neticeye hükürnetlerini ali.kadar eden maddele- kında kat'i hiç bir tafsilat verilmemesi 
yaklaşmaktadır .. Molotof - Saracoğlu gö- ri kendilerine tebli<> ettigı-· ınubakkaklır. gerek buradaki gerek Balkan me -' . ,, __ , . . f la'-- - ,., • nue-
t~erının uzun ası uua ugramasıru Londra, 16 (A.A) - Bükreşten Röy- ketlerındeki resmi mahafili mütereddit 
tnU§kUIAttan mütevellit zannetmeğe ma- ter ajansına bildiriliyor : - bırakmaktadır. Bununla beraber umu
hal yoktur .. Sovyet teklifleri'1.in Ankara B. Saracoğlu ile B. G3fenko amsında miyetle iyi haber alan mahfiller Tiirki
tarafından Londraya ve Parise bildiril- ya Köstencede, yahut Karadenizde bir yenin müttefikleri menafilne aykın hiç 
inesi keyfiyeti Rlbbentropun ziyaretin- mülAkat yapılacağı ve bu mülikatın bir şey kabul etmediği kanaatini izhar 
den ileri gelen teehhUrlerle SoVYetlerin Türkiye hariciye vekilini memleketine etmektedirler. 

Istanbulda 
lhtikir yapan iki 
m .. essese kapatıldı 
Istanbul 16 (Hususi) - Ihtikftrla mü-

cadele komisyonu bugün toplanmış ve 
lhtlkAr yaptığı anlaşılan iki mühim fir
m.aıun kapatılması hakkında karar ver
miştir. Kapatılan müesseseler inşaat 
mal'Um>esini toptan satan milesseseler
deııdir. 

tstanbala ecnebi artist 
akını başladı.. 

Sovyet - Litvanya paktı 
Kaunasta teati edildi 
Litvanya 

yarın 

kıt'aları Vilno şehrini 
işgale başlayacaklar 

Zehirli 
Gazlar 

-.Jf-
Dr. Kimyager 

NEJAT F. ECZACIBAŞI 
cCemiyeti Akvam protokol "" ıın

l<ı§11'alan hil.1fına litidıı kimyıı ha,... 
bı eakisinden çok daha "/isi mikyu. 
ta meııkii tııtbikıı konacaıJı muhıık
kııktır.• 

MAREŞAL VOROŞtLOF 
-2-

Asrımwn ilk senelerinde Haag' da 
toplanan tahdidi teslihat konferansların
da kimya harbı hususunda beynelmilel 
bir anlaşmaya tevessül edilınl§U. Orada 
cboğucu ve zehirleyici> mevaddın kul
lanılmamasına el birliğiyle karar veril
mişti. Maamafih salahiyettar ordu erkA
nı esasen bu ~ pek ehemmiyet vermi
yorlardı. Büyük sava~a kimya harbı hu
susunda hiç bir hazırlıksız girildi. 

1914 - 1918 

Harbın ilk seneleı·inde iki taraf bir 
kaç iptidai teşebbüslerde bulunmuşlar
dı. M•amafih alelAde güllelere il!ve edi
len gaz patronları pek cüz'i ve mevzii 
tesirler kaydedebilmişlerdL 

Garp cephesi 1915 iptidasında muay
yen bir noktaya geldi durdu.Siperler ka
zıldı. Müteharrik ordular yerine, topçu 
düellosu güne hAkiın oldu. Dllşmanı sl
perlerinden çıkarmak, mevkilerlnl ter
ke mecbur etmek, Almanyanın temennt 
ettiği sezi akını elde etmek için yeni bir 
şekle, yeni bir silaha ihtiyaç vardı. Akla 
gaz geldi. Generallerin tesirine inanmak 
istemedikleri zehirli gaz. Almanlar, or
duya bağlı bir teyki!Atla hemen işe ba.ş
ladilar. Teşki!At reisliğini Habere tevdi 
ettiler. 1913 te amonyak sentezini k~
etmek suretiyle Almanyaya harp etmek 
imkAnını ~en meşhur kimyager 
Habere. 

22 Nisan 1915, sakin bir ilkbahar ak
şamı, Belçika cephesinde Alman siperle
rinden doğru gelen bir tuhaf fışıltı Fran
sızların nazarı hayretini cclbetınlştl. 
Çok geçmeden, yeşilimsi bir gazın hafif 
bir bulut şeklinde siperlerine doğru yu
varlandıi'ıını gördUler. Yarım saat içeri
sinde, Haberin temenni ettiği, !ııkat ge
neral Von Falkenhaynın inanmak iste
mediği netice elde edilmişti. Fransız 
ccphesiııin altı kilometrelik bir bölümü 
yarılmıştı. Alnıan erkaru harbiyesi, hazır 
olmadığı için, bu vaziyetten hiç bir isti
fade edemedi. Fransızlar, askeri paniğe 
diişüren ı:azın Chlor olduğunu tesbİt et
tiler ve hemen tertibat almakta gecik
mediler. 

Garp cephesinin zehirli gazla bu te
masını modern kimya harbırun ilk saf
hası olarak kabul edec~iz. Bundan son
ra artık ne panik ihtimali, ne de bu yeni 
silahla beklenmedik bir muvaffakıyet 
imk.mı kalmıştı. Bir tara! yeni, daha te
sirli gazlar ararken, diğer taraf korun
ma usullerin! tekamülü ihmal etmediler. 
1916 da Almanlar zehirli gazları topla 
abnağa ba.şladilar ... Fransızlar gene ay
nı senenin Subatında cPhosgen> kullan
dılar ... Ingilizler, senenin ortasına doğ
ru, daha bugün modem addedilen gaz 
atına~a mab•us bir nevi havan topu kul
landılar.. Nihayet Almanlar 1917 de 
Ipcriti keşfetmekle bu sahada yeni bir 
muvaffakıyet kazandılar. 

1918 de zehirli gaz hücumlarını iki ta
raf ta yarış edercesine artırmışlardı. Ma
arnaf!l' bu yeni silA!ı hep muvaffakıyet
lerini karşı tarafı hep habersiz hazırlık
sız yakalamasında kazanıyordu. Onda 
topun, mitralyözün tarama ateşiyle kar
sı tarafı imha ediverici kabiliyet! yoktu. 
Hatta bazı kimseler gaz harbına en in
sani harp diyorlar. Büyük harbın bilAn
çosu bu iddiaya epey kuvvet veriyor. 

Gaz yüzünden: Istanbul 16 (Hususi) - Son zaman
larda şehrimize hariçten artist ve mü
ıl.syen akını başlamıştır. Bu yüzden iş
leri resınl makamlar nezdinde teşebbü
leri resmi makarnalar nezdinde teşcbbü
satta bulunmuşlardır. 

Paris, 16 ( ö.R) - D. N. B. Ajanın Alman cemaati ve kültürel teıılililtı listc
tarafından bildirildiifine göre Litvanya !erine mukayyet olan kiımeler ve bun
Sovyet karşılıklı yardım paktının tasdik- ların yakın akrabaları muhacerete ti.bi-

b b · d Telefat Yaralı 
nameleri bugün Kaunasda teati edilmiş- ~',.An~qm~. her g~me~i~ er~ erın. ~ Almanya 2300 77,700 

Manisa HaJlıevi dağcılık 
lıolıımın faaliyeti.. 

Manisa, 16 (A.A) - Halkevi dağcıla
rı 60 kişilik bir kafile halinde dün 1400 
metre irtifaındaki Manisa dağına çık
mışlardır. Gezi çok güzel olmuş ve dö
nüşte Halkevinde bir ~ay ziyafeti veril
rnistir. 

Tebliğler 
FRAHSI Z TEBLi(;i : 

tir. Litvanya kıtaları, Litvanyaya iade l!(Oturebilecegı ~şya lıstesını teapıt etmış lngiltere GlOO 174,900 
edilen Vilno şehrine ve mıntakasma ~ar- tir;. Her muhacır ancak 5 Estonya kr~~~ Fransa 8000 182 000 

b 
.. .. . ki d' alabilecek, diğer matlubat ve emva ını Amerika 1400 73•400 ~am a gunu gırece er tr b' Al L 'd k •t • ter ' . · ır man - eton ı are omı esıne - Harpten sonra zehirli a 1 · 

Aynı Aıans, Eıtonyadan Alman aha- kedeccktir .. Bu komitenin ileride bu cm- ne he k nf . di g ,k mese esı ge-
liainin nruhacereti haklcmda Estonya Al- valin likidasyonunu ııc suretle temin şingto~ konferansa gırd Amç tikı. 1922 .Va-

h"k" 1 . • . . b' 1 o eransın a er a Ingilte-manya u umet erı ara..ında hasıl olan edeceği ayn hır anlaşma ıle tes ıt o uno- re, Fransa Italya ve Japo j, 'lfilı 
anlaşma hakkında şu tafsilatı veriyor : caktır badeına kıillanmıyacakları~~aade~iler'. 

Almanya bir muamma 
karşısında kain.ıştır 

1925 te Cemiyeti Akvam bu vaadi pro
tokolladı. Maanıafih bugün gene hiç bir 
devlet yoktur ki milll müdafaasında ze
hirli gaz bahsi mühim bir yer almasın. 

«Eğer bundan sonraki harplerde 
nahof ııilr;ıri.z:ler!e kıır§tlaşmak Ute
miyorsak kimya harbı sahasında da 
hazırlıklı olalım>. 

Paris, 16 (A.A) - 16 birinci leı;rin Londra, 16 (Ö.R) - •Deyli Telgraf• ajansı bitaraflan müdahaleye davet et-
sabah tebliği : . .. yazıyor : Almanya bir muamma karşı- rniştir. Hitler, bitarafların bir ıavıı;;s.utu 

MARE.ŞAL FOCH 

··BlrMEDİ ·· 

Mozel ~.e Sar :ırasın'!8ki duşrnaı: hat- sındadır. ~ şeyden birisi : Ya Hitler üe vaziyetten kurtulabileceği Urnidiyle Alman halk Cephesi 
larında buyllk hır faaliyet ~J:'de_dilmlş- derhal teshm olarak dlinyan'!l empoze vakit kazanmak istiyor. dostıaruun Londr d 
ttr. Vısemburg~ batısında iki cihetten edeceği şartlarla sulhu kııbul edecek, Garp cephesinde son derece ınühim "ık dıkl a a 
de de~ıye faaliyeti olmuştur. veya garp devletlerinin mukavemetini ilk hat mevzilerini tutan, külliyetli as- y a r arı ga zete 

Parıs, 16 (Ö.R) - Akşam Fransız kırmak gibi bir hedef uğrunda bütün kere malik bulunan, maneviyatı en yük- h Londra, 16 (Ö.R) - Alınan halk cep-
!ebliği : vasıtalarını kullanacaktır. Almanyadan sek derecede olan müttefikler her ihti- a:::ı:ostları ".e muhalefet komitesi Lon-

Ahnan topçu ateşi altında bu sabah gelen haberler Hitl le b .. yük kAn ınale hazırdır Alınan kumandanlılı an- B aylık hır mecmua neşretmektedir. 
~ozelin tam şarkında al~ kilometrelik harbiyenin tam mu~bakat halindr ;: cak . taz Üri le taarruza karar vere- . u mecmua .s~an kayd~yor : ffitle
bır cephede taarruza geçınışler ve Fran- dı- .. . e 0 nazı Y Y • d rm sulh teklıflerı Alınan milletinin sulh 
sızlarm heni.iz işgal etmiş oldukları ::Sr g~terıyor. Ordu. Nazi diplo- bilir. Majino hattına karşı n?vnu ane teklifleri değildir. Nasıl ki Hitlerin harp 

Şnelpe t 
. . t ..__,_, dir ini istihkar etmektedır, zira Al- bir ta:ırruul teşebbUs ederse, ister cep- hareketi de Alman milletinin' h bl 

r epesım zap eu......,er . many claiın k km _ . ar sn-
Burada ancak mayn tertibatının hi- ayı . a 0~ l11I oldugu şekil- heden, ister cenahtan hücum etsin, mü- Yılarnaz. Alman milleti adalet ve demok-

mayesi altında hafif Frans.z miifreze1&- de, ~nfa.a~ v~yetta bir koalisyon him zayiata uğrıyacağı m~lıakkaktır.. raslye müstenit bir sulh istiyor ve bili
r! vardı. Fransız ateşi altına alınan Al- barbıne siirukl~. Garp ceplıesin~e yıldırım siiratll harp >.0 rki böyle bir sulh ancak Hitler dev
man taarruzu derhal durdurulmuş ve .~anya şıındi bi~aflarm bir teşeb- imkin9ızdır. Müthlıı uylata uğramadan rildikten sonra mümkün olabilir. Alman 
lıatta kı.men isgal ettiği mevkiden geri busünden sullıu bekliyor ve D. N. B. garp cephesinde taan-uza geçilemez. ';"~eri bu sebeple Hitleri devlrme-
c;ekilmiştir. ge, yanı demokratik bir sulh akdine ça-

Birincl teşrin ayının ikinci haftası Berlini telaşa düşüren meçhul tay- ~ıyorlar. 
içinde Fransız donanması Almanyaya gi-

dN;;;~;,; S~~g~f::reiştir. yare meğer bir Aln1an tayyaresi imi ş R!ı~.r~0c6~fın !!~ı~·var-
H üd

• f şova valisi Varşovarun tamlrl meselesl-
ava m a aa nin yakında halledilccc"'-ı bildiriyor. 

t '"IJ j ld Londra, 16 (AA) - Cumartesi Pazar gecesi Berlinin tayyareler tarafından ,,..... ecl'u es yapı ı Almanlar artık Şark 
Nevyork, 16 (A.A) _ Nevyorl sergi- taarruza uii:ram11 olmaaındalti esrar Alman istihbarat bürosunun vermif olduğu Cephesi tebli.ılrl 

,ınde dtin mühim hava müdafaa t=il- bir haberle tenevvür etmiı ıı:ibidir. Alman istihbarat bürow bir Alman tay· -
heleri yapılmışhr. Bir taraftan sergi yaresinin bir uçuı esnasında yolunu kaybederek Bcrlin üzerindeki memnu bir fte$1'etm1Yecekler 
Uzerinde 18 tayyare doğud:ın lı:ıtıya mmtakaya girmiıtir. Hava bulutlu olduğundan memnu mıntakaya girmiı olan Brüksel, 16 (Ö.R) - Alman kwnan-
uçarak bir taarruz manevrası yapmış ve tayyarenin A lman tayyaresi olduiunu tahkike imkan yoktur. Tayyare defi ba- danlığı Lehlstanda asker! hareketlerin 
erginin bir kısmında bütün !Şıklar sön- 1 b . d" .. .. 1 d' Pı'l>t paraşu"tle kendı'sı'nı' kurtarma"a tamamlyle bi~ olması sebebiyle şark 

dllrillm lir .. Bu tecrübelere 100 asker tarya ar u tayyareyı u~urmu~ er ır. ' 5 cephesi hakkında artık tebllğ neşredil-
k ol tur. miyeceğlııl bildiriyor. 

Sovyet tahşidatı 
Balt memleketleri hududunda 300 

bin Rus askeri toplanmış 
Paril, 16 ( ö.R) - Baltık memleketleri hududunda toplanmlf olan Rwı 

aakerleri üç yüz bin !ci,idir. T alline on dört Rus harp gemiai gelmiıtir. 
Litvanya ukerleri bU&iin Vilnoya ginniılerdir. 
Kaunaa. 16 ( ö.R) - Polonya sefiri, Vilnonun Litvanyaya ilhakını protesto 

etmiıtir. Sefir yarın Kaunasdan ayrılacaktır. 
Tallin, 16 (AA) - Alman ve Eatonya hükümetleri araaında Almanlann 

tahli,yeai meselelerile alakadar bir itilaf akdcdilmiıtir. lktıoadi meselelerde 
müııklillt çıkmıı iae de bunlar aonradan hallcdilmiıtir. ilk Alman vapurunun 
hastalan ve ihtiyarları alarak Pazartesi günü Tallinden hareket edeceği unne

dilmcktedir. 
Bcrlin, 16 (AA) - Resmi Alman Ajansının Tallinden öirendiiizıe gllre 

Sovyetlerin Baltık filosunun Amiral gemisi Oktiesrakaya Revoluzir Tali ine ııel

m.iştir-. 

Italyanın yeni Londra sefiri bugün 
Lord Halifaksla görüşecek 

Londra, 16 ( ö.R) - Yeni ltalyan sefiri Bastiyanini yamı hariciTe llllın 
Lonl Halifaksı ziyaret edecektir Bunun alel&.de bir nezalteb· :rlyaretinden ileıi 

• ııideceği ve ltab-an sefirinin lngiliz hariciye nazırına hükümetin temayüllib hak
kında izahat vereceği tahmin ediliyor. 

Taarruz olursa ... 
Almanlar Ren cephesini değil Sar 

cephesini tercih edeceklermiş 
Parla, 16 (A.A) - Askeri mütahitler B. Hitlerin taarruza karar venneot 

takdirde bu taarruzun Sarre kartı icra edileceği mütali.uında bulunmakta
dırlar. Alman kıtaatının en fazla mikdarda tahıit edilmiı olduğu cephe Sarra 
cephesidir. Ren nehri cereyanının çok fiddetli olduiu Ren cephesi taarruz için 
asli. muvafık deiildir. Eaasen Fransızlar köprüleri berhava etmiıılerdir. Lilk
semburgun tam prkındalti cephe de taarruz için muvafık değı1dir. Bu mıntaka 
ormanlık ve dağlık olduğundan Hitlerin pek ziyade ümit bağlamıı olduğu 
söylenilen tanklann hareketini İşgal edecektir. Hitlerin taarruza kıyam etmesl 
takdirinde, kütle halinde tanklar aynı tekilde bombardıman ve harp tayya
releri kullanacağı tahmin edilmektedir. Fransız kumanda heyeti her ihtimale 
karıı hazır bulunmaktadır. 

Roma, 16 ( ö.R) - Royter Ajansı aokeri vaziyeti tefsir ederek lngiliz erkl
nı harbiyesinin bir intizar harbi paktını takip etmeği tercih ettiğini kaydedi

yor. 

Amerika ayanında bitaraflık kanu
nunun tadili müzakereleri devamda 

Paris, 16 (ö.R) - Vaoingtondan bildiriliyorı Ayan meclisinde bitaraflık 
kanununun tadili müzakeresi devam ediyor. Buıı:ün hükümetin teklifi lehinde 
manidar bazı tezahürler olmu,tur. Senatör Bitman müzakereyi kualtmak için 
harp malzemesi satın alacak muhasımlar& 60 günlük tediye vadesi veril
mesi teklifini geri alrrll§tır. Bazı satın alınacak malzemeyi peşin ödemeğe mec ... 
bur olacaklardır bu auretle ambargonun refine ka?fl batlıca engel ortadan kal
dınlm11tır. Kat' i netice gelecek hafta alınacaktır. Ve bunun hükümet teklifine 
müsait olmıyacağı tahmin ediliyor. 

Bulgar -Rumen 
ihtilafının 

Balkan 
halli ve Bulgaristanın 
antantına ithali • • 

ıçın 
Roma, 16 (ö.R)-Macariıtan- - Romanya arasındaki münasebetleri dost

ane tavassutu ile ıslaha muvaffalı: olan Yugoslavya timdi Bulgariatanı Balkan 
antantına ithal için Romanya - Bulgaristan arasındaki ihtilafı hal ve tesviyeye 
çalışmaktadır 

Roma, 1 6 ( ö.R) - Belgradda çıkan .Poliliku ıı:azeteai son aylar urfında 
ltalya ve Balkan memleketleri arasındaki münucbetlerin bir kaç senelik &IQ'

retten fazla kuvvetlendiğini yazıruıltr. 
Bu gazeteye göre bu münasebetler aynı seyri takip ederek inklp.f cderıo 

az zamanda tam ve devamlı bir ahenk halini alac.akbr. 
Bazı mahfellcrin fikriııce ltalya, Bulgaristan ile Romanya aruındalı:.i mlina

sebetlerin salahına da amil olacaktır. cVremet gazetesine göre Bu!ıı:ar guote
lerinin lisanlarını deiiştirmit olmasında bunun tesiri vardır. Bulgaristan. bita· 
raf bir Ballın bloku tesisi için, Jimdi Ballı:an antantına girmeii kabule müte

mayil görünmektedir. 

Yeni Alman teklifleri 
Fransız gazeteleri 

karşılıyorlar 
Bu haberleri 

emniyetsizlikle 
Paris, 16 (ö.R) - FranSJZ resmi mahfelleri Almanların yeni sulh teklifleri 

imklnını da, evvelkisi gibi akamete mahrum yeni bir manevra akdediyorlar. 
Almanya hakkında da demolua<ilere karrı bir harp makines; olarak hazırladı
ğı anti komintern paktını bizzat bozarak Stalinle anla~m~tır. O vakitten beri 
Stalin ihtilalden ziyade Ruayanm büyÜmesine ali.ka göstermiı ve bunu dalma 
Alman zararına yapmı~tır. F'ilan iki emperyalizm karşı karşıyadır. Bunlar §İmdi
lik kurbanları zararına olaTak anlaşmıJ aibidir. Stalin j~gal ettiği arazide Bol
ıevilı: sistemini derhal tatbik etmektedir Almanya altı haftadan beri Bolıeviz
min en muhtemel ıik&rı vaziyetindedir buna kimse hayret edemez. Hitler de 
bunu bir az aeç anlamıştır. YenJ Alman ıulb manevrasına kimse aldanmıya
caktır her baldo lngiltere ve Fransa hiç aldanmaılar. Çünkü bunların istediltlerl 
sulh bir emniyet ve hürriyet ıulhudur. 

Paris, 16 (ö.R) - Alman oulh ıantajı ıimdi Almanyanın Bolıevikletmeel 
tehdidini ileri sürerek bitaraflar, müttefikler, üzerinde müeasir olmağa çalıııyor. 
Müttefikler her halde bu propagandadan müteesair olmıyacaldardır. Eğer AJ. 
manya gerçekten Bolıeviklikten ihtiraz ediyorsa neden Bolıevikleri kendi hu
duduna kadar çekrnittir) Eğer buna mani olmak istemiyorsa fütuhat hırsından 
evvel ideolojik müuefiklerini düıünmelidir. Lehistanın k · · ta sımıne müstenid 
bir sulh, Bol .. viklik yolunu kapıyacak bir sulh olamaz. 



konferansı 
Yarın Stokholmdiı toplanacak ve bir gün sürecek olan bu konferansa 

dünya siyasi mahfellerinin verdikleri ehemmiyet çok büyüktür 

Isveç, Norveç, Danimarka Fransız gazetelerine göre 
Sovyetlerin Fenlandiyaya karşı tek- ltalyanın sulh lehinde yeni bir hare
liflerini, bitaraflıklarını görüşecekler kette bulunması pek mümkündür 

lstokholm 16 (ö.R) - Norveç ve Da
nimarka kralları 18 Teşrinievvel günil 
trenle, Fenlandiya Cümhurreisi tayyare 
ile buraya geleceklerdir. Toplantı kra
lın sarayıooa olacaktır. Çarşamba saba
hı müzkereler başlıyacaktır. Şimal mem
leketleri devlet reislerinin aynı gün ak
,pmına kadar milzakerelerini bitirecek
leri tahmln ediliyor. Devlet reisleri Fer
ıembe günU memleketlerine dönecek
lerdir. 

Faris 16 (ö.R) - Isveç, Norveç ve 
Danimarka krallariyle Fenlandiya Rei
Jicümhuru arasında şimal devletleri 
konferansı öbUr gün içtima edecek ve 
beynelmilel ehemmiyeti haiz neticeler 
verecek olan kararlarını ittihaz edecek
tir. Asıl mesele Rusyanın Fenlandiyaya 
karşı taleplerinin tetkikidir ve bitaraf 
devletin komşusu olan btiyük bir dev
letle ittifakının ne dereceye kadar caiz 
olabileceği görüşülecektir. Fenlandiya 
bunun güçlilklerinl çok eyi anlamış ve 
)ioskova müzakerelerinin 1nkitaına, 
Rusyanın mütekabil yardım paktı tekli
fi sebebi olm~. Sovyct Rusya bu 
paktı Baltık devletlerine kabul ettlrm~ 
ve bu müdafaasız devletlere karşı bir 
sıra tedbirler almŞır. Karşılıklı denilen 
yardım paktı bu neticeyi vermiştir. 

Fakat Fenlandiya bir şimal devletidir. 
Ve diğer şimal devletleri onun vaziye
tine alakalarını ve tesanUdlerini Mosko
vaya resmen blldirmi§lerdir. Fenlandi
ya Sovyet Rusya ile bir pakt akdederse 
diğer Baltık devletleri de diğer bUytik 
devletlerle uzlaşacaklardır ve Almanya 
bu vaziyetten istifade etmekten geri knl
mıyacakiır. 

Pari3 16 (Ö.R) - Fenlandiyanın Vn
ıllıgton sefiri radyoda bir nutuk söyli
yerek Amerikan mllletine manevi mü
r.aheretinden ve dostluğundan dolayı te
ıckkilr etmiştir. Fenlandiya, Rusya ve 
Almanya ile dostluk münasebetlerini 
Jnuhafaza etmek azmindedir. Fakat bi-

taraflık, istiklal ve tamamiyeti ile telif 
edilemiyecek hiç l;>ir muahede akdini 
kabul etrniyecektir. 

Tallindcn bildirildiğine göre Sovyet 
sefirJ, Memleketin yakında Bolşevikler 
tarafından istila edileceğine ve bunun 
ahaliye karşı bir çok mezalimin mukad
demesi olacağına dair Alman kayıuığın
dan çıkarılan haberlere bir nihayet ve
rilmesi için E.stonya hükümeti nezdinde 
dostane bir şikayet teşebbüsünde bulun
muştur. 

Helslnki 16 (ö.R) - Fenlandiya ka
binesi bugün fevkalade toplantısında sa
bah Moskovadan gelen Fenlandiya he
yeti reisini dinlemiştir. Müzakereler 
hakkında hiç bir haber dışarıya aksetmiş 
değildir. 

Helsinki 16 (A.A) - Fenlandiya Nazi 
Partisi geçenlerde Berline.bir murahhas 
heyet göndermişti. Heyeti kabul ~den 
ikinci derecede memurları Fenlandiya 
menfaatlerinin Alman sahası haricinde 
bulunduğunu beyan etmişlerdir. Heyet 
meyus olarak avdet etmiştir. 

Helsinki 16 (A.A) - Hükümet ve 
resm1 mahfiller Sovyetler Birliği tara
fından ileri sfuülen taleplerin neden iba
ret olduğunu ifşa etmemekte, fakat bu 
talepler hakkında ecnebi memleketler
de dolaşan şayiaların esassız olduğunu 
beyan eylemektedirler. 

Faris 16 (Ö.R} - Fopuler gazetesine 
göre Helsinki Sovyetlerle sıkı bir dost
luğu kııbul etmişse de birbirlerine karşı
lıklı askeri yardımı reddetmL~tir. 

Madam Tabuis, övr gazete.sinde diyor 
ki, Stalin Fcnlandiyaya karşı takip et
tiği politikanın tehlikelerin göz öniindc 
tuttuğundan vaziyetin salaha doğru in
kişaf edeceği timidi mevcuttur. 

Föti Pariziyen, Aalnnd adalarının 
Sovyetlerc terkedilmesinin Fcnlandiya 
tarafından kabulünü imkansız addedi
yor. Isveç hükümeti için de böyle bir ta-

lep kabul edilemez. Ist.okholm ve Hel- Roma, 16 (Ö.R) - Fransız gazeteleri miştir. Bu notayı neşreden Alınan gaze- b~ teklifini reddettiler. Halen siyasi 
sinki bu hususta tamamen mutabıktır- Alman hükümetinin yeni bir sullı te- teleri bundan böyle sulh teşebbüsünün her hangi bir hareket artık İngiltere Ye 

lar. Aaland adaları için ancak bu adala- şebbüsünde bulunmasını milmkUn ad- Londra ve Faristen gelmesi Iaz.ım geldi- Fransadan sadir olabilir. Fakat bu mem
rı bitaraf bir vaziyete koymak mevzuu- dediyorlar. Yarı resmi •Ekselsiyor• ga- ·ğini ve bunun için da bu hükümet mer· leketler, Versayda kurdukları demoba
bahsolabilir. zetesine göre Alman şansölyesi sulh le- kezlerinde kat'l bir hedef, hattı hareket silerin Avrupa diktatörlüğünü tazele.. 
Vaşington 16 {A.A) - Fenlandiya or- hinde yeni bir diplomatik harekette bu- -.e fa]uıt değişikliğine ihtiyaç olduğwıu mek istiyorlar. Almanyayı parçalaroak 

ta elçisi Hjalmar Procope radyoda bir lunacaktır .. •Figaroa gazetesi Almanla- ilAve ediyorlar. istiyorlar. Almanya buna, halen yaptJttı 
nutuk söyliyerek Fenlandiyanın manevi nn sulh manevralarını 1914 ten daha Berlin, 16 (A.A) - Alman ajansı bil- gibi mukabele edecektir. Artık talimat
müzaheret ve dostluğundan dolayı Ame- az müsait vaziyette bulunmamasına at- diriyor ı lar, ihtarlar, kompromiler, kombinezon.. 
rikaya ~innettarlığmı bildirmL~tir. ~çi fediyor .. Bu gazeteye göre şansölye Hit- B. Çemberlayn tarafından Avam Ka- lar mümkün değildir. 
F~nlandıyanl?, yegane arzusun.un dı~e~ ler, derhal bir netice istihsal edilmediği marasında yapılan ve Hitlerin altı teş
mılle~lcrle musalemet~~rane hır teşrıkı takdirde, Almanyanın zafer ihtimalleri- rlnievvelde yaptığı barış tekliflerini red
me~aı hav~sı. ve .ba.rış ıçınde yaşamak ol- nin pek az olduğunu takdir etmt:ıktedir. deden beyanat Alman matbuatını işgale 
~ugunu bildirnll§tır. P.rocope meml.~ke- İngiliz gazeteleri, Hitlerin sulh teklif- berdevamdır. Montag gazetesi artık Al
tın Rus~a .v~ Almanya ıle dostluk muna- !erinin İngiltere ve Fransa tarafından manya cihetinden kompromilere imkan 
sebetlerını !dame arzus;ında olduğun~, reddi üzerine, Almanyanın yeni bir sulh olmadığını kaydediyor ve diyor ki : 
fakat hayatı menfaallerınden vazgeçmı- taarruzlyle birlikte askeri bir taarruz Alman milleti ve Filhrer her hangi bir 
yeceği gibi istiklaliyle, bitaraflığiyle ve · · h · 1 kt ld v habe b t kıın· ak ihti lb. h. b··tünl .. v .. 1 t lif . kA 1 ıçın azır anma a o ugunu r ve- arış e yapm yacını asa ıs-

h~ b' uguy ai:ede .ı~e ı~ an tm~ mıy~? riyorlar. ıTaymis» gazetesi Rusya ile is- setmemişlerdir. Führerin nutku ile as-

Roma, 16 (Ö.R) - İtalyanın Loncka 
sefiri B. Bastiyaninin itimatnaınesini ve
rirken ı-öylediği .nutukta •İki memleke
tin menfaatine hizmet edebilecek tarz. 
da 1§ görmek• niyetinde olduğunu söy· 
lemesini, B. Mussolininin henüz Avrupa 
ihtilafına nihayet vermek Umidini kay· 
betmediği şeklinde tefsir ediyorlar. 

ıç ır mu eyı e a e ıyecegı- ti.şareden sonra Almanyanın yeni sulh kert, siyasi ve iktısadi vaziyetimizin ver-
ni ilave eylemiştir. teklifleri yapacağını zannediyor. diği avantajlardan muvakkaten vaz geç- Londra, 16 (Ö.R) - Taynıis diyor ki: 
Budapeşte 16 (AA)- Dün Budapeş- Fakat Berlinde neşredilen yarı resm1 mlştik. Fakat bunu her ne bahasına olur- Hitler Almanyanın Baltıktaki prestijini 

te kliselerinde Fenlandiya milleti ıçin bir nota Führerin 8 maddelik yeni sulh sa olsun bir barışa ihtiyacımız olduğQ Rus altınlanna ve Alınanyada yalmz 
dualar edilmiştir. Diğer taraftan bazı ga- İn k eli h kim l k telerd F 1 d' k t" tekliflerinde bulunacağı ve hatta bu için değil, giliz ve Fransız milletleri- en · ~ oma arzusuna satmıştır. 
z:,ste e ekn 1anl ıy.ayt~ arşlı sişetml pa ı maddelerin bazı bitaraf hükümetlerce ne yardım etmek ve her kese hakiki bir Fakat bu Rus altınları Berline gelmiye-
go ren ma a e er ın ışar ey em r. l~ b 1 d v hakkınd k b b k . . is edile İn il kt• N ıl ki H·tl . Al daki ıst kh lm 16 (ÖR} _ D kr t ma um u un ugu a i azı ec- arış verme ıçın t .. g tere ve ce ır. as ı erın manya 

to . 
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b t 1. · takemo d a en nebi haberlerini kat'i olarak tekzip et- Fransa Hitler tarafından yapılan bu son yıldı1.ı da uzun ömürlü olmıyacaktır. gaze esı, ser es ıman mm asın a ça-
lışan Alman amelenin bu mıntakadan 
uzaklaştırılmalarını istiyor. 

Roma 16 (Ö.R} - Fenlandiyanın Hcl
sinkiye dönmtiş olan delegesi hUküme
tinin talimatiyle yakında Moskovaya 
dönecektir. Bu haber inkıtaa uğrnm1ş 
olan Sovyet - Fenlandiya müzakereleri
ne yeniden başlanacağını göstermekte
dir. 

Brüksel 16 (Ö.R} - Eyi haber alan 
Helsinki mahfillerinden verilen bir ha
bere göre l stokholmda lskandinavya 
devlet reisleri ve hariciye nazırları ara
sında yarından sonra 1oplanacak olan şi
mal d"'vletleri konferansı Ruzvelt ve 
Mussoliniden umumi bir sulh akdi icin 
tavasut etmelerini talep imkfınlar:inı 
tetkik edecektir. 

lngiliz hava filosu 
lngilterede, dominyonlarda ve Ame
rikada yapılan tayyarelerle çok müt

hiş bir kuvvet haline geliyor 

Alman tahtelbahi leri 
Faris, 16 (Ö.R) - İngiltere tayyare 

imalatına en büyük bir ehemmiyet ver
mektedir. İngilteredeki muazzam faali
yetten başka dominyonlarda da imalat 
muazzam bir yekuna baliğ olmakta ve 
günden güne artmaktadır. Amerikanın 
ambargo kanununu feshetmesi halinde 
Amerikadan da külliyetli mikdarda tay
yare satın alınacağı muhakkaktır. 

Londra, 16 (Ö.R) - Nevyorktan bil
diriliyor : İngiliz hükümeti hesabına 
Amerika tayyare fabrikalarına sipariş 
edilerek hazırlanmış olan yüzlerce bom
bardıman tayyaresi Nev Jerseyde hare
kete amade bulunmaktadırlar.. Silah 
ambargosu kaldırılır kaldırılmaz bu tay
yareler, burada bekliyen İngiliz heyet 
ve pilotlarına teslim edilecektir. 

getirmeğe memur edilmiş olan İngiliz 
hava heyeti reisi Riberdale'in dün bura
ya muvasalatı ile tatbike başlanılmıştır .. 
Riberdale gazetecilere beyanntta bulu
narak şimdiden nntrenmana başlamış 
olan bir çok pilotun altı ay sonra gele
ceklerini ve pilotların yetiştirilmesi i§i
nin tedrici surette tesri edileceğini söy
lemiştir. Tayyare inşaatına da ayni tan· 
da Kanadada devam edilecek ve bita
raflık kanununun feshi takdirinde Ame
rikadan da tayyare satın alınacaktır. 
A vusturalya ve Yeni Zelandanın hav• 
heyetlerinin yakında Kanadaya gelme· 
leri beklenilmektedir. 

Batırdıkları gemilerin tayfaları üze
rine de mitralyöz ateşi açıyorlar 

Faris 16 (Ö.R) - Alman tahtelbahir
lerl, Mari Luiz Luizyana, Bretanya adlı 
Fransız vapurlarını batırmışlardır. Al
man tahtelbahirleri tahlisiye sandalları
na binen mürettebat üzerine mitralyöz 
ateşi açmışlardır. Mürettebattan sekizi 
bu ateşten ölmtişlerdir. 

Londra 16 (A.A) - Cumartesi günü 
Atlantik denizinde batırılan Bretagne 
ve Louisanc isimlerindeki Fransız va
purlannın sağ kalan yolcularından 400 
kişi Paznr günü bir lngiliz limanında 
karaya çıkarılmışlardır. Kurtulanlar 
arasında kadınlar ve çocuklar bulun
maktadır. Bunlardan baz.ıları iki saat 
kadar suyun içinde kaldıktan sonra va
ka mahalline gelen lngiliz harp gemileri 
tarafından kurtarılmıştır. ölenlerin 15 
kişiden ibaret olduğu zannedilmektedir. 

Bretagne vapurunun sandalları denize 
indirildiği zaman kadınlar ve çocuklar 
tahtelbahirin attığı obüslerin dağılan 
parçalariylc yaralanmışlardır. Vapur 
mürettebatının ifadesine göre vapurun 
içinde yedi kişi yaralanmıştır. Bretagne, 
sandallarının denize indirilmesini müte
akip batmıştır. Yolcular sandallardan bir 
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kaç tanesinin atılan mermilerden kul
lanılamıyacak bir hale geldiğini söyle
mektedirler. 

Bir çok yolcular imdat işareti verildi
ği zaman tecrübe yapıldığını zannettik
leri için etraflarında obüslerin patladı
ğını görünce hayret etmişlerdir. Kadın
lardan bazıları pijamalarının üstiine 
alelacele mantolarını giyerek sandallara 
binmişlerdir. Bir miistemlcke askeri ye
di yaşındaki kardeşine yardım etmek 
şartiyle bir buçuk saat kadar yüzdük
ten sonra kurtarılmıstır. 

Louisane vapuru, 'kendisini durduran 
tahtclbahirc yiyecek vermek istemediği-

için topla batırılmıştır. Vapurun birinci 
zabiti ölmüş ve tayfalarından birinin gö
zü çıkmıştır. 

Paris, 16 (Ö.R) - Bugün Fransız ti
caret filosu üç vapur kaybetmiştir .. 
Transatlantik umumi kumpanyasına ait 
Bretany vapuru mürettebatından 50 ki
~i ve iki yolcu kayıplar arasındadır. 
Petrol vapur kumpanyasına ait •Emil 
Fleh vapurunun mürettebatı kurtarıl
mıştır.. aLuizyanıı vapurunun yalnız 
ikinci kaptanı ve bir tayfa maktul düş
ınüstür. Bu vapurları batıran tahtc]ba
hirlerden hiç olma7.sa birlnin deni2.in 
dibinde olduğu tahmin ediliyor. 

~----------------~---

Almanlar lngiiiılcrin ''Repulse,, 
zırhlısını da bat ı rd ık, diyorlar 

Roma, 16 (ö.R) - Almanlar cRepulse> isimli en kuvvetli bir lngiliz zırhlı
sını tahrip ettiklerini bildirmişlerdir. Bu haber doğru ise lngiliz filosu en kuv
vetli bir harp donanması daha kaybetmiş oluyor. Diğer taraftan Almanlar mu
avin kruvazör haline konulmuş olan üç lngiliz vapurunu batırdıklarını bildiri
yorlar. 

liôi 
't'/./~717/./.../Y_;,l'./////Y./.77.//.////////~///// mi kadarı da ağır yaralanmıştı. 
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Rol anın sesi yiikseldi: 
- Kardeşler .. Bu ı::iinlük bu kadar ka

fi... Geri dönelim. 
Ve geri dönmek iizere idiler ki otelin 

yukarı katındaki açık pençereden bir ses 
yükseldi: 

Büy k tarih ve macera romanı 
(İKİNCJ KI SI M) 

- Bu haydutların başında bulunan 
şu delikanlıyı yakalayın ... Onu öldürme
den diri diri huzuruma getirin 1 .. 

Rolan, sesin geldiği tarafa başını çe
virdi. 

- 58 - · 
Bu deliknnlı: 
- Din kardeşleri.. dedi. öldürülen 

kardeşlerimizin, annelerimizin, babaları
mızın intikamını almak için ileri... 

Diye haykırıyordu .. 

Protestanların bu delikanlı şefi, Jan 
Kavalyenin yakın dostu olan Rolnndı. 
Maiyetinde adam akıllı silahlı ve kuv
vetli kırk kişi vardı. 

Servas ııatosu civarında dolaşırken bu 
şatonun hakim bulunduğu tepeye pek 
yakın Servas kasabasına bir tokım Kral 
kuvvetll'rinin eldi~ini haber almı , M:ı-

Kardeşler.. Demişti. Düşmanlarımız 
hemen buracıktadır •ıe bizi bekliyorlar. 
Onlara bu vaziyette bnskın yapalım. 

Protestanlar bu sözlere: 
- Evet.. Evet.. Baskınyapalım .. 
Diye cevap vermişlerdi. Rolan lmk 

kişilik kuvvetin başına geçerek Servas 
kasabasına doğru yüriimüştü. 

Protcstnnlann ani surette yaptıkları 
bu baskın, Sen Marsın askerlerini kC1rkut
mu!I ve onları kumandnnlnnnın bulun· 
duğu (Ak Kısrak) oteli istikametine 
do v ru ricale mecbur kılmı tı. 

Pençerede, uzattığı kolu ile kendisini 
i~aret eden Sen Mars ve onun yanmc' 
iğrenç kafasını uzatmı~ Cniafonu gör
dü. 

Derhal belinden çıkardığı tabanca ile 
pençereye nişan ald ı ve ateş etti. 

Silah patlar patlamaz pençerede du
ran adamlardan biri kafası kanlar içinde 
yere yuvarlandı. 

Rolan, telaş içind~ yanlış nişan almı:ı 
S:n Mars yerine Gniafonu vurmuştu. 

Protestanlar, artık burada ynpılEıcnk 
bir işleri olmadığından hendekler arasın
dan geçerek Vakyer ormanına doğru 
uzaklaştılar. 

A vusturalyada harp malzemesi nazı
rının beyanatına göre Avusturalya im
paratorluğun mühim bir tersanesi hali
ne girmiştir ve yakında her üç haftada 
birt am teçhizatlı bir hava filotillası çı
kara bilecektir. 

Ottava, 16 (A.A) - Kanadanın, Bü
yük Britanya imparatorluğunun tayya
re merkezi haline getirilmesinden iba
ret olan program imparatorluğun pilot
ları için antrenman merkezleri vücuda 

"Renovn,, hasara uğramadı 
"Royal Oak,, ın batırılması ise lngiliz 
cenk gayretini arttırmaya yarayacak 

Roma, 16 (Ö.R) - İngiliz bahri mah- Denizlere haklın olmak istiyen, bu M-
felleri •Renovnı• zırhlı kruvazörünün kiıniyetin bedelini ödemeğe nmade ol
hasara uğradığı haberini tekzip ediyor.. malıdır. Bu bedel, ara sıra güzel gemi-

Londra, 16 (A.A) - Gazeteler Royal lerin ve o gemilerden daha güzel olan 
Oakın ziyaının İngiltere için ağır bir insanların ziyaıdır. Millet, cesur evlatla
darbe olduğunu kabul etmekte, ancak nndan bazılarının ziyaına ağlıyacaktır .. 
bu kabil darbelerin İngilterenin deniz- Fakat diğer evlatları deniz üzerinde ifa 
lerde sarfetmekte olduğu cenkcuyane edecekleri vazifenin muhtaralarına daha 
gayreti arttırmaktan başka bir netice büyük bir zevk ile göğüs gereceklerdir .. 
verıniyeceğini söylemektedirler. Times Daily Telgraph yazıyor : 
gazetesi diyor ki : İngiltereya indirilmiş olan bu kabil 

- rr c~-

Gniafonun hareketsiz vücudu üzerine bir cevap vermedi. 
eğildi. Senmars: 

Herifin iğrenç suratı kana bulaşmıı - istediğin malUınatı bugün alıp sa-
halile biisbütün menfur bir hal almıştı. na vereceğinü umuyorum, ded1. Fakat 

Sen Mars derhal bir doktor çağırttı. peşin pazarlık yapalım. Ben sana lvonu 
Doktor, kanburun kafasındaki yara- vereceğim. Sen de bana monsenyör Lu

nın, büyük bir tesadüf eseri olarak sa- iyi..• 
dece bir sıyrık yaptığını, yaralının yirmi - Monsenyör .. Ya ben ölmüş olaca-

ğım ve yahut ta bir aya varmaz her ikidört saatlik bir istirahatten sonra yine 
eski kuvvet ve kudretini elde edebilece- sini de ele geçireceğim .. 
ğiri söyledi. Monsenyör Luinin sabık zındancısı 

Scnmars ile Ivonun en korkunç düşma
nı Gninfon arasında kararlaşan bu pakt
tan yarım saat sonra Senmars on kişilik 
bir maiyet ile Servas şatosuna giriyordu. 

Doktor doğyu ~öylemiştir. 
Ertesi günü Gniafon, kafası sargılar 

içinde olmakla beraber kendine hakim 
bir halde Sen Marsın odasına girdi ve ı Ve akşam üstü şatodan döndilğü za

darbelerin neticesi dalına onun kendi ev· 
!atlarından maktul düşenlerin ölümleri· 
nin boşa gitmemiş olduğunu ispat ede· 
cek surette hareket etmelerini istemelt 
olmuştur. 

Nevs Chronicle gazetesinden : 
Böyle darbelere maruz kaldığımız za. 

man şecaatimiz ve feragatimiz zaferi 
kendimize malolmağa icbar etmek "busu. 
sundakl iktısat iktidarımızın ne derece· 
de olduğunu gösterir. 

Daily Herald gazetesinde okwunuş
tur: 

Royal Oak battı, fakat filomuzun kuv· 
veti ve müesseriyeti bugün her zaman• 
kinden fazladır. 

Faris, 16 (A.A) - Fransız gazeteleri 
İngiltercnin Royal Oakın ziyaını ilan 
etmesini ve nikbet ve Ielaket karşısında 
göstwr.tş olduğu şecaati sena etmekte
dirler. Le Jour gazetesinde Leon Bailby 
Courageous ve Royal Oakın ziyalarını 
her kesten evvel İngiliz nmirallık daire
sinin haber vermiş olduğunu hatırlat
maktadır. 

Londra, 16 (Ö.R) - Royal Oak zırh
lısında ölenlerin kat'1 listesi 775 kişidir. -------

Röytere •• gore 
- Monsenyör ... Dedi, bu11ün slz Ser- man da şatodan atın verildiği adamın 

vas şatosuna gidiyorsunuz. Ş:ıtodzm av- adının Faribo olduğu, Faribo
dette eğer bana Kont dö Servasın kime lun da (Madökuryak) ta bulunduğunu 
emanet at verdiğini ve bu atın verildiği haber vermişti. 
~~amın. n~rede, hangi köyde bulundu- Kanburun iğrenç suratında sevinç te- Rusyanın Romanyaya 
gunu bıldırecek olursanız ben de yanr• kalltislarJ yer buldu. • • • 
sabahtan itibaren hem Monsenyör Lui- - Anladım ... dedi, Ivon ve çocuğu Verdığı 8.arantı •• 
nin ve hem de Ivonun takibine çıkacağı- Madökuryaktalar .. Yarından tezi yok, Brüksel, 16 (O.R) - Rö~er ajanın 
ma size vaad ediyorum. oraya gideceğim. bildiriyor: İyi haber nlan Alman mahfil· 

- Demek bu genç kadından o derece - Gninfon efendi.. Sana biı' nasihat lerinc göre Rusya Romanyaya, Balknn-
nefret ediyorsun. vereyim. Mümkün olduğu kadar Fari- larda Sovyet nüfuzunu tanıması şartiy-

Gniafonun gözlerinde vahşi ve kor· bol ile karşılaşmaktan kendinizi koru- le, hudutlarını garanti etmek teklifinde 



- --------

RIN SALI 1939 'ft'ENI ASIR 
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MiLLi PiYANGO 
MiLLi PiY ANGO iDA .. RESiNDEN • • 

ı .. Milli Piyango biletleri 11/10/1939 tarihinden itibaren T. c. Ziraat B~nkas~ şube ve ajanlarının bulunduğu mahallerde satısa cıkarılmıştır. 
2 •• Perakende olarak satmağa mecbur oldukları intikal planı biletleri için her bayie seyyanen yüzde ıo komisyon verilmesi .. kararlastırıl· 

mıştır" .. 
J •• Milli Piyango bayii olmak için şeraiti anlamak ve bayilik ruhsatnamesi almak istiyenlerin hüviyetleriyle sarih ticarethane adreslerini 

ve seyyar bayilik istiyenlerin ise hüviyet ve ikametgah adreslercarethane adreslerini, ve iki lotoğral ile birlikte T. c. Ziraat Bankası 
Şube ve ajanlarına müracaat etmelerL. 

. . . 
• : ' .. .. .,,. • : .. ~ • : ~ l. . 

rn •• K T () R. u N - -.i r B o R s Al w. F. Henr;r. Va!! der Zee SPERCO VAPUR 
~ •• ~ toı $ @ .s<z 11 _ Ve ş~ekası ACENrASI 

---··tr---

ş • 1 •• •• ÜZÜM AMERİCAN EXPORT LlNES İNS. ADRlATiKA SOSYETA ANONİI\IA 
IŞffiaD arifi Offi rU 922 Üzüm tarım 6 50 10 75 NE V ·YOR K İÇİN: Dt NAVİGAZYONE -*-- 560 İnhisar idaresi 5 625 6 75 EXERMONT vapuru 10 ilkleşrine doğ. QUİRİNAL vapuru 15/10/1939 tari-

y AZAN r Dr. G. A. 377 N. Mustafa Delen 6 625 9 50 ru bekleniyor. hinde beklenmekte olup Adiryatik li-
282 Ş. Remzi 6 50 10 EXECUTİVE vapuru 14 'lkt . manları için yük alarak hareket edecek-
229 M. Beşikçi 8 11 25 doğru bekleniyor. 

ı eşrıne tir. 

Şişmanlığı sevenler pek azdır. Bayan- 213 s. Erkin 7 50 15 EXPORTER vapPru 27 .1 CALDEA motörü 25/ 10/ 939 tarihin-
lar modaya uymadığı için şişmanlamak- 206 ş. Riza ha. 7 50 9 25 d v bekl . 1 kteşrine de beklenmekte olup Cenova ve Marsil· 
~ hoşlanmazlar. Erkeklere şişmanlık 63 S. Gomel 8 25 8 25 ogru ,enıyor. ya limanları için yük alarak hareket ede-
d.aha kerli ve ferli bir heybet verirse de ARME MENT DEPPE ANVERS kt' 58 A. Recep 9 11 u • • ' ce ır .. 
onların da çoğu ya sporcu oldukların· SO Şınlak 0 Gu. 13 75 l4 25 ANVERS IÇIN : İTALİA S. A. Dİ NAVİGAZİONE 
&ın yahut yazın ç9k terlemek korkusun· 30 P. Klark 8 50 13 50 GİRONDE vapuru halen limanımız. VULCANİA motörü 20/ 10/ 939 !ari· 
4an şişmanlık istemezler. d d h' d T · d N k lim 26 Akseki banka-ıı 6 75 8 25 rı ır.. ın e rıyeste en ev-;or · anı için 
Şişmanların kendilerinden başkaca da 22 s. Paterson 7 7 25 D. T. R. T. KUMPANYASI hareket edecektir. 

flşmrdanlıB~ 
1
scvmiilyen ~ anlarmeslek ekrbaıkbı 15 M. H. Nailı 6 50 6 50 TUNA LİMANLARI İÇİN SATURNIA motörü 1/ 11/ 939 tari· 

va ır. ır ten er, şışm ı ya ış • 11 hind Tri ted N k lim 

t 
b' kild . d' k .. ld ~ . . 7 j. Kohen 10 50 TİSZA vapuru 15 ilkteşrine doğru e yes ~n ev;ıor · anı için 
ır şe e gıy ırme guç 0 ugu ıçın 3284 Yekun bekleniyor. hareket edecektir. 

iri de hayat sigorta kumpanyaları.. 181984 l Eski yekıln . . R E X motörü 1/11/ 1939 tari-
- Hayat sigortalarına ne oluyor? 185268 t Umumi yekıln J?UNA va.puru ilkteşrın sonlarına hinde Triyesteden Nevyork limanı için 
Dlyecebiniz. Şişmanlık yüzünden on· No. 7 G 75 dogru beviklenıyor. . . hareket edecektir. 

1arın başına gelen daha mühim, tabü, SER CE MAR Ti . 1 
tahmin edersiniz ki, sigorta kumpanya- No. 8 7 50 ' 1 1\'CE ROUMAIN OCEANIA motörü 16/10/ 939 tarihin· 
}arı kaydettikleri insanların çok yaşama- No. 9 8 50 KÖSTEN~ • GALA~ ~ TUNA de Triyesteden Cenubi Amerika liman· 
Jarını .isterler. Hayat sigortalarına yazı- No. 10 10 50 L ANLARI Ç ları için hareket edecektir. 
lan yaşadıkça taksitlerini öder, kumpan· No. 11 14 ARDEAL vapuru 11 ilkteşrine · doğ. NEPTUNIA motörü J ; _l/ 939 tari· 

kazanır. Halbuki birdenbire kesildik- İNCİR ı u bekleniyor. hinde Triyeı::teden cenubi Amerika li-
başka, üstelik kazancından bir şey, 311 Esnaf bankası 6 50 8 375 DUROS"'OR vapuru 28 ilkteşrine manları için hareket edecektir. 

kısa olanın varislerine - ~k defa 215 Şerif Remzi 7 375 7 375 doğru bekleniyor. N O T : 
hayli tizUntuden sonra bile olsa - 197 T. Satış koo. 8 8 SOCİETE COMMERCİALE BULGARE İlandaki hareket tarihleri ile navlun· 

Vermesi llzımgelecektir. 146 M. j. Taranto 7 50 12 DE NA VİGATİON A VAPEUR !ardaki değişikliklerden dolayı acenta· 
Bu kumpanyalar, alacakları primlere 49 Şerif Riza ha. 11 50 13 RAİF A • İSKENDERİYE VE PORT mız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 

yereceklerl toptan paralara esas olmak 42 H. Levi 9 9 SAİT İÇİN tafsilat i~in İKİNCİ KORDONDA FBA· 
'Ib:ere tuttukları istatistiklere göre, in- 26 Suphi Erkin !'> 25 11 50 BALKAN vapuru 15 ilkte~rine doğru TELLi SPERCO vapur acentasına mU· 
jsanları çok yaşamak bakımından üç sı- 986 Yekun bekleniyor. 
cufa ayırırlar. Onların hesabınca en çok 122641 Eski yekWı racaat edilmesi rica olunur. 

le f ka b • Vapurlann isim ve tarihleri hakkında 
Jtaşama pnsı olan zayıf - a t, ta iı 123627 Umumi yekfın TELEFON : 20()(/2005 
hastalıksız zayıf _ olanlardır. Sonra orta . ZAHİRE hiç bir taahhüt alınnıaz. 
~li olanlar ortada, çok yaşamıya en 253 ton Buğday Vapurların hareket tarihleriyle nav. 
~ şansı olanlar da şişmanlar.. 5 125 5 8125 !unlarda.ki değişikliklerden acenta me. 

Böyle toptan hesap edilince sigorta 218 çuval Buğday 
8 Çuval Fasulya 11 25 suliyet kabul etmez. 

l:wmpanyalarına hak vermek doğru 
t)lur. Zaten, sigorta kumpanyaları mey- 104 çuval Susam 11 25 Daha faz.la tafsilAt için ATATtm.K 
&na .. çılanazdan pek çok önce Aristo fi- 48 balya Pamuk 35 39 caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 

lozof Para Borsa Si Zee ve Şsı. Vapur acentalığına milraCA· 
- Gençlikte şişmanlık uzun ömre de- at edilmesi rica olunur. 

Wet etmez. 
Dem.işti .. Bunun .sebebi şişmanlığın ctiMHURİYET MERKEZ BANKASJ TELEFON : 2007/2008 

pıik:roplu ha.stal.ıklara karşı daha ziyade KLEARİNG KURLARI SS. «ACHAL\n Ye SS. nl\IOREA• 
istidat vermesidir. ş:~-~-1~- sırtların· Bu vapurlara ait konşmento hfunilleri 

"i-'u.u.ucu. Sterlinıte.n ıayriıi bir Türk lirasının 
yağ tabilcasındah dolayı soğUğa ve bu vapurlardiı eşyası olan müessese· 
küıık giymiş gibi görUnUrlerse de mukabilidir.. !er ynpacakları muamele hakkındn ma· 
deri.sinin satıhı ne kadar geniş olur- Alış Satış lı'.imat edinmek üzere acentemize mUra-

'8 0 kadar çok Uşildilğünden şişmanlar, Sterlin 521. 524. caat etmeleri ilfuı olunur. 
Çok ld.ınselerin zannettiklerinin aksine Dolar 77.09 77.54 ---------
Olarak, daha çabuk üşürler. üşümek te Belga 4.59 4.G3 •1 •• 1 •••1111••••••••••11unuıu•u1111u•• 
her tUrlil mikropların tesirine karşı açıl· Fransız Frangı 33.77 33.97 OLİVİER VE ŞÜREKASI LTD. 
~bir kapı demektir. On~.~n7,a da Pezctas 7.6577 7.6993 VAPUR ACENTASI 
fışmanlık - böyle toptan duşunillunce- Florin 1.450 1.4590 ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
fiirek hastalıklarına, böbrek hastalıkla- İsveç frangı 3.4312 3.4510 TELEFON: 2443 
tına, damar hastalıklarına istidat veren İsveç kronu 3.2347 3.2534 
bir hal sayılır. Norveç kronu 3.387 3.407 

Fakat §~manlığı böyle toptan düşün- Çekoslovak kı · ı 23.09 23.20 
mek - şişmanların kendi hesaplarına gö- Dinar 35.22 35.40 
re- doğru olmaz. Çünkü şişmanlık yalnız Leva 64.86 G5.22 

sebepten ileri gelmediği gibi ömrü Ley 82. 83. 
tıp k~tmama.sı .d~ ş~ığın se- R?yşınark 1.97 1.98 
ıne gore çok değışır. Sıgorta kum- Liret 15.20 15.29 

e
yalarınm zannına göre şişmanlık Drahmi 103.97 104.50 
a yemekten, insanın yaşayışına dik- Zloti 4.2159 4.2373 
etmemesinden ileri gelir. Halbuki bu Pengo 3.6807 3.6984 

Londra ve Livcrpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına g5re vapurla· 
runız sefer yapacaklardır. 
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UMDAL 
UMUM1 DENİZ ACENTAIJlırI LTD. 

BELLENİC LİNF.S LTD. 
PATRAİ vapuru eylUl nihayeti veya 

teşrinievvel iptidasında beklenilmekte 
olup Rotterdam ve Anversa limanlan 
için yük alacaktır. 

BALKANLAR ARASI HATrl 
•LOVCEN• 

Lüks vapuru 8 teşrinievvel 939 pazar 
günü Köstenceden avdet edip 9 teşrini
evvel 939 pazartesi günü saat 12 de ı 

Pire - Arnavutluk Hm.anlan - Koto~ 
Dubrovnik - Split ve Triyesteye hareket 
edecektir. 
GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

PİRE 
"NEA HF,LLAS• 

Lüks tramatlantik vapuru ile Pire 
Nevyork hattı ... 
Pire • Ncvyork seyahat müddeti 12 güri 
Nevyork - fu:ın için hususi fiatler .• 

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

Gerek vapurlo.rın muvasalAt tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında acenta bir teahhüt altına giremez. 
Daha fazla tafsilt.t almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 

, ; *' ;;3 

1 •• y ALNIZ 1939 av mevsimi 

mahsulünden ihzar edilmiştir. 

2 •• y ALNIZ Yağın rengini, 
tadını, Vitamin A ve vitamin D sini 
ziyadan koruyan - husust renkli şişe
lerde ambalajlanmaktadır. 

3 •• Kilosu y ALNIZ 85 ku

r~tur .. 

4 ··YALNIZ 

Şifa 
Eczanesinde 
Satılmaktadır 

Balık yağınızı ziyadan koruyunuz 
- 1 • ··-

lzmir Defterdarlığından: 
icar '1uha.ınınen B. 
No. Lira K. 

541 Hükümet avlusu içinde bila No. lu büfe 550 00 
5 42 Şehitler Albn sokak eski 33 yeni 2 7 numaralı düil.an 46 00 
543 Birinci Kordon Balık.hane altında 9 No. lu dükkan 135 00 
5 44 Bornova ikinci Kürt sokak Z eski No. lu hane 61 00 
545 Kar§ıyaka Bostanlı Mektep sokak 125 eski No. lu dükkan 12 00 
546 (Altındağ Sineklitepe Tepecik sokak eşcarı havi 82,5 dekar 

arazi) 80 00 
547 Kağıthane M. Çatalçqme sokak 282 eski, 3 tajlı hane 20 00 
5 48 Bozyakada bili No. lu 100 dönüm 91900 metre murabbaı 

mera 5 l 00 
5 49 Bayraklı Hallliye sokak 1 2 eıki, 6 taj No. lu hane 1 5 00 
550 (Mersinli Halkapınar istasyonu civ:ırında 1201 No. lu dere 

boyu sokak 19/1 No. lu, 30 dekar çayırlık 26 00 
5 5 1 Gaziler M. Sinekli caddesi 2 4 künyede 4 dönüm tarla 5 00 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarları 15/1O/ 939 tarihinden itibaren 

19 gün müddetle açık arttırma wulile müzayedeye konulmuştur. ihaleleri 
2/ 1 1 /939 tarihinde perşembe günü saat 14 de milli Emlak müdürlüğünde ya
pılacaklar. Taliplerin % 7,5 depozito akçası yatırarak yevmi mezkurda millt 
Emlak müdürlüğünde toplanacak olan satı~ komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 3614 (2121) 

sebepten şişman olanlar pek azdır. Ş~-
pıanların çoğu hormonlardan birinin b()s 

Urganlı ihtiyar he· 
yetinde.o: 

Messageries Maritimes 
KUMPANYASI 

THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Her türlü izahat ve mallımat için Bi· 

rinci Kordonda 156 numarada LA U
RENT REBOUL ve SERİKİ vapur accn· 
tasma müracaat edilmesi rica olunur. 

umumt cleniz Act"ntalığı Ltd. mUracaat in•••••••:••••••••••••••••••••• 
edilmesi ric3 olunur. •• • 

[
ukluğun.dan, yahut mikroplu bir hasta
ığa dayanmak üzere tablatin gösterdiği 
Uzum üzerine şişman olurlar. 

Hekimlerin tuttukları istatistiklere 
söre, şişmanlığın ömrü kısaltmak ihti
bıall yüzde ancak ylnni derecededir. Ya
nı bütün şişmanların yüzde sekseni, pek 
soğu demek, şişman olmıyanlar kadar 
yaşıyabilirler. Onun için, şişman olmak
tan dolayı ömrün kısa olacağını endişe 
~tmeğe pek te lüzuın yoktur. Aristo pek 
f>üyük bir filozof olmakla beraber, her 
büyük adam ancak kendinin içinde ya
~dığı zamana nisbetle büyük adamdır. 
Onun zamanındanberi hekimlik haylice 
değişmiş ve derin olmuştur. 

IZMlR BELEDiYESiNDEN: 
846 sayılı beyler sokağında 50 numa

ralı belediyeye ait garajın 16.11.939 ta
rihinden itibaren bir sene müddetle kl
raya verilmesi başUtiplikteki şartname
si veçhlle açık artırmaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 250 lira olup ihale.si 
1-11·939 Çarşamba günil saat 16 dadır. 
lştirak edecekler 18 lira 75 k~ temi· 
natı iş banksına yatırarak makbuzu ile 
encümene gelirler. 

17-22·25-31 2122) 

Aşağıda yazılı ruznamedeki işleri mü
zakere etmek üzere şehir meclisinin 
ikinci Teşrin 1939 içtlınalarına 1.11.939 
Çarşamba günü başlanacağından sayın 
azanın o gün saat 16 da belediyeyi teş
riflerini rica ederim. 

Ruzname: 

Dr. Behçet Uz 
Belediye reisi 

Köyümüz odasının keşifli kısmı 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konu). 
muştur. Ihnle 30 Teşrinievvel 939 Pazar· 
tesi günü saat 15 te yapılacaktır. 

Taliplerin yüzde 7,5 depozito akçalari
le ve ehliyet vesikalariyle ihtiyar heye
tine ınüracaatleri ilan olunur. 

14.17.21.25 (2104) 

tLAN 
Rafael Bonfil ticarethanesi kongorda· 

to komiserliğinden: 
Izmirde Odun pazarında 17 numara· 

da manifaturacı Rafael Bonfil tarafın· 
dan alacaklılarile kongordato akti için 
mühlet verilmesini istemesi üzerine Iz
mir icra tetkik merciince yapılan tetki
kat sonunda: Iki aylık mühlet verilme
sine ve komiser tayinine karar verilmiş 
olduğundan ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde mumaileyh Rafael Bonfil
den alacak iddiasında bulunanlar ve.~a
iklerile birlikte büyük Kardıçalı hanın· 
da 2,3 sayılı yazıhaneme her gün saat 
16 dan 18 e kadar müracaatla alacakla
rını kayt ettirmeleri aksi takdirde muay
yen müddet içerisinde müracaat etmi
yenlerin kongordato müzakeresine ka· 
bul edilmiyecekleri hususu lcra ve iflas 
kanununun 292 inci maddesi hükmüne 
tevfikan keyfiyet ilan olunur. 

Kongordato komiseri 
Rauf Onursal 

3832 (2120) 

1 - Geçmiş zabıt hulasası, 
2 - Meclisin riyaset divanı, daimi en- lamasının 104 numarasında hacı Isınail 

cümen ve diğer encümenlerinin seçimi. ve 7.evcesi Şerife adına yazılı olup bu 
3 - Belediyenin 1939 yılı iş raporu. kerre vari<>leri Naciye ve vesileye inti· 
4 - Riyaset makamından havale edi- kali istenilmektedir. Senetsiz olarak mu· 

len işler. • ameleye tutulmaSi icap eden bu ~ayri 
5 - Encümenlerdcki işler. menkulle alakası olanların ilan tarihin

den itibaren on gün zarfında birinci 
1LAN mıntaka tapu sicil muhafızlığına ve ya· 

Izmirin balçova köyünün ılıca mevki· hut 28-10.939 cumartesi günü mahallin
inde kain ve (süleyman ve Ismail ve ha· .de tnhkiknt yapacak olan tapu memuru· 
cı sü.leyman vereseleri ve arık) il; malı- ıın vesikalariyle birlikte müracaatları 

1 ... 

TELEFON : 2 3 7 5 
Telefon : 4072 MüdUriyet B 1• O G E N İ N E 
Telefon : 3171 Acenta 

aıçAGı 
Fn serf .sakalları 

.,yene ı-
~~ 

umu~af11• 

Urla ·Tahaffuzhanesi müdür
.iüğünden: 

Tehaffuzhane dahilindeki tamir ettirilecek 25 tonluk su havuzu, 
Muhammen fiat 736 lira 6 kuruştur. 

Muvakkat teminat: 55 lira 25 kuruştur. 
Açık eksiltme 25. 1 O. 1939 çarşamba günü saat 11 de tehaffuzhane

deki mahalli komisyonda yapılacaktır. isteklilerin ~rtnameyi ve ke
§ifnameyi görmek ıçın her gün tehaf fuzhaneye müracaatlan ilan 
olunur. 

14, 17, 20, 22 3786 (2094) 

BiOGEHiHE : Terkibinde bulunan demir, ki• 
nin arsenik gibi mukavviyat ile kola, koka, 
Kiıdüna gibi müştehi hülasaların gayet itina· 
b bir surette birleştirilmesinden husule ge· 
len bir müstahzardır ... 
BİOGE1'i1'r~ : Gıdası kın olan sivrisincklt'rin iğneleriyle kaııunıza a ıl~· 

dıkları sıtma pnr:ızit!erini öldiiriir .. S·tma p:ırazitlc~i, kanunızda ~he -ap knı
~ delerinin haricinde kalan büyük ,.e şayanı hayret hır derecede çogalırlar. Bu 
1 korkunç üreme neticesi kanın en hayati kı mı olan kırmın yuvarlacıklan 

mahv \'e harap olur ,.e Sıtma meydana gelir.. .. . . 
lİOGENİNE : Kanı teınizley_ip çoğaltır .. Kınnıu kurrecıkl~rı a~ttırır .. Adale 

· · le · kuvvetlendirir .. Iştihayı açar .. Dennansı:Uığı gıderır. Sıtma pa· 
ve sınır rı d k üksek 'tl 'ni öldürmek suretiyle şifa temin eden ve sıtma an oruyan Y " 
=l~~lr ilaçtır. Tali olarak bel gevşekliği ve ademi iktidarda bi.iyük faide· 

ler temin eder .. 
Sıhhat Vckiletinin resmi müsaadcsirıi haizdir .. llER ECZANEDE bulunur .. 

• • .• M 

Umumi mağa:-ıalar T. A. Ş. 
lzmir şubesinden: 
Şirketimizin İzmir ıubeai ikinci kordonda 84 numaralı binada 

~ırıuu.l§br. 
Her nevi ticaret ve zirai e,yayı timdilik serbest depo suretile ve en 

müsait §eraitle arziyelerimize kabul edeceğimizi sayın tüccara bildi-
ririz. 

Alakadar milesıeu.tın bu hususta her türlü tafsilatı mesai saatleri 
dahilinde ~ubemiz muamelit servisinden alabileceklerini arzederiz. 

5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 3669 (2038) 

Devlet Demir yollarından: 
idaremizin muhtelif yerlerinde istihdam edilmek üzere kısım hekimlerine 

ihtiyaç vardır. Verilecek maa~ 1 7 7 liradır. 
Ayrıca mesken veya mesken bedeli verilir. 

Serbest bulunmak ve yaşlan 45 den yukarı olmamak Üzere taliplerin dev• 
let demir yollan zat iıleri müdürlüğüne müracaatları. 1 7, 19, 2 1 3 799 ( 2 118 )' 



YE1flAıllK 

lzmir ilk pasif korunma tecrübesi 

On bir bombardıman tayyaresi dün 
şehri şiddetle bombardıman ettiler 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

- Gaz kullanacaklar mı? 
Hususi f'.Şhastıın maskeleri bulunanlar 

maskelerini kutularından çıkararak baş
larına geçiriyorlar. Bulunmayanlar, ga
zın nüfuz edemiyeccği yerlerde gezi
yorlar ..• 

Simdi itfaiye faaliyettedir. 
Gaz onanna teşkilata faaliyettedir. 

S!hhi imdat he.retleri faaliyettedir. 
HAVA HARBi 
Mcfru7. bir haya ltarbi tatbikatım 

biiyük heyecanla seyrediyoruz. 
Bir hava meydanından hareket eden 

ve sayısı bir düzineyi geçen, son sistem 
bombardıman tayyareleri Aydın isti
kametinden lzmire doğru tam süratle 
ilerliyorlar. Bunlan lzmirin uzak bir is
tikameti."lde Izmir birliklerine mensup 
avcı tayyareleri karşalayor. Bu kaqalaş
ma mefruzen bir hava harbi tatbikatına 
meydan veriyor. 

lzmir şehri heyecanla dakikalar geçİ
nyor. 

ALARM ISARETI 
Saat tnm dokuzu çeyrek geçe haber 

alma vasıtalamnız tarafından Aydın İs· 
tikametinden lzmir üzerine düşman tay
yarelerinin yaklaştığı haber veriliyor. 
Şehirde derhal nlnrm işareti '\'erilmişse 

de bu tayyareler, bütün gayretlerine rağ
men şehrin üzerine yaklaşamıyorlar. Bu
nun sebebi aktif vaziydte çall$llll vası-

tııların büyük muvnffakıyetleridir. 
TAYYARELER ŞEHiR UZERINDE 
Saat 10/ 21 de on bir düşman bom

bardıman tayyaresi Aydın istikametin
den ilerliycrek lzmire doğru geliyorlar. 
Gözetleme postıılanmız bunu ' 'nktinde 
haber alınca ikinci defa alarm İşareti ve
rilmi$tir. 

Şimdi diişman tayyarelerinin faaliye· 
tini heyec:D.nla takip ediyoruz. Evveliı 
Bornova, sonra Karşıyak ve lzmir de 
bombalann ynptıklan tahrib t, çıkardık
tan ynngmlar bilyük kayıplara sebebiyet 
verm.İ$tir. 

IZMIRDEKI ZARARLAR 
Izmirde husule ııelen znrarlan oöyle 

hülasa edebiliriz : 
A - 10,30 da bir yangın bombası 

bükümet binasına düşerek ateş çıkm1$ 
ise de 10,40 da yetişen itfaiye tarafın
dan ateş genişlemeden 10,50 de söndü
rülmüştür. 

B - Müstahkem mevki komutanlığı
na 10,30 da hücum eden dört tayyare 
tarafından gaz bombası atd1I11$ ve gaz 
temizleyici ekipleri faaliyete geçerek gaz 
temizlemeğe b~)anmış ve gazlanan iki 
kişi imdadı ıhhi otomobililc memleket 
1-.:.l !=ır.- ·-: ... k~!dırılm·~tJr. 

Bornova ve 
Karşıyaka da 

Hava müdafaasında muvaffak 
oldular. Buralarda da halk ve 
vazife alan memurlar bir tehlike 
karşısında uyanıklık/arını gös
terdiler. 

r,.. • da 1 C,35 de hücum edilerek 
bomba atıl1I11$ ise de basar yoktur. 

H - Göztepe üzerinde dolaşan tay
yareler 10,41 de Üç tahrip bombası at
nuılardır. H&Sar olmamıştır. 

I - Hükümet önünde atılan tahrip 
bombalan tnrnfmdan elektrik ,ebekesile 
su borulanndıı husule gelen bozukluklar 
onanna ekipleri tarafından tamir edil
miştir. 

J - Liman dahiJindeki vapurlara iki 
yangm. bir tahrip ve g\imriik idaresine 
iki gaz bombası ntıl~tır. Ekipler faa
l':;ete ~e~:ş h t::!r clmam1$tır. Yalnız 

KARŞIYAKADA 

Karııyclta üzerine giden düşman tay
yareleri orada da muhtelif ycrlc..""C tah· 
rİp, gaz ve yangın bombalan atmışlar
dır. 

A - Karoıyaka vapur iskelesi karşı
sında zekinin kahvesine 10,45 de isabet 
eden bir tahrip bombası buraıımı yak
mıştır. 

EnkaJ: altında kalarak yL-a!nnan ikİ 
kişi enkaz kaldırma ekipleri tarafından 
kurtarılarak hastaneye göndeı~lmifler

dir. 
B - Davudun kabvehane!bde çıkan 

C - Ç rşı han:nda dcan yangın vak
,indt> gÖndilrülmü tür. 

c - · Ortıı okula d .. .,en v,az bombııısın
d:m &i tclebe pdımmış i:ıe de kurtarıl
m~ıın!1?'. 

D - Ziraat mckteb!ne d~~n· bh- tah
rip boml:3Sı ~tlamam.., ve bOmbıM:ı " 
t~eCmd n ka.ldı:-Jmışbr. 

E - Tümen l;cm rt:e.nl?ğm._, d~ 
l:om!Ja y ngm ç~tır. 

F - Kü~ik cnmyn düşer. tahrip boıın' 
~a~ı ' ld iyi yard mı;tır. 

Alılrm rr.uhtelif va::ıtalarie çOlı: k 
bC- zam nda yayıbıı.ş sokiklarch l>clu
naıı hilk mefrw: ııığuınk}m-a y ... ~ti:il
m!(tir. 

Mulıtel'f «tü_,,le:- ve bil.lı.ıssa ithı'~« 
c;!llc iyj b ir şruild"' col~ı:ruıtır. 

saat 11 de d~::r.:ı.."1 t;:ı.:;-yarelc:i1~ 
pü=ktirt=.i!mesi:U rr.füecl.:., ve • - n mini[) 
~e hclk sığma.."1:ırdn::ı Ç?k.arak lı'! ıV 1 • 

t ... d C ?iyetforhte ~11.!r".ut\arci~. 

Dün İzmir üzerine tnarnız eden tny
ye.reler yüzlerce tphrip bombası atmış, 
bir çok bi:ıalar hasara uğramış, atılan 
yıınem bombalan 14 yerde yangın ÇL"nr
mı.ş, bazı yerlerde İpcritlenen onhalar ça· 
buklukla temizlenmiştir. 

Dünkü denemede vazife clnn bütün 
teşkilat vasıtalan tam surette muvaffal( 
olmu~lardır. Billuıssa zabıta teşl:ilatmtn 
gayret ve faaliyeti, itfaiye t~1atnım 
yorulmak bilmeyen azim ve iradesi tak· 
dirle k&!.l'Şalanmaia de~er. Sıhhiye ekip
leri, pofü yardımcı kolluı d3 ken~ihrine 

-------~------ ------------
i giliz Amiraihğ1 tekzip ediyor 

Jrk Royal tayyare ge
. batırılmış değildir 

Londra, 16 ( ö.R) - Amirallık cArk Royab tayyare gemisinin bntınldığı 
bukındnki Alr.ı.an l:lal>erlerini tekrar tekzip etmİ§tir. Almanlar Repula zırhlısına 
cRyel Dak %ırhlı~m bntrran aynı tahtelbahir tarafından bir torpil abldığı ve 
crlilının saf harp haricine çıkarıldığı hnkk.ındak.1 Alman haberinin asılsız ol
duğunu bUalriyor. cHud» zırhlısını hasara uğrattıkları hakkında Almanların 
verdikleri haber de esassızdır. 

C - H<küm..ı önündeki Ankn•• pa- Nn>"Veç v•punmdn bk amele yualan- yongm mahalle itfaiye,i Walmdan .ön- lcvee<üh eden v.sdalon kullon .... lanhr. 1ta1 yan gazetesine göre 
ta tahrip hombalannın husule getir- ınakla tedavi altına almmı;tır. dürülmiiştür. Dünkü deneme esnasında gazetemiz 

dij?i enkaz yıi?mı, enkaz k ... ldmna ekip- GAZ FABRiKALARINDA YANGIN c - Vapur iskelesi önüne atılan İpe- elemanlanrun çalı.şmalannı kolaylaşbran Almanya Beynelm1·ıeı buhranı ı·çı·n-
lcri tarafından kaldınlm•e ve enbu al- rit gazlan, gaz temizleme ekipleri tara- •- ti" dunl rd b l -"~ et .., K - Tnyyareler fobrikalann toplu ve aıyme 1 yar 8 a u unan VWllY 

~:~t~:~m~:~an iki y:u-ah ha=t neye bı.ılundukları Halkapınara yaptıklan hü- ~~~=date;~~n;:e~~nu!::~m~. halk :=er;;m~~ ~~;~.müdürlü~ne tc- den çıkılmaz bir hale sokmuştur 
D - 10,30 da EJhnr.ra .. jn-...-.. ~·.-- cı..ımdııı 10.47 <!e havar.azı fabrikasmdan D - Tahrip bombalarının Karoıyaka-

;\ nngın lıomhası ntılmı~. fakat söndiiriil- ate.~ rıkmı~ ve yangını \'ec;aitile söndüre- da bava gazı borulan ile kanalizasyon- -*- Roma, 16 ( ö.R) - Papanın cObıervator Romana> gazetcai yazıyor ı 
müştür. mediklerinden gönderilen itfaiye tara- larda yaptığı tahribat onanna ekipleri Krun prensi ölmemiş Alta hafta mücadeleden sonra, Almanyanın kuvvete müracaatı buhranı hallet-

E _Ceza evinde çık<'n yanf?ln mahal- fmdan ateş baıtmlmı$hr. tarafından kısa bir zamanda tamir edil- Roma, 16 (Ö.R) - Sabık Bavyera mekte ace" uğramıt, bilakis buhranı Jçlnden çıkılmaz ıeklo aokmuıtur. Vazl-
le itfaiyesi tarafından söndürülmil$tür. L - 10,40 da Turandaki Sokoni ;:e.z miştir. Krun pı·ensiri.tn harbin iptidasında es.. 7et aon gönlerde ıniitomadiyen vehamet keapetmiıtir, Her tavaasut ihtimalini 

F - E$re!pa,a üstünde Talebe çayı- depolann:ı atılıtn bombalardan yangm BORNOV ADAKI HASAR rare~ ~lar d8hilliid~ öldüğü Be~ (>a,ta Aınerflia olmak Uzere, bUttin bltarafların resmen tekzip etmit olmalara 
nna 10,38 de muhtelif dört bomba atıl- çakmış ve kendileri söndüremediiinden A - Hükilmet binaama 10.26 da d&. lln<le ~p yol\ Kr\ı!ı pren,,1 b~ dikkate aaırandıt'> l-lltler, lJk tekliflerini deiiftfrmedikçe Vaziyette salah 
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