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Sovyeı • Türk ı:örtışnıelerinde 
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Bir itilafa varmak mümkün olamadı 
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• c . Bunun sebebi Sovyet hükümetinin hariciye vekilimize büsbütün yeni 

teklifler serdetmiş olmasıdır ... ,, 
.......................................................................................................... ~········································································ 

Vekiller Milli Şefin riyasetin de top-
landı. Mareşal toplantıda bulundu 

Milli ŞEF ı·e Brs·•p tl ' r lercısin1de 

Başvekil Refvk Saydam dün öğleden sonra toplanan Parti grubundaki 
mühim beyanat~nda hükümetin hattı hareketini kısaca izah etti 

Hariciye vekilimiz anlaşmayı imzalamadan dönüyor. Roytere göre B. Saraçoğlu 
Rus tE>kJitierini tetkik edilmek üzere Ankaraya getirmektedir 

- YAZISI 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Dostlar 
---~ 

Bugün anlaşamazlarsa 
yarın anlaşmalı 
ümidini lıaybetmezıer 

Alman taarruzu dün başladı 
-+--

HAKKI OCAKOCLU 

Dün toplan.an Cümhuriyet Halk Par
ııioi Grubunda Başvekilimiz Refik Say· 
tlam Modı:ovada Hariciye V ekilimizle 
So..,.et devlet adamlan arasında cereyan 
eden müzakereler hakkında izahat ver-

Dokuz fırka ile 30 kilometrelik bir cephede 
yapılan h ·· cu ar tam en k rılmıştır ... 

,..;.tir. -tr---
Sükrü Saraçoiilunun lüzumundan çok • • 

fule uzayan Moskovadaki ikameti ve Alman pıyadelerı Mayn 
buna iliveten iki tarafın .~~ görütmel~r tmolalarmda çolı fıor• 
etraf~~· .muhafaza. eyle.dıgı sıkı. ketcmı· lıunç zayiata g..l\ram•c.. 
)'et, Türkiye umumı e!kıirmda cıddm sı• • !1 ~ 
lncı bir vaziyet yaratmaiia başlaınt$b. lardır. Muhacımler Ma· 

Ba,vekilimizin beyanatı tereddütleri jinonun çoh ilerisinde 
izale ebnit. vaziyeti tamamen aydınlat- sahra istihnt!m!arının 
~~ ,eyden evvel şurasını kaydebnek teşlıil ettiği illı Fran
ı.teriz ki Türkiye, Sovyet dostlu~una bü- sız hattına ~aJılaşa• 
~ bir ehemmiyet ve kıymet vermekte- mam~ıardır .. 

Sark kom,wnuzla uzun yıllar devam --.Jf.--
eden münasebetlerimizde dostluk, sarnİ· Paris, li (Ö.R) - Bu sabahki Fran· 
miyet ve açıklıktan b~ka bir şey ııöri.l- <ız tebliği : Dün Cğlcden sonra Sann 
mem4tir. ~arkındaki mmtakada, otuz kilometrelik 

Türk - Sovyel dostluğu diplomatların bir cephede Almanlar kuvvetli bir top. 
'dudaklarında kalmamış her iki milletin çu ateı;i himayesinde ikinci bir hücum 
ııönüllerinde yer almıştır. yapmışlardır. Fransızların ba sahada 

Hiç tüphe yoktur ki dünyanın büyük bırakmış oldukları zail gözcü kuvvetleri 
v~ kanlı bir .badireye sürüklendiği ıu kunıandanlıkça kendilerine tayin edilen 
ırunlerde atetı ıınırlanmızın d14ında tul· , azifcyi görerek harp ede ede muntazımı 
niak hem kendi menf".atl~rimiz bakı· surette çekilmişlerdir .. Ateşimiz düşman 
mından, hem de beşenyetin ıztırabını taarruzunu muayyen hat üzerinde dur· 
lınk&n dahilinde tahdit eylemit bulun. dunnustur. 

Bulgar 
hükümeti 1 

Büyük askeri hazır· ! 
/ıklar yapmaktadır 

-0---

1 htanbul. 17 (Hususi) - Bugün 
ekspresle gelen >okular Bulgaris
tanda gözlerine ilişen askeri .hazır· 
lıklara işaret cylcınektedirler. Yol
cular. Sofya istasyonunda Almanya· 
dan yeni getirilmiş ve Bulgaristanın 
s.imal taranarına scvkedilınek üzere 
mar. andiz trenine konulmuş yüz as· 
keri tayyare. diğer bir trene yüklü 
dört batarya ağır top gördüklerini 
söylemektedirler. 

inak n~~aıından ehemmiyeti haiz bir Fr~ız kumandanlıi.'1 bu ta~uım 15 Ekspresle Londrada tahsilde bulu
nan dört talebemiz de gebnişlir. ıneıele.'dı. . • • . günden beri beklemekte oldugundan, Alman piyadeleri hiicum halinde 

Y ~ vazıyetlerm yem ıcapla;ına uy. Leh ordusuna yardım için Alman ara- .... ---~~-"""'::-:-------:-------.,.....,....,. ____ ...,.,...,.. .... ...,..,... ___________ ~-;;;;;-;..-::;-::;-=:;-.;;~-.;;-_-:.;:-;:-:. __ ..,... __ 
sun hır tekilde ~evcut d?stl~gu dab.a zisinde ilerlemiş o1an Fransız hatlarını 
fa~a 11klqtırmak ihmal edılmıyecek hır diğer mevkilere doğru geri almağa ka
i:fti. • . . . . . . . rar vern1iş bulunuyordu ve te(:emmii· 

• Bu. ıtibarla Harıcıye V ·~~mız vaki lerin kısmı küllisi daha üç birinci teş
davelı kabul edere~. e~lan o':'ceden ha· rinde ikmal edilmişti Ancak düşmanla 
•ll'lanan m~~.eleler uzerınde bır .a'!lafına teması mnlıafa7.a için şark kuvvetleri ve 
imzalamak uzere Moskova~a gııtı. bazı noktalarda takviye kıtalan bırakıl-

Elde edilmek istenen netıce yalnız her mıştı. 
iki memleket için değil, dü!'yanın hü- ALMAN TEBLİCi : 
yük bir kısmını te,kil eden b?' çok dev- Roma 17 (ö.R) - Alman karag§hı 
letler için büyük bir bahtıyar!ık ola- umwnisinin tebliği: Garp cephesinde 
•aktı. Fransız kıtaları Alman müstahkem hat-

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - tı önünde işgal etmiş oldukları Alman 
HAKKI OCAKOGLV - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Ruslarla Japonlar 
vuruşmağa başladılar 
Pariı 17 (ö.R) - Japon· Mançu ve Sovyet • Mongol mütarekesi hita.;, 

bulmuıtur. Mançuko hudutlarında tayyare faaliyeti batlamqhr. Sovyet - Mon· 
ııol kuvvetleri tekrar hududu geçmİ§lerdir. Sovyet tayyareleri bir Japon tay
yare istasyonuna hücum etrniılerdir. Uzak ıark Sovyet kuvvetleri ile Japonlar 
arasındaki muhasematm yeniden b"§lamaaı çok mühim telakki ediliyor. 

Sovyet Rusya, Avrupa harbından İstifade ederek Uzak Şarkta serbestçe 
harekette bulunmak zamanının geldiğine kani olmuıtur. 

Sovyetlerle Japonlar arumdaki mütareke, Sovyet - Alınan anl"§maaı gibi 
bir Sovyet - Japon anlqmasma müncer olacağı ümid edilmİ§tİ. Cermen - Sov· 
Yet yakmlaımaamdan sonra bilhassa Almanlar bu neticeyi bekliyorlardı. Mu· 
ı......mabn yeniden bqlaması bu tabrninlerin tahakkuk etmediğini röslermİf· 
lir. Çin tayyarelerinin son muvaffakıyetli hücumlarına Sovyet tayyarecilerinin 
• • 1 

Bitlerin diplomasi manevrası 

ŞinAdi Şimal memleketlerine bir tavassut 
teşebbüsünde bulunmak için kandırmağa çalışıyor 

Nazı Şefleri ile 
Askeri Şefler ~rasında çok esaslı 
ihtilaflar mevcut bulunmaktad•r .. 

Londra 17 (ö.R) - Royter ajansının 
Kaunas muhabiri bildiriyor: ' 

Berlinde HH!crin riya.setinde vuku· 
bulan son içtima esnasında Sovyetler 
birliği ile teşriki mesıü meselesinde Nazi 
şefleri ile askeri şefler arasında görüş ih
tilafı çıkmıştır. 

Nasyonal Tidende gazetesine göre Bit
ler, bitaraf bir memleketin barış lehin
deki tavassutundan ümidini kesince bü
yük taarruz hakkındaki son emirleri 
vermiştir. Dtin deniz kuvvetleri baş ami. 
ralı Rider, hava kuvvetleri baş kuman

eneral Mileh, general Keitel ve 

hakkında görüşmüştür. 
Londra 17 (Ö.R) - Dün Berlinde s;. 

yasi ve askeri ricalin yaptıkları konfe
ransta Almanların b'..itün tereddütleri 
aşağıdaki nokta üzerinde toplanmışt.ır: . 

1 - Hitler sulh tecavüzü terkedılrnı· 
yccektir. Alman diplomasisi. .!talya ve 
Amerikanın bir tavassut ro)unu deruhte 
etmekten çekinmel~ri üzerine şimal 
memleketlerjni sulli lehinde bir rol oy
namağa kandırmağa çalışacaklardır. 

2 - Garp cephesindeki nevmidane b ;r 
taarruz bilhassa bir siyasi ihtar rnah!
yetinde olacaktır. . -. alinin Pari•~la IÜ 'm di bi>tıJe tenhadır 
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Konservecilik kursu 
dün nihayet buldu 

,,-:~;~i--E~-~İ;.-.. ~~ililiiiİl!!~---.--ıııiiıliml.------• ~:-8-a~-~~·-:---azıarsa 

Valimiz B. Ethem Aykut yurtda ve ailede 
ekonomi hakkında talebe ile samimi 

bulundu bir hosbihalde 

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

Dikili 
---•---

Hareketzedeleri 
iane listeai 

• 
Zafer okulu öğrencileri 
Şel kumpanyası 

• Torbalı Çalmbcyli okulu 

1014 
150 

naltıncı yıl 
Cü huriyet bayramı par 

e ı ac 

yarın anlaşmalı 
ümidini Jıaybetrnezler 
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- BAŞTARAFI 1 i..~Cİ SAHİFEDE -

Fakat kayda mecburuz ki Sükrü Sa. 
raçoğlu Moskovada, esaslan önceden 
gö~ülmü, meseleler dışında büsbütün 
b~ka, yeni bir takım teklifİerle karşı
laştı. Bu yüzden devam eden müzake
reler ,üpbesi:t hedefine varmakta zorl 
ğa rutladı. 

:. ögrew ncileri 5 10 . 
:cümhuriyet akpm kız sanat : 
: okulu 17 ıs: . . feAıar gecesi bir de b · ı k • Baıvelrilimhin beyanafından sonra. a o verı ece fır ba zorluldarm mahiyetini daha iyi anla

~ bulumıyonaz. . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ikili 
dürü de buluıun\Jilur. 

Hazırlanan programa göre, 29 ilk Teş
rin Pazar sabahı saat 1ekizden itibaren 
vilayet :makamında. kabul rcsml yapıla
caktır. Saat dokuzdan sonra, ecnebi dev-

elaketz deleri 

clfu llU!l Cümhuriyct bayramının ge
çen senelerin çok fevkinde bir coşgunluk 
içinde kutlulanması için vilayetçe icap 
tıden tedbirler alınmaktadır. Bu hususta 
Dahiliye vekaletinden ve Parti genel 
sekreterliğinden vilayet makamına icap 
t'deıı direktifler veı-ili:r:ıiştir. 

Sovyet Rusyanın ne d~ündüiünü bi
lemeyiz. Fakat bildiğimiz mesele şudur 
ki Türkiye teahhüdlerine sadık bir dev
lettir. Dış politilcasında ietjk!iJ ve istik
rar esaatır. kendiQni her llangi •u- tesire 
kaptıramaz. Bunu böylece bilmİyen ve 

let komolosları için blr kabul resın1 ya- aa11ımıyan wilLıCı.ı. enlaı•maya. ffd. 
pılacaktır. ti .... millet. -.- claW teb.. •• '.Z... • • Parti, bayram günlerinde şehir ve ka-

lçın sahaların münasip yerlerine asılmak 
üzere hazırlattığı vecizeleri gönderıniş

JOO bin Jiralalı taJubal tir. Bunlar büyfik harflerle, nazan dl1t-

s.at ondan soma Cilmhuriyet meyda- riır, So.-yetı. siııi ~ sıla ..,. çalı ..-. 
nında büyük bir toplantı yapılacak, vali mı ... .....,_ oı.. y._ 
bir nutuk irad edecektir. Bunu askm So..,..deria "'9 bir ~ • .,.. 
kuvvetlerimizin. hava kuvvetlerinin de mak icin bizd... nefer Dted*leriai Jııilmi. 
iştirakiyle parlak bir geçid resmi takip yonız. Bize yaptlan telclifJer lıalıakmda 
edecektir. Geçid resmine izcfier ve mek- b.t~ •• sarih_....... sahip cMjjlj. 

:tl • t ıJ _._ kati celbedeook eb'adda teksir edileeek-
K urs talebeleri mektep taracmııtttln ;.ıeuı:a kurutma derrindP .,.e ınşaa ~ap CICUff tir. 

Burna va ziraat mektebinde bir hafta oynadığı büvük rolü canla mi~allerlc tt'· Hükümetiıniz, Dil-ili felaketzedeleri- Büyük ve kutsal törenin tesidinde aza-
evvel açılmış olan aile konııervecilik kur· barüz ettirmiş, komşu memleketlerin mil- ne büyük bir fkat gö:stererek Kızılay mi :rnilll duygu ve heyecanı tebarüz et
'su dün nihayet bulmuştur. li ekonomisine nuıl bağlı bulundul:lan- cemiyeü emrine 000 biD lira tahsis • tirecek ve yük.sak intibalar bırakacak 

tep talebeleri de iştirak edecektir. Yalncı 1187111 8-v•kjlimjzjn izahetüa.-

Kon~ecilik, ziraat mektebinin pro- m anlatmış. a.ile kadmlarau kursa k :sı n:ıiştir. Bu tahsisatla açıkta 1ı::aı.ın yurd.- mahiydte olması için her ttiriü haıırlık
gramlarma bu sene ithal edilmiş yeni bir gösterdikleri alakadan dofayı tebn1c et- d~arın her türlü ihtiyaç .-e noJr.ganfarr lar zamanında ikmal edileeelctir. 

29 Teşrinievvel Pazar gecesi !ener daı anlıyona isi .SO.,..C diWderi ı.p.. 
alaylan 1ertip edilecek •• vali tarafuı.. tere w Frwa ie .W.. ......ı ı•P'ıl 
dan bir Cümhuriy.C: balosu verilecUtir. .. ....... -. .,.lan fı ' ' • w. 

derstir. Mektep idaresi, bu ehmmivetli miştir. ikmal edilecektir. Izmir vilayeti kutlulama komitesi va- Geçen .saıe yapdnuyan Clinıhuriyet ha- Bmr .SO.,..d.d nm,.,i • iri _.. 
~ersi mektep talebelerine bu sene tedri!'le Valimiz. 7iraat melı:tebinin bütün te- Jeoloji heyeti Dikili mıntakasmda tet- linin r:iyasetlnd~ toplamnı.1, belediye rei- lostı bu seD6' yapılacaktır. .... lııir mil.c .-.. bW ediy--. .. 
başlarken konaervecili~in aile ekonomi· sisat ve te kilatını da tetkik etmişlerdir. kiklerini bitirmiştir. Yarın Ankı:ı:raya si, askeri komutan, Parti mümessili ve 
sinde oynadığı büyük rolü de ~öz önün- Mektep müdürü B. Avni Tı.maboylu ta- hareketle raporunu başvekalet maka;nı.- halkevi mümesaili iştirak etmişlerdir. 
de tutmuş nazari ve ameli şekilde ve an- rafınd ın verilen izahatı alaka ile dinle- na takdim edecektir. Programın hazırlanmasında maarif mü-

Cümhuriyet bayr.lml ~betJyJe, wr 'ıyla PJri bllili aa..ı t""M.le 
resmf devalı' ve bankalar 28 ilk Teşrin, ~ wı...nclik. 
29 ve 30 günleri kapalı bulunacaktır. BGim lasik.-e •• Frama a. yaptıp. 

c:ak bir hafta sürecek bir lrurs Ue aile kA- mi:iler, gördükleri intizam •e mükcmme- Dilo1inin yine eski yerinde in1331 dcr-
dmlarını da bundan faycialanciırmnk is- liyetten çok memnun kalmışlaTdır. piş olunmuştur. Kısmen harap olan ev-
temiıtir. Kurslara yirmiden fazla aile ka- Kon~rvedlik kursunun &On ckr~n 1e:r derhal tamir edilecektir_ Yeniden 
aım. aile kızı ve konservecilikle alakalı sonra kurııa devam edenlue mdttep ida- inşaları icap edenleı: de kış mevsimi ta-
erkekler devam etmişlerdir. resi taıafın.dan bir akşam çayı Terilm· - mamen girmeden inşa olunaca1.fır: 

Mektebin kıymetli mütaha9111s mualii· tir. -·-
mi B. Refet Öncelin nazari ve projeksi- Çok samimi bir aile topbntısı çerçive
yonlu olarak verdiği dersleri talebe geniş si içinde geçen btı çayda talcbelu kendi 
bir aile mutbahı haline getirilmi~ olan yaptıkları marmölatları, zeytinleri, jöle-

Af}onkarahisar 
Keçeleri 1ra1llıında 
mühim lıararlar alındı 
Eskiden .M,oıı Ka:ralWıar vilayetinde 

safi yünden imal edilen l&eçeler her yer
de rağbet bulmuş ve bu rağbetten Af

lzmir defterdarlığının 
memurlara bir tamimi 

Hazine ve halk hukuku ayni derecede has
•Miyet ve alaka ile takip edilecektir 

yon Karahi~ar keçecileri çok istifadeler Izmir deftercLırr bay Mümtaz Dirgt Ja veya mükerrer aldrğunız vergi!erin 
temin etıni~ti. Son yıllarda ucuza mal muamelfıimın tcdvirinde hazinenin hak- kendilerine iadesi veya hesaplarından 
etmek düşüncesiyle Afyon Karahisar kına gösterilen hassasiyet kadar halkın düşürülmesi esnasında aynı dikkat ve 
keçecileri yaptıkları keçelere pamuk, hukukuna da riayeti esaslı bir çalışma hassasiyeti göstermek mevki ve mecbu
kırıntı yün, tabak~ arınt.m gibi madr- preı:ı.sibi olarak tebarüz ettiren bir ta- riyetinde olduğumuzu hatırdan çıkarma
deleri kanştnı:lıklanndan keçelerinin mimi bütünı maliye memorlarınır blldır- mak iktiza eder. 
r.ıgbetinr dü~üşl rdir. mişfü. Bu itibarla gem ıu ve gerek teridxıi 

Bunu gören Afyon Karahisar Til'aret Büyük bir memnuniyetle karşıladığı- icap eden vergilere ait muaınelelçrlc 
odası iınnl edilen kecclerin eski C\"safı- mız 'bu ıtamim; aynen n~cdiyoruz: şeflerin de biZ7.at ve yakından aHikadar 
nı iade ederek bu s~etle Iarybolnn rn~- cVe.rgf kayıtlarından düşürülmesi lfi- ~rak bunlar.ıD aü.ı·atle ve miikellef~c: 
beti yeniden temin etmek maksadiylc zrmgelen bir kısım. muamelelere ait ter- rm bu parala?ı almak ve muamelelermı 
mevcut keçeciferi Jçtimaa davet ederek kin cetvell~rfnin ihzar ve intacında mat- ~ubede takip etmek üzere mutavas3ıt
alınması llızım gelen tedbirleri müııaka- lılp süratin temin edilemediği fuzuli veya lar aramasına ve- fuzuli masraf ihtiyar 

etmiştir.. mükerı-er tahakkuklardan mütevellit eylcmcleı·lııc mahnl bırakmadan kendi-
2 Eyliıl 939 tarihinden itibaren yapI- ola:p madd1 hata yotyie ve yahut kaza liğinden intaç edilmesi ve reddi icap 

lacak keçe ve kepeneklerin yünden imal mercilerinden geçmek suretiyle alaka- eden'ler hakkında terkin muamelesi te-
• edihnesine ve imalatın ıniihiirlcnmesine darlan reel ve iadesi lanmgelen bfr Kı- ke:mmül edipte tenzil emri verilir ver.il-

k ıs· •' kı talebe ameli derste mühürlenmemiş keçelerin evsafının bo- sım vergilerin .reddin a.it muamelelerin mez varidat idareleri tarafından mükel-
mektep laboratuvarmdn ameli olarak da leri yemek ve kendi eserleri olan elma, zuk addedilnıesine karar vermŞir. ke:z.alik süratle yapılma.dığı ve bu halin lefe derhal tahr.lren keyfiyetten mahl-
takip etnü,, böylece meyva ve sebze ku- üzüm sulannı içmek surctile l::endi bagi *-"•- mükellefler üzerinde fena tesirler hasıl mat veriterek paralarını almak üzere da-
rutmasından taze konserveye, meyva ve el emeklerinin tadını tatmışlardır. -.rr •n etmekte ofduğu görülmüştür. Vatandaşı vet edilmelerinin usül ittihaz olunması-
usarelerinin muhafazasından marmölat, Bütün talebe. içinde aln günllik ders E & a..ua. AYIJIDA vergi mükelfefiyeti vazifesİni ifaya da- nı rica eder ve talimatıma muhalif mua-
jöle, sirke ve hatta ~raba L:..adar bütün gördüğü ve fakat kendi evleri gı'lri ısın- IJmanınuza &elen vet eder ve bu vergiden mütevellid bmç- melelere rastlandığı takdirde müsebbip-
öğrendiklerini bilfiil ve yine kendileri dıklan ziraat melctch: çatısını terkeder· parlar Iannı tahsil eylerken ı&ta"diğ.imlz dik- lcrlırln şiddeU& tecziye edileceklerini 
yapmı !ardır. !erken bu kıymetli tqmbüsiin sahıbi ~y~ül .....,

1 
zaın;& Izmfr limanına 124 kat ve hassasiyet lı:a.dar mükelleften faz- bildir.irim.> 

Turşunun sİTkesin:, zeytinin salamura- mektep müdürü B. Avni Tanaboylu i.le -J ---------------

sını, takim suyunu lu~p krabeT ve d bir· muallimlerine yn ayn teşd:.kiirleT etmif~ Türk, 4 Amerika,, 1 Bulgar,. 2 Danimar
liğile hazırlıyan talebelerin gösterdikleri !erdir. ka. 6 Felemenk, l F.r.;msı:z,, 6 Ingiliz, l! 
şevk ve alaka ziraat m~ktehi müdüriyeti- Mektep mücfijyü ele bu kısa zamanda Isve~ 3 ltalyan, 1 Polonya, 2 Macar~ 
nin hu güz.el teşebbüsünün ne kadar ye- bir çok aile kadınına lcazandırdŞ !oy- l Mısır, 2 Norveç, 3 Romanya, l Yugos-

lavya, 6 Y mı.an: ve 1 Panama band:ı:ralı 
rinde olduğunu isbata kafidir. metli bilgiden haklı olarak memnmıcl vapur gehn!Ştir. Gelen 115 npurun safi 

Kursa devam edenler, aile konserve- B. Avni Tunabo}ıla bir ukadaşrınrza: tonajı 71690 dır. 
ciliğinin büyük ehemmiyetini daha ilk - Bugii11 biten ve altı gÜn devam 
derste anladıkları için muallimin sözleri· eden kurs mektebimizin bap.rdığı bir çok -·-
ni can kulağile dinliyerek tek hir notu hayırb işlerin belki en başmda gelmekte- BELEDİYE 

C. H. P 
Mesudiye ocaeı 
toplantısı_ 
C. H. P. Mesuöıye ocağı yıl.Ilk toplan

önUı:nü:zdkfd pazartesi gü.nü saat 21 
de ocak binasmda yapılacaktır. 

-*-bile kaçırmamak hususunda adeta mü- dir. Ve netice de umduğumuz gibi çok Reisinin tetkikleri 
sabaltaya girişmişlerdir. mükemmel olmuştur, demiştir. .Belediye refsi Dr. Behçet Uz dün sa- .• 

Dün verilen son derste iktısadi ve içti- Biz ele mektep idar · • tebrik eder ba.b yukarı mahalielerde halkın ihtiyaç- Vilay:t me.lttupçu!Uk. h!r?'fnde mün-
BİB rAYİlf 

mai faaliyetleri daima yak.ın bir alaka ve ba sene alınan bu güzel adice bqı,. 1anm tetkik et.mişt.i:r. Yi:ıkarl! ımahaJJat- ~ 1.5~ ma. asli ~ ~t.ipliie, BaJ:ke
ile takip eden değerli valim~z '!3· ~them sında kursun he.r sene deTaU1U11 ve bil- ta yen.iden bazı yeni yollar ve kanali- S: ~y~ tahrı:at ~ Hüso-
Aykut da bulunmuştur. Valımız labora- hassa mdtteplam ;ıamanmclaıı zasyoıı işleri: yaptmlacaktır. ym Gönu~e tayın edilmiş ve işe b;Şn-
tuvarda harıl harıl çcılışan talebelerle çok evvel başlamak suretile muallimlerin ve BİR COCUK mı~tır. 
samimi ha hasbihal yapmış. iktısadi ter- talebeleıi.n de. bunlardan istifade edebil- • • 
biyenin gerek yurddl\ ve gerek ailede melerini temenni ederiz... Kaza llurşıınıı ile öldü 

Hava yolları 
UMUM MİİDİİRİİ 
iZMİRE GELDİ 

Ege bölgesi 
Pamulı relıoıtesi ıo6 
bin balyadır •• 

Kemalpaşanın Ulucak köyünden Ah
met oğlu .tekiz. yaşlarında Hüseyin, biz 
Karadağ talıancasuu k:m-calarken ~ 
atdırmış, çıkan kmşun ka!bine isabet 
ederek derhal ölümüne sebebiyet ver
miştir: Hadise adliyece chcıınııiyctle tah
kik ediliyor. 

2'EBERRİİ 
Izmir ikinci erkek l.isai fakir ve yardı
ma ıuuhtaç §ocUklarma: kitap ve okul 
levazmır tem.iı:ı edilmek. Uzere şehrimiz 
ticcarlar:mdaa bay Fey.d Arpacıoğlu el
li lira teberrü eylemiştir. 

Bu heyı:r sever yurddaşımızı takdir 
ederi.ı. 

9 Numara 
Uzümlerilt asgari 
fiati 22 şiliacllr 
Harict üzüm satışları için tesbl;t edilen 

asgaı-1 fiatler, ta.9d.ik edildiğinden men. 
yete girmiftlr. 9 nmnal'a Sultaniye 
üzömleriı için asgarl fiaot 22 ~ilindir. Bu 
fiatin dunund& sa:t~ ]l'apmak yasaktır. --... -
Gümrükte t.ulwaan 
ecnebi mallar 
Muhtelif tarihlerde gtimrüğe gelerek 

bazı sebeplerden gümrük muameleleri 
ikmal edı1emiyen ccnebt menşeli malla
nn gümrilkten çıkarılmasına ba~lanıl
llll§tır. Bu ma11arm paraları merkez ban
kasına öd'enmektMrr. Allladar devlct
ledn borı;Iu hesabına mat1(rp olarak ktıy
dedUecektir. ----·-.. ----··· .. ····· .. 

Dm 1 1 '-_, So.y..._._ Pli .... 
iiLfi. -r-wföy..- ..... 1 1 1 üın..· •• 
SCwyetfer .......... " 1 , ..... Ala--

mada JDn'cat 

1 

••••• - pcıli«lı ' mıiilehhilea il-eyi. =' ı 11 
• 

~ ........ efmeii --N.telöat ~ Fraw ile cölfi,...ıı 
re bqlarken h fttifrüm ~ ~fitildi. 
Hatti Türkiye lngiltae, Fransa arasında 
sörii,=eler davıua ıulerkM Potemkin 
yoldq Ankaranm misafiri bulunuyordu. 
Binaenaleyh teahhüdlebmizi bilen da.t 
bir memleketin f*e ,..,.eap teldilleria. 
teahhüdleri ihlal etmiyecefc Lir mahiyet
te olması İcap ederdi. 

SoV}'etlHiA teahhütlerimize '8nı bİlr 
vukuf peyda eyferni• bufunmafann• rağ
men bunlara SJfrın dennİyaA ey
lemelerine hayra etıwmek dclıea .S~ 
mez. 

Bmıı:ı:n:la he.tabu biz Moskova müza
kerelerini:ı bir anlaşma ile neticelenme
m4 bulunmasını tam bir inkıta şeklinde 
kabul ederneyi:a. ftri men1'eret arastnda
ki tarihi icara fl'Ün dosdt?ğunun İfMm• 
mufttedir o!aca/ir vazifeler nmfır. 

Matfüı> nt'ficderin kgün elde edic
memesi J1lTm müzakerderin yaıiden baş
lamasına mani te~kil edemez. 

Nihayet T"mtiye ile Sovyet Rusya ara· 
smda mevcut mualıedeter iki meml""ee 
1nünasebetlerrm dostane bir hava içinde 
devam ettirrneğe de kilidir. Yel• ld 
Sovyet politılcan Tanltf bir diifijnce ile 
yanlış bir istikamete doğru yol a~ 
l>ulumnasın .... 

RAKKIOCAKOQl.U 

~·········~~·~~·~·~·~·~·········i 

: Sai gö:.ıümc birdeıı bire arız olan: 
5 (Dekolnaan) hastalı(ı üzerine yaptı-: 
Eğı ~ok hazikane ameliyatla gözüman: 
: görmesini kurtaran Ankara Nümu-: 
:ne hastaneı.i 'öz. mütahası.ıil B. Ve-E 
: fik Bulda ve hastanede yattığım: 
: müddet~e tcda,·ime büyük bir itina: 
: "" ihtimam ıösteren Ankara nümu.-: 
: no hostanesa sertal>ibi bay &ilştil: 
: ÇaK•Ya. Dahiliye şeü bay İhsan Ak- i 
: 9aDıa n ıöc ınütahasalsı Lay ~: 
iBeyraktar ile asM.tan bay Osman 1 
: 'l'ürey& ,.c hemşire bayan Fatına ve! 
iHayri~~ye, ~~s~lığımla alaka~ i 
ı olan goz servısının ve lıasiane1UJ1 : 
: ıuuhterem ettbba ve erkanına ınia,.: 
i net ,;e ~kr.anlarınun anma gazete- ! 
: aizin <avassutwıu rica ede\'İlll. : 
i Emlak ve Eytam Lanknsı idare~ 

!• meclisi reis vekili : 
• ~1FSV't ÖZKÖK : . ...................................... .., 

Dikili Devlet hava yoıı..rı wnum müdürü B. Son. yapılan lahıninlerc göre 1939 is-
Ferruh Şahinbaş refakatinde bava yol- t.ih.sal yılı içinde Ege bölgııesinıde· S7.e29 
!arı işletme müdürü B. Şeref Laçin ve hektarlık araziye Akafa ve I.808 hek
mühendis Seyfettin olduğu halde hususi tarlık. araziye yerli cins pamuk ekilıniş
bir tayy.ın ilr şehrirni:zc gelmişler, ci- tir. Bu ekilrrı araziôen 1J6.!>19 balya 
varda tesis edilen bir hava meydanını Akala ve 2.403 balya ,erli pamuk ist.ih
tctkik ederek tekrar tayyare ile fstan- sal edileceği, btihsalatın bv suretle 
bula gitmişlerdir. Bu ıneydm gayd mü- los.88'Z balyayı bıı•bcağ:ı ümit eclilmek-

BİR PUVAJfl'ÖR 
AMJIAltA Dtişrv •. 

; Gelenler, Gidenler ! 
sı.. ~arab•ııa ıdı'ası... • ................... -................... Yedi u..S.,e sa••awl• .. 
Keaalpaşanın Teke köyünden Hasan &mir puU müie~i B. Galip. Bahtiyar -J 

sait gôrü)mlqtür. tedi:r. 

~nnemln 
Se dlgl A.dam 

Yazan: Üc Yıldız • 
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Biitlenbire sorduğum bu sual kal"Şl-
sında annem şaşırdı. 

Bunu hiç beklemediği muhakkaktı_ 
Ben, onu konuşınağa teşvik için: 
- Tabii, dedim.. bu kadar zamandrr 

konuştunuz. Ben hep, (acaba annem ba
na yeni babamı ne zaman takdim ede
cek) diye merakla bekliyordum. Yoksa 
anlaşamadınız mı? 

Annem kısa bir sükiıttan sonra yata-

- A~ a~ ama_ deaL 
- Amması ne? ..• 
- Evlenmek için Sıileyman doıha bir 

müddet bekleme ·e taraftar .. 
- Neden bekliyecekm.fş? Yoksa evli 

mi imiş .. Ve yahut ta :başka bu püırüzü 
falan nu varmış.. 

- Hayır_ Süleyman hiç evlenmemiş. 
BaŞka pürüzü de yokmuş- Ancak ev
lenmek için kafi parası yokmuş ..• 

Pvvantörlük eden B. Ibrahirs Kara 
!»tay ~ demirli ~~ Norveç 
bandırab Ferlanc vapuruına anbaruııa 
düşmek suretiyle ağır surette yaralan
mış ve tedavisi- ~ın }~e kaldırıl
mıştır. 

yuzune baktığımı görünce: 
- Evet.. dedi. Vakıa ben ona ikimizi 

de jdare edecek kadar param oTduğunu 
söyledim.. Fakat Süleyman k.aduwı par 
rasr ile bir yuva kurar.ık i:!temem .. • 
di. 

- Yani.. Şimdi si:ıı: evlenmek isin SU
leyrnanın zengin olmasını mı oekliye
ceksiniz .. 

- Zengin olmasını değil .. Baba!!lndan 
kalma biraz arıızisi varmış .. Onları sat
mak istiyorm~. Müşteri olursa yedF se
kiz bin lira kadar e~rm~.. Bu parayı 
temin ederse benhnle evleneı.-ek ve ti
caret yapacak .. 

- Ayıp e>lınru:;ın ama an.ne, parası ol
mıyan bu adam ne iş yapıyor? Beyoğlu
nun en lüks ot.ellııde yatıp kalkıyor .. 
İçkiye. otele parn buluyor da cvlenıneğe 
mi para bulnıruyor? 

Annem, mahcup bir halde başını önü
ne eğdi. 

oğlu Ali Akın. Dere kö:ründen Hasan Mani.5adan Ha:rfdye> l"ekileU Hukuk D6n öfMdetl Solll'll saat.14.15 te Dlld-
9ğlu Mehmet 1arahad.m av t\ifengiyı. ~'riri ~. Emtıı An I.sıaubctldan gel- lide yedi saniye devam eden orta .... 
bacağından ağır sı:a-ette yllaliarmııjtıc mişknli.r. dette bir !Janmfı iaydedilm~ir. Z.,.sat 
Suçlu yakalanarak evrakiyle birlikte Izmir ınebmu il. sadeddia Epilc:men yoktur. 
adliyey• vuilmitfıu. YaQ]J. hastanede ve. lçel webm B. )dııhtar Berker Anka.-
tedavi a1tmdadır. raya i,itıniş.lerdir. 

- Oihım. dedi, Süleyman o melde cakmış ... 
keyif içi'n değil, vazife için kalıyor.. Aıuıemin btr bir .rurlt .•• ıntq ....... 

- Ne vazüesi.. ınuş ... ları lwlağırna girmiyordu. 
- O, otelinı k:1tibidir_ BeWm. için bi.r:fnıE.i derecede ehemml-
Aman yarabbi... Süleyman otel kiti- yeti haiz. olaıi nokta aımemm SWeyman. 

bi imiş ha! .. Ben onu otti~ yatıp kal- 1a izdivaç meselesini açıkça konuşnılJI 
kan. boyıırıa para !ıarcıyan bJr miras ye- ve bu işin kim bilir ııe zamana bırakıl
di, bir tüccar zannederken şimdi onun m.ış ohrıaıwy&.... 
bir otel kAtibi oluşu doğrusu gururuma , Süleym;.run otel kltipliği noktan bun.
dokundu. Hani her hangi bir küçük me- dan sonra ıellycrdu. Aralarında 'böyle 
mur olsa idi füiilmezdim. Fakat kadınlı a~ık kon~tukları haide annem yine Sü
erkekli müşterilere oda gösteT~. para- leyrnanla konuşmakta devam edecelc mr 
sına güvenerek otele gelip fiyaka .1tatan idi? 
ciğeri iki para ctmczlere eyvaTiah di- Tabii edecektL .. 
yen bir adam .. Brr otel katibi benfm ba- Ve onun böyle sıkı lcoıı.u malatır\a 
baın mı olacaktı? ben göz yumacak mıydım? 

~·-YİGİ'J'LER KOYCl.NDE 
BİRCESBT- J 
Kemalpa,anm Y11iJjeır WSyt ~ 

binin duvarı dibmde blr cesed bwl 
m\ljtur. Bu cesed 50 yaşlarında bir~ 
tiyar adama aitih-4 Cesedtıı hti1'iyeti 
kik ~ktedJr. = 

Kara denizde 
Serseri bir maya..· 

Istanbul 17 (Hu usi) - Karadenizde 
Inebolunun lnceburun mevkiinde bir 
serseri tn~ görlllmtfş, imhası fçirı tet
tibat alrnmıştn-. 

.wv ...... 

Mml'dalll öıPli içimde yer bulan ba hisleri anneın far- Elbette ynınmıyacaktım. 
ketti. Fakat orr .işf çak ~evciiğim annemi de idareftlft ftl'ft SebelJi 

- Süleyman vakıa şimdi o otelde ka- üzmiycce.k bir ki~« i4an ~k; ve: Kıttıir~ 11 (A.A1 - ~~tı Jl!İ :Ma-
Liplik ediyor, dedi,. fakat bu onun h<rkiki artık adamablh aogodııj,um Süleyma- h!r paşa M rda ôrfi ida.ren'n 1ngfüef'e
ınesleğj. değil.. O, ... da ... müdürü. i~.. nın ayağını bizlın evden kesmek Ja;um Mısır ittifak muahedesinin tatbikatı 'te 
Bir ütiraya uğram1ş: açık.ta kalmış ... l'ki gelecekti.. Silveyş kanalınııı müdafaaS& llitiıiıall lie-
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Vekiller Milli Şefin riyasetinde top-
landı. Mareşal toplantıda bulundu 

Başvekil Refik Saydam dün öğleden sonra toplanan Parti grubundaki 
mühim beyanatında hükümctin hattı hareketini kısaca izah etti 

Anlrara 11 (Haaıri) - icra Ve- Sovyetlerle aramızda ne yolda bir mua- ~bt. tini miizakere teler:riiatından ha,. 
killeri heyeti bugün ıaat 14 ts, hede yapl1abileceği iki hükümet beynin- Bununla beraber Sovyetlerle olan mü- berdar etmek Ü%ne Ankarayc:ı ait· 
Btıfvelıalette Rei.iciimhur Milli de görüşülmüJtü. Moskovada bu esaslar nasebabmı:ı eskisi &ibi dostane esaslarda tiği, her iki taralça teklifler oe 
Şel lnönünü~ riyaıetleri altuıda dahilinde cereyan eden müzakerelerin berdevam bulunmaktadır.» mukabil teklifler yapıldıiından 
8 .... k M"ll Med. . . . B Abı bir itilafa varmaaı mümkün olamanuştw. Hükümetçe ittihaz edilen hareket tar· iki hükümetin de bunları tetkik 
u1yrı 1.,_ ı etd 11

8
1 ~~~~ • ı. _ • Bunun sebebi, Sovyet hülrii:metinin z:ını tuvıöen beyanatta bulunan bazı ha-

da ha rııır Ren a ve UyılR ernanı hariciye vekilimize büsbütün yeni teklif- tipler de dinlendikten sonra Gnıp umu· edecekleri beyan edilmekle iktila 
haTbiye reui Mare,al Fevzi Çak- ler serdetmiş olrna:.ıdır. ıni heyetince başvekilin beyanatı mütte- edilmektedir. 
mağın İflİraki ile bir toplantı yap. Bu yeni teklifleri Türkiye ile lngiltet"e (ikan tn~rvip olundu ,·e riyasct~e <'Clscye Londra 17 (ö.R) - Royter ajansı bil-
mıflır. ve Fransa araımda Sovyetlerin vukufu nihayet ''erildi. diriyor: Moskovanın salahiyettar mah-

dahilinde takarrür eden esaslarla telif HARlC!YE VEKİLİ DÖNÜYOR filleı·inde beyan edildiğine göre B. Sa-
PARTI GRUBUNDA BASYEKiLiN etmek mümkün OIAmad1~ gibi emniyeti· Paris 17 (Ö.R) - .. 23 gUndenberi .. de- raçoğlu Rus tekliflerini, yeniden tetkik 

iZAHATI miz baknnmdan bize verilen garantilerin vam C"tmekte olan Türk • Sovyet muza. edilmek üıcre, Ankaraya getirmektedir. 
Ankara 17 (A.A) - C. H. P. Parti biulen iatenen teahhüdlere tekabül et· kercle~ neticelenmemiştir. . LONDRADA 

Grubu burin B. Hirni Oruun riyasetinde memekte bulunduğu ve boğazlar inerin- Parıı 11 ( A.A) - Havas aıan- Londra 17 (Ö.R) - Sovyet bUyilk el
topLuıdL Kürsüye gelen bqvekil B. Re- de de Türkiyenin beynelmilel mnumi ıının bildirdiğine göre Türkiye çisi Maiski dün hariciye nezaretinde 
fik Saydam Moskovada Sovyetlerle Ha- teahhüdlerinden ba,ka hükümlerden te- hariciye vekili B. Şükrü Saraçoj- Lord Halifaksı ziyaret ederek görüşmil§
riciye vekilimiz B. Sükrü Saraçoğlu ara- val&i etmeii esas ittihaz eden siyasetin.e lu anlClfmayı imzalamalı•ızın An- tür. Müzakereler Türk - Sovyet, Sov
auıda cereyan eden görüımeler hakkın- Sovyet metalibi uygun görülmediği cı- karaya dönmektedir Türk meha yet· Fcnlandiya müzakereleri ile günün 
da atideki beyanatta bulundu: heıle Türkiye _ So..,-et müzakeratınm hu • . .... · _ •. • beynelmilel ımeseleleri etrafında cereyan 

u-~ • ekili" M _,_ "d-..ı- d~ M ~•- d ·nı !!_,__,,,__ olama- lılmde B. Sara~oglanun huhume- etmic::tir c ll"ULPCl)'e v OıuiOVaya gı emen cı:a 0:1aova a ı acı mwnıLun -Y • ........ Majın·o·v··········· ........................ r·m·ak· .... ı·ç·i·n· ...... . 
Bitler bütün gayretini sarfederek 
Alman kanını esirgemiyecek mi? 

Pariıt, 17 (A.A) - Cephe, .Alwan ba-ı fodebileceği bütün ga~ reti bu noktada liyetini kendilerinden sonra gelecek bu ınıntakaya taarniz edecek olurlarsa 
taryalarırun nerelerde bulunduğunu bel- gösternıeği düşünmekte olduğu intibaı olan bombardıman tayyareleri üzerine karşılannda İngiliz ordusunun otuz bin 
J1 etmek istemekten korkar gibi görün- mevcultur. Almanların bu tabiyelcrinc çekmek olacaktır. kişilik bir kuvvetini, modem silnhları 
mek ve bu suretle Fransız bataryaları- göre bir hüküm v<mmek lhım gelirse Fı·ansı7.lar hiidisata karşı koymak için kullnnmayı öğrenmiş olan, ayni zaman
nın taarruza geçmcleı·ine sebebiyet ver- Alımınlarm Ren \'e Mozele kadar iınti- ihtimamla haw·lanınışlardır.Alman tank da düşmanııı üzerine hiç kimsenin ve 
mek için sükut etmektedir. Motörlerin dat eden bütün hat üzerinde taarrum lnruun mayn tarlııları üzerinden veyahut hiç bir makinenin geçeıniyeceği bir ateş 
mütemadi bombardıntanlan, Alını:ınla- ge<:ınelerine intizar olunabile~ği ıddia Fransız bataryıılarl at~inin y"Lyacağı ve ölüm tufanı yağdlracak halde bulu
ruı taarruza geçınek için tanklarını top- edilebilir. '.Fnkol Almnnlar sevkülcey.ş nan Mnjino hattının bfüün karışık ma
lamakta oldukltınnı zanncttirıncktedir. bakımından müsait olan iki veya Uç nok· mnılaknlardan geı;ınek mecburiyetinde kanizmalarını çok iyi bilen İngiliz cira-

Mozel ile Vaardt onnnm arasında G5 tadan tazyikte hu1unacak1ar, burawa kalncağl tnhınin cdilmcktediı·. Alınaıı dını bulacaktır. Bu otuz bin İngiliz Pa· 
ilA 75 mil uzunluğundaki bir hat üzerin· tanklar scvkedccckler, tayyare dafii lıa- tan•a'ı·eleri bir kur un obtisü harnjuın ri5te, Almanlarrn müsademe etmek 
de icap eden başlıca ihzarat yapılmıştır. tarynları mitrnlyöz a~ine tutmak üze- çarpacaklardır. ınccburlyctiııde kalacakları kitlelerin 
mtlerin insanca vukubulacak telefatı re çok aşağıdan uçacak tayyareler gön- Ekselsiyor gazetesine göre İngıliz kı- pişdnrlan nazariyle bnkılmaktad.ır .. ÇOk 
kat'iyyen nazarı itibara almıyarak Maji- dereccklcrdir. Bu tayyarelerin ikinci bir taah Majino hattının bir kısmında mcv- znman geçmeden Fransaya 32 İngiliz 
no hattını yarmak için Almanyanın sar- \'aZifcsi de tayyare d:ıfii toplarının faa- ki almlŞ bulunmaktadır. Eğer Almanlar fırkası gelmiş bulunacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ziraat Vekili B. Erkmen Hitlerin 
---·-tr---

Odesada Tas Ajansı muhabirine ve 
gazetecilere beyanatta bulundu 

Diplomasi 
Manevrası 

- BAŞTARAFJ 1 'fiıci SAHİFEDE -
Paris 17 (Ö.R) - Fran.sız m.atbuatı

nm Sar ve Mozcl cephesinde akim kal
dığı anlaşılan Alman taarruzu hakkın
da tcf.siratta bulunmakla beraber Alınan 
diplomatik taarruz mımevrasına daha 
büyük ehemmiyet veımektedirler. Ek
sclsiyor gautesine göre Alman diplo
ınasist, demokrasi devletlerinin tasfiye
si için bir sendika teşkili maksadiyle bU
lün ikna kuvvetini kullanmış ise de te· 
şebbüsleri akim kalmıştır. Almanyanm 
gayri insani ihegem<ınyasının haklın ola
cağı bir Avrupanın halinin ne olacağını 
dünya milletleri anlamışlardır. 

diriyor : ı·~fakatınde~ ~evat riliUm.da Odesa ~- Tiirk milletinin seltimlarını ve saınim1 
Mask.ova, 17 (A.A) - Tas ajamı bil-ıile Odc:sııya ~etmiştir. Ziraat vekili Ye lnrında SO\•yetlcr birliği milletleri.ne 

Ziraat sergisini z.i,yaret etmek üzere n Sovyet re ı Sovceııko mahallt ziraat dostluk hissiyatını bildirmekle mUftehl· 
Moeıkovaya gelmekte olan Türkiye zira- dairesi şefi Nagomi, mahnlll teşckkülat rirn. Sovyetlcr Birliğine gelişimin hcde
at vekili Muhlis Erkrnen riyuetinde mümessilleri \"e gazeteciler tarafından fi zirai başarılarını tetkik eylemektir .. 
mebus Şülaii Esmer '\"'e Sadri Eıtcm, karşılannuşlıırdır. Sovyetler Birliğine ilk defa olarak geli
hariciye vekaleti mümessili Cevat C'l- Ziraat \'ekili Mı,Uılis Erkınen Tas mu- yorum. Fakat memleketinizin muvaffa
ken ve muharrir Suat Dervişten mürek- habirine verdiği beyanatla demiştir ki : kıyetlcrini daima büyük bir alaka ile 
kep Türk heyeti dün Svannetia vapuru - Şehıinizde ikametimin ilk dakika- takip ettim .. 

Fransada 
Terhis edilen sınıflar 
Londra 17 (ö.R) - Fransız hüküme

ti 1910 sınıfını 'ter.his etmiştir. 1911 sını
fı da yakında terhis edilecektir. Bunlar 
memleketin iktısadi mukavemet te~kila
tında istıhdnm olunacaklardır. 

SOVYETLER 
Eston31ada Baltılı 
limanını işgale başladı 
RrUksel, 17 (Ö.R) - Sovyetler:in Es-

tonyada Por - Baltık (Baltık limanı) m 
~galc başladlkları haber \•eriliyor .. Altı 
Sovyet tahtelbahiri L'C bir tahtalbahir 
yartlım gemisi Ballık limanına gelmiş1ir. 

Sovyet - Litvanva ticaret anlaşması 
ayın on beş,nde imzalandı 

Moakova 17 (A.A) - Tu Ajan• bildiriyor: 

IS Birinci terinde Moskovada bir Sovyet - Litvanya ticr..ret anlaııması imzl\ 

ediJmiıtir. Anlaıma iki memleket arasındaki mübadeleyi iki misline yani 40 
milyon Litasa c;abrma:ktadır. 

.,,.. .................................... -~ 
TAYYARE SINEMASI 

TEUWO.: 3"i 
B U C O N : 1, 3, :5, 7 we !I Sea0 .laruacf. 

Biyiik Framıa Edibi FRANCIS CARCO'nun ötmez Eseri 

KAOINLAR HAPiSHANESi 
VJVIAN ROMANCE - RENEE SAINT - CYR , 

Jlivdor : l - METRO JURNAL, 2 - HARP JURNALi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bugün ilin ettiğimiz en 11on HARP JURNAL! nda: 1 - Polon· ~ 
yanan istilası, 2 - Vesto r aduını Holııtayn AlmP.n :zırhlısının bom· : . 
bardunanı. 3 - Polonyalılar çekilirken köprülCTi tahrip ediyorlar, 

CARP O~HE.54: 1 - taiino hattına yakın bir köyün tahliyesi, 
2 - Neuilly Amerikan hastahanesi Fransızlar <"mrine verildi, DaJa
diye kabinesinin yeni nazırları, Oaladiye cepheye idiyor, Frıtn ız 

ordu ı <:ephede. lngiliz ordusunun Fraıısıı.yn gelişi. Ordunun iaşe ve 

posta ervisleri ve saire .... . ........................ ·.··· · ·········•••···• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu gece 9 da ibik eaııs.ı .. Duhuliye 15 ... Hususi %0 •• Kr. 

" 

Hariciye 
-"k

Vekilimiz geliyor 

Övr gazetesinde Bigo askeri ve siyasi 
taarruzun nynı akıbete uğrıyacağını ~·a
zıyor. 

Parls 17 (ö.R) - övr gazetesinde ba
yan Tabuis Istokholm konferansına işa
ret eden bir yaz.ısında Iskandinavya dev
letlerinin barış tavassutu hakkındaki 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Hariciye Alman manevrasına alet olmıyacaklannı 
vekilimiz Şükrü Saracoğlu memleketi- yazıyor. 
mize avdet etmek üzere bugün Mosko· Aynı gazeteye gore Ankara, Sovyet-
va?aıı hareket etmiştir. ler birliğinin bugünkü harpte bitaraf 
lzmir telefon ınüdürü kalınasuıı temin ctrui§ bulunmaktadır. 
İstanbul, 17 (Telefonla) - İzmir te- . ~öti Pa~izi?'~n, (~ike oyun ftşikArdır) 

l f ··d- .. f =•t tt:~ı:r.:.. fen dı~ or. BiriilClSl lngiltere ve Fransayı 
e on mu uru en muıe '1l-'~·e, t.az 'k · · S l 0 - ı:.::. · d · ifa 
müfettişi Fuat İzmir telefon :mUdürlü· dcd.Yır.1 Ikı~ın.ın •• ovBoy~:,,.er, 1_ !_f~lD~ en !:;,. -
.ı:.·· -Lı • d"l · .. t--.J· • CLSl '1f"VtA ıucayr.:ı.guu U<Ufia-
ı;une ne= en tı:ıym e ı mı~cruır. landlrarak bitarafların yardımla.rından 

- istifadedir. Böyle biı· Makiyaveliun ya-

T hı• v 1 pan Alman diplomasisi [stokholm kon-e ıg er fcraru;ına gi.ivcniyoı-. 
lSkandina\•ya devletlerine en küçük 

-~-- bir tavassut rolü atfetmek, bu dost dev-
FRAN SIZ rEBLiCi : lct reislerine karşı hakaret olur. 

PARİS, 17 CÖ.R) - 11 ilk.teşrin ak
~n tebliği : Cephenin heyeti umumiye· 
sinde mahalli hareketler .. Vaziyet sa
bahlan beri tebeddül üz.dür. Bazı nok
talanla 'ddctli piyade müsademesi.. 

Atlas Okyanu unda kruvazörlerimiz 
bir Alınan ' 'apurunu zaptetmişlcrd.ir. 

f'aris, 17 (Ö.R) - Akşam tcb1iği hak-
mda Fnınsrı rRdyo unun tebliği : Va· 

:r.iyct son tmetlerde değiş.ınemi~iı·. Tfth
rnin edilen tanı·ruz iki devTede olmuş
tııı-. Sabah Mcrıl'I ile Sar nr~sındH altı 
kilometrelik bir c:eı)hLde tali bir 1.aarrur.. 
Öğleden mıra 30 kilunıetrelik cephede 
d:.ha mühim bfr taarruz .. Fransız çap
rast nte ·i nlurula Atmnninr csnsL şekil
de ilcrliyementl~lcröir. Taarruz tnbmin 
edilen şartlar içinde cereyan etmiştir. 

ALMAN TEBLiCJ : 
Bı-üksel, 17 {Ö.R) - Alman tebliği 

ı:~ - 15 birinci teşrin devresiı de Atlas 
vk~·aııusunda 54395 ton hacminde )•cdi 
vapurun batınlrugmı, en büyük Fransız 
petrol anuç 'apuııwıuu bwılann ara

nd t ulur.du •unu öyleıniştir. 

KARŞİYAKA 
Y Al~l CADDESİNDE 

Melek Sineması 
Gördü~ ıbiiyük rağbete karşılık 

olarak ) ine bu hafta. 

iki büyük filim t:ıkdiıu ediyor .. 

1 ··TARZANIN 
İNTİKAM! ('l'VRKÇE) 

Sözlii bü) ük nınccra filmi 
2 - KADIN KALllİ 

Hissi, ahliki heyecanlı dram 
OY~n· ANI.AB : 

BARBARA STANViK 
VE 30E MAC CREA 

Sl~NSLAR : llc.r gün 2.30 - G - 9 
Cunlllrlc:.i. par.ar J 'c 2.30 da 

.ilin c seansı 

rtM.Xz:o'J..Z7.YJJ..Y..J'l/.7,XZ2'!ZYJ~ 
:ıt 

* 
SABIFEJ 

·~SON . HA.BE·R 
• 

Hatay seçimi 
Her tarafta C. H. P. namzetleri 

ittifakla seçildi 
Antakya 1 7 (A.A) - Hatayda yapılmakta olan belediye seçimi Antakya 

millteena olmak lizere diğer kaza ve nahiyelerde sona ermi§ ve C. H. P. nun· 
zetleri ittifakla seçilmi~tir. Seçim Antakyada bir kaç gün daha devam ede
cektir, BcJediye 8CÇİmİ doJayısilc Sökrnensüer fU beyanatta bulı.ınmuıturı 

- Çok muhterem Hatay halkının ner Türk vatandaşının göğsiinü iftihada 
dQ,lduracak kadar yüksek olan medeni olgunluğunu ötedenberi bilirim. Bu 
bilgim bu defa daha çok kuvvetlendi. Belediye i§lerinde reyini hakim kılacak 
o.J.ıın bu seçime karııı sayın halkm gösterdiği yürekten alakayı takdirle ve hay• 
ranlılda yndetmeyi kadirşinaslık telakki ederim. Burada uyanık ve \'atanpec
ver kadınlığın erkeklerle yanı derecesinde intihap aındtklan baıma ko mut 
olduklannı ıükran duygularile işaret etmezsem vazifemi yapmamı~ olurum. 

Fransadaki askeri veteriner 
heyetinıiz avdet etti 

f•tanbul 17 (Hususi) - F'ranııada bazı temaalarda bulunan Albay Vcten 
ner Fazli Akerin riyasetindeki üç kişiL1: askeri heyetimiz bu sabah ekspreSle 
şehrimize dönmüştür. 

Heyet reisi B. Fazli Aker. heyetin Fransadaki i lerini muvaffakwetle ta; 

mamlnmı olduğunu söylemiştir. 

Harbin ilk günlerinde 
Almanlar Fransız arazisine gir

mişler fakat derhal tardedilmişlerdi 
Brüksel 17 (ö.R) - Havas ajaruıı Alman taarruzwıun yapJdağı Mou:\ 

koridorunda harbın ilk günlerinde Almanlann Fransız. araz.isine girmeie u
vaffak olduklarını fakat derhal tardedildiklerini hatırlatmaktadır. 

Havas njansı şunu kaydediyor ki yeni harp sahnesinin vaz.iyeti asla 191-4 • 
16 harbının siperler vaziyetini hatırlatmamaktadır. Fransız mevüleri dauw 
bir siper hattı almıyor. Derinlemesine ve ekseriya müoferid mevzilerden mü
rekkeptir. Fnkat topların ve otomatik ıilahlann ateti Fransızlar tarafmdan Ön• 
ceden tahliye edilmiş otan mevzileri daimi ateJ altına alacak mahiyettedir. 

Havaı> ajansı, Alman taarruzu esoasmda bir aralık tehdide maruz kalan 
Fransız araz.iainin dü~man kuvvetlerinden tamnmile ıalim kaldığını bildiriyor. 

• Alman taarruzunun mahiyeti \'e kullanılan kuvvetlerin miktarı hakkında taf• 
silat yoktur. Belki mühim vasıtalarla yapılmlJ mevzii bir hareketten ibarettir. 
Belki de cephenin muhtelif nokta1arında teselsül edecek koçbs ı <larbderin 
bir mukaddimeı;idir. 

Finlandiya-Rusya 
Arasındaki görüşmeler ciddiye

tini muhafaza etmektedir 
Pariı 1 7 ( ö.R) - Finlandiya • Ruqa müzakereleri hakkında alınan ha

berlere göre vaziyet ciddiyetini muhafaza ebnckle beraber giiçlülder haUedl· 
lemiyccek mahiyette değildir. Bir taraftan Sovyetler müslihane bir anlqm• 
elde etmek arzuaunda olup diğer taraftan Finlandiyn şerefini ve hayati men• 
foatlerile kabili telif her tavizatı nazan itibara almağa mütemayil görünmek

tedir. 
Finlandiya resmi mahfilleri Sovyet müddeiyatı hakkında ihtiyat muhafaza 

etmektedir. Bu da Modr.ovanın bütün zorluklara müzakere tariki.le halletmek 
istediğine bir delil addedilmektedir. Finlandiya mukabil bir proje hamia· 
maktadır. Bunun mahiyeti ve muhteviyatı Stokholmde §İmal devletler( rda
lerinin konferansından hlsıl olacAk netiuyc tabi bulunacaktır. KonferanM\ 
K•.Yc&İ fimal memleketlerinin tesanüdünü ve bitaraflık aunini güttürmebit, 
Finlandiyanm §İmal blokuna i~tirnkinin muhafazası Finlandiya menfaatlerl 

için en iyi bir garanti sayılmaktadır. 

Fransız ga~etelerinc gore 

Garpda Alma" taarruzu ba,larken Uzak 
sarkda da Sov vet Japon harbinin 
.. baslama•ı cok "'manidar görünü yor 

~ . 
Paris 17 (ö.R) - Fransız gazeteleri garp cephesinde Alman taarruzunun 

b~lamasile U:z.ak ~rktıı Sovyet - Japon muhaıemııtmın tekrar başlamasın~ 
ayni zamana tesadüf ettiğini kııydediyorl r. Sovyet Ruı;ya Avrupa dev:letlen 
arasındaki harpten istifade ederek Uzak ıarkta tekrar faaliyete geçmiotir. Al>. 
man propagandası Uzak şarktaki Japon - Rus mütarekesini Alman· Ruı pak
tının bir muvaff akıyeti halinde göstermiş ve bunu daha vasi bir anlaşmanlll 
t~İp edeceğini iddia etmişti. Bu kehanet tahakkuk ctmem.İltir. Bir kaç CÜ• 

evve\ Ruslar Çinde Japon kontrolü n\tındaki şehirlerden konsoloslarını çe1t
miJlerdi. Son hava muharebelerinde Sovyet kontrolü altında çİn ıan•are kuv• 

vetleri Japonlara karşı muvaffakıyetler kazıınmı~lardır. . . f 
.Nuyonal Sa)'·tung .. Sovyet hükümetinin karars.ıilıiından bahııle bır tara • 

ı_ b be d'w ıt (tan Almanya zar•nn• tan Almanların oyununu yapmaıda er• r tgcr a~B • . . • c· 
lngiltere ile ticaret münasebetlerini iade etmek istedıklennı :kaydedıyobr. .._•tr 

b wl •• .. ekle ~rauet 
tikçe öyle hiasediliyor lü Moskova şimdilik Bcr1ine ag 1 g~run'md d' 

k ı. h f za etmek nıyetın e ar. garp demokrasilerine karşı da açı ..;apı mu a a 

Milli Rönesans Rumen 
celsesinin kararları 

Bükreı 17 (A.A) - Rador ajansı 'bildiriyor: . . 
Milli Rönesans celsesinin dünkü toplantısında partının programı haldanda· 

ki beyanname okunmuıtur. Bu beyannamenin esas hatları tunlardırı 
ı _ Devleti daimi olarak Kralın şahsiyeti temsil C":der. 
2 _ Nizam ve disiplin üzerine ınücsııes olan Rumen devleti Rumen milled. 

niıı istiklal ve terakkisi için zamındu. 
3 - Milli vakar ve gurur hissinin takviyesi. 
4 _ Hudutlann ötesinde ya§ıyan Rumenlerin ve milli ekalliyetlerin rn•• 

kaddcmtı bunların etnik mevcudiyetlerini inkitıaf serbeııti!İ ile Rumen dnlaıt 
tinin hllyati çerçivesinc ithali. 

5 ..... Ailenin korunması. Kalabalık aileler veraset vergi.inden muaf tuW.. 
lacak. Buna mukabil bekarlarla çocuhuz ailelerin vergileri arttmlacaktır. 

6 - Fikir hayatının takviyesi. 
7 - iş mecburiyeti ve bu suretle maddi refahın arttırılması. 
8 - Yükst-k zümrenin yetiştirilme · ve ilerletilmesi. 

blı 9 - Milli tesaoüd hissinin tııkviyesi. 
mili'Ç,o. !3evlet memuriyeti için cephe azası olmak mecburiyet.i. 
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Atatürkün= 
=Son günleri 

ilıdamdan nalılen : YAZAN: Rahmi Yağız 
6-

Ankara Radyosu 
---;:;...---

DALGA UZUHLUCU 
BUGVN 
-~-

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ ZO Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. 

Alman 
-1i-

Zayiatı ne kadar? 
Londra 17 (ö.R) - Dün Mozel neh

rinin şarkındaki Fransız mevzilerine Al
manlann yaptıkları hücumlar esnasında 
20 den fazla Alman tayyaresi tahrip edil-

12.30 Program ve memleket saat ayarı.. miştir. Düşmanın bu taarruz ea as d 
12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri.. zayiatı 5 00 - t 000 arasındadır. n ın a 
1~.50 ~~r.~ müziği (pl.) 13.30 - ~4.00 mü- Paris 17 (ö.R) - Sabahki tebliğden 
zik (Kuçük orke~tra .. Şef .= Necıp ~) anlaşıldığına göre cephede hareket bao-

Müteaddit zevatın kabulü akşama ka- hattı üzerinde ilerliyerek istikametine 1 - Suppe : Ha~~f .~varı alayı komik lamıştır. istikbal hakkında tahminde bu
dar devam etti. Akşam yemeğinden aon· doğru yol alırken Atatürk kıç güverteden operasının uverluru.: 2 - Franz ~har lunmak beyhude olur. Sadece hadisatı 
ra ayni salonda, yatta bulunan mebus ayrıldı. Kumanda köprüsüne çıkan mer Çocuk prens operetınden potpurı.. izah etmekle iktifa edelim: 
hekimleri kabul eden Ebedi Şef onlarla divenleri, küçük ülküyü elinden tuta 3 - c.hopi.n : ~o~t~no, No. 2 Alman keşif kuvvetlerinin ve topçu-
da rahatsızlıkları etrafında görüştü. ralc ve beraber götürerek çıktı. Yatın üst 4 - Vıttorıo Gıuliruıı : Yalnız sana (Se- sunun faaliyeti haftalardanberi bu hare-

Hekimlerle yapılan konuşmalarda köprüsüne geldi. Buradan şehri seyred renad) .. 18·00 Program .. 18·05 Memleket keti tahmin ettirmekte idi. ilk taarruz 
mütehassıs Fissingenin bir defa daha cel- ede Marmaradan kopup gelen serin rüze saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberle- dün sabah Mozel koridorunda 6 kilo-
bile kat'i muayene ve rapor alınması gara göğüs vererek bir kaç saat etraf ri.. 18·25 Türk müziği.. metrelik bir cephede başlamıştır. 
umumi karar halinde ortaya konulmuş- gözden ge~irdi. 

1 
Çalanlar : Fahire Fersan, Refik Fersan, Almanlar burada takriben bir fırka-

lu. Yalnız müdavi hekim henüz buna za- Savarona, limandaki gemilerin selim Cevdet Çağla, Vecihe.. lık bir kuvvet kullanmışlardır Taarruz 
rnan bulunduğunu j}eri sürerek tatbik edi- ve ihtiram düdükleri arasında süzülerek OKUYAN : Sadi Hoşses eden kuvvetler Şnebergen tepesini işgal 

Alsancak 
İstasyonu Karşasında yeni açılan 

EGE 
HUSUSi HASTANESİ 
SAHİBİ 

DOKTOR OPERATÖR 

Adil Bir 
İzmirin en büyük ihtiyaçlarından bi
rine tekabül etmek üzere hazırlanan 
ve her türlü fenni tekamülat, kon
foru ve kalorifer, rontken ve elektrik 
tedavileriyle milcehhez olan EGE 
hususi hastanesi Alsancak istasyonu 
karşısında açılmı~ır. 
Her şubeye ait hastalar kabul ve 

mütahassısları tarafından tedavi edi
lir. 

Müessesede her zaman doktor bu-

1 
lunur .. 

FİATLER: 
İlıl liradan .baflar .. 

TELEFON : 2918 len gıda ve ilaç rejimlerinin iyi neticeler şahane bir duyuşla Marınaraya doğr 1 - Rast peşrevi.. 2 - Arif bey - Rast etmişlerdir. Bu tepe etekleri düşman hat
vennekte berdevam olduğunu, bilhassa açılıyordu... u şarR kıt (F;:ıe(lUer gizleiın?:iJ .. } 3 k- Şükrü) larına doğru yapılan çıplak bir kışırdır. 
yatla yapılacak deniz gezintilerjnin hava Yeşilköy, Florya bordalandıktan son as şar yusam gogsune oysam.. Bunun üzerinde cüz'i miktarda Fransız ----------------
değiştirme hususunda mühim rolü bulun- ra rotayı hangi jstikamette tespit edece· 4 - Arü bey - Rast şarkı (Nihansın di- müfrezeleri vardı ve sadece düşman ha
duğunu, çok geçmeden hastalığı önle- ğini anlamak için müracaat yapan sü- deden) .. 5 - Refik Fersan - Mahur şar- rekatını tarassuda memur edilmişlerdi. 
mek imkanının ele geçirileceğini müda· vari: kı (Dün yine günümüz .. ) 6 - Kemal Derhal alarm verdiler Düşman tepeyi 
faa ediyordu. _ Boğaza ı Emin - Mahur şarkı (İki gözüm sensiz) geçer geçmez top ve otomatik silah ateşi 

Bu karar ve müdafaa neticesinde, Fis· Emrllü aldı. Atatürk te sertleşen rüz- 7 - Mahur saz semaisi.. altında hemen durduruldu ve bir aralık 
aingerin getirilmesi için bilihara emir ve- garın karşısında kumanda köprüsünden OKUYAN : Safiye Tokay girmeğe muvaffak olduğu Hapag hudut 
rilmek üzere şimdililc müdavi hekimin inmek, kıç güvertede bir şezlonga uzana- 1 - Cevdet Çağla - Keman taksimi.. Fransız köyünden ıimale doğru çekilme· 
lam bir iatiltlalle tedavi itlerine bakması rak kıyılan gözden geçirmek ve deniz, 2 - Bimen Şen - Bestenigar şarkı (Her ğe mecbur kaldı. 
emredildi. denizcilik mevzuu etrafında konu~makla zaman serde havayı zülfü camın eser .. ) Öğleden sonra Sann şarkında 3 ki-

Yine gecenin en ileri aaatlerine kadar meşgul oldu. 3 - İshak Varan - Bestenigar şarkı lometrelik bir cephede düşman ikinci ta-
ıaalonlarında meşgul bulunan Atatürk llk tenezzüh saat 17,1 O da Dolmabah- (Gönül sana çoktan bende .. 4 - Udi arruzunu yapmış ve bu da ayni seyri ta
aaat 3 de istirahate çekilirken ertesi 3 çe önünden geçilerek Boğaza kadar uza- Mehmet - Hüzzam şarkı (Açamam aça- kip etmiştir. Müdafaa derhal harekete 
haziran günü Marmarada bir cevelan ya- mış, Anadolu fenerinden dışan çıkılarak marn söyliyemem çünkü derinde .. ) geçmiştir. Hafif taras,ud unsurlan alarm 
pılması için harekete hazırlanmasını em- tekrar Dolmabahçeye avdet pmandıra OKUYAN : Mustafa Çağlar verdikten sonra harp ederek mukavemet 
retti. ya bağlanmak suretile beş buçulc saat 1 - Udi Ahmet - Karcığar şarkı (Beni hattına kadar çekilmek suretile vazife-

3 ı Iaziran perşembe... sürmüş, iki gün yatın dahili aksam ve bigane mi sandın) .. 2 - Leon Hanciyan lerini tayin edildiği gibi yapmışlardır. 

1ZM1R 1 inci 1CRA MEMURLUOUN
DAN: 

Izmirde lkiçeşmelik caddesinde 332 
noda mukim iken halen ikametgihı meç
hul kalan hoca Ahmet oğlu Eşref tara
fına: 

Borcunuz dolayısiyle Emlak ve Eytam 
ban.kasına ipotekli olan Izmirde Gözte
pede Abdülezel ~a mahallesi 64 ncu 
yeşil lzmir sokağında 11 nolu evinize 
dairemizin 939-5515 sayılı dosyasiyle bin 
lira kıymet takdir edilmiştir. Keyfiyet 
icra kanununun 103 neli maddesine tev
fikan ilanen ihbar ve tebliğ olunur. 
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Kiralık daire 
Eb~di Şef Atatürkün yatla ilk defa tertibahnı gözden geçirmek suretile meş Karcığar türkü (Bi1mem ki safa neşe Topçu ateşi ve otomatik silfthların 

tenezzühe çıkbğı bu tarih, Ebedi Şefin gul olan Ebedi Şef ilk defa 3 Haziran bu ömrün neresinde .. ) 3 - Halle ti.irkil- bu kadar bu hareketler ananev1 sevkül
ilk. kriz geçirdiği güne tekaddüm eden Perşembe günü bir cevelanla yatın seyir sü (Sabahtan kalktım .. ) 4 - Halk tür- ceyş esaslarına göre cereyan etmiştir .. 
bir tarih olmak itibar;Je de aynca şayanı halinde süratini ve seyir vaziyetini tetkik küsü (Demirciler demir döver .. ) 19.25 Buna iki tarafın harbe tutuşması dene-
tetkiktir. etmişti. Konuşma (Dış po1itika hadiseleri) 19.40 bilir. Ve mag"' aza 

O sabah Atatürk saat 10,30 a doğru Türk müziği (Fasıl heyeti) 20.20 Temsil Sarın şarkındaki hücum 5 - 6 fırka ile 
uyanarak mutad aabah tuvaletlerini ilr.- 20.50 Konuşma (Haftalık posta kutusu yapılmıştır. Almanlar mahdut terakkile- Resmi ve hususi daire ve yazıhane 
maiden sonra blömaren caket ve beyaz KISACA : 21.10 Müzik (Riyaseticümhur bandosu: rini ağır zayiatsız yapmış değillerdir.. olmağa elverişli Gazi bulvannda Zi-
klanel pantolon, beyaz iskarpin, ayni • • • • • • • • Şef : İhsan Künçer).. Alman kumandanlığı bu hücumda hü- raat Bankası yanında 18 sayılı De-
renkte kasketle dairesinden çıktı... Kıç 1 - M. Ali : Muhacir marşı .. 2 - Saffet cum arabalarını kullanmaktan içtinap nıirelli hanı .. 
güvertede, bambo takımlardan bir şez- Çemberf ayn Bale Zeybek.. 3 - Victor Radeglia : etmiş ve klasik bir piyade hareketi yap- istiyenler : ikincikordon Merkez 
longa oturdu. Kendisini ihtiramla karşı- Rapsodi Oryantal.. 4 - L. Mayeur : rnıştır. Topçu piyadeyi himaye etmiştir. bankası arkasında 88 sayıh dairede 
)ayan maiyet erkanına iltifat ederek on· Saksafon alto lçin konser Solosu.. Almanlar hazırlanmış olan müdafaa hat- diş doktoruna baş vursunlar .. 
Jann da huzurunda mevki almalanna YAZAN: Eczacı K. Kamil Akta§ 5 - Massenet : Scenes Alsaciennes : tı önünde durdurulmuşlardır. 1 _ 26 (2131) 
müsaade etti. a) Dimanche Matin Alman tebliğlerinin muhtemel tefa- ••ıımiiİllllİİİill••••'iillıllİll•••• 

Atatürkün şaşılacak bir irade kudreti Ingiliz başvekilinin adı Türk şivesi b) Au Cabaret hürlerinc şimdiden cevap vermiş olmak 
ve tehammülle neşeli bulunmağa çalış· içinde adamakıllı telaffuz edilemiyor- c) Sous les Til1euls için şunu kaydetmek lazımdır ki Fran-
tığı farkediliyordu. Bu centilmence de- muş .. Biz işi Çemberden tutturarak ke- b) Dimanche Soir sız kıtaları iki hücum mıntakasında da 
niz kıyafetinin altında Ebedi Şefin yüzü limeyi ağzımız.da evire çevire Çember- 22.00 Memleket saat ·ayarı, aj:ms ha- Alman arazisindeki mevkilerinin en 
fazlaca soluk görünüyor, nafiz bakışla- ]ayn yapıyormuşuz. Halbuki Çember berleri, ziraat, esham, tahvilat, kambiyo esaslı kısmını muhafaza etmiştir .. Cep-

k b l Yerine dilimizin ucunu Cımbız ile yaka- nukut borsası (Fiat) .. 22.20 Serbest sa- henin digw er kısımlarında hiç bir degwi-rında yorgunluk ve rizin ir evve ııe· 
'l" d lıyarak Çemberlen diyebilsek tam 1e- at.. 22.30 Müzik (Cazband - pl.) 23.25 ciklik '"'Oktur. Her sey Fransız kuman-zişle farkına varılan manası görü uyor u. " J 

Denilebilirdi ki Atatürk, 3 haziran günü laffuz etmiş olacakmışız.. 23.30 Yarınki program ve kapanış danlığının 2!) eylılldcn beri kararlaştır-
1 Ingiliz başvekilinin adındaki bu ya- dırn plana uvgun bir cekilde cereyan bugüne tekaddüm eden ay arın ve ara- anl h k d t tr J " 

b k f dırg ığı er gün o u uğumuz gnze e- SATILIK E$YA etmiştir. sıra istirahat mecburiyetinde ıra an a- lerin kah (Ç), kah (Ch) ile başlıyan ve _ 
sılalı rahatsızlıkların sürdüğü sıralarda (en), (an) ile biten çeşitli imJaJannda Fuarda bulunan Fransız pavyonunda- -*-dahi bu kadar rahatsızlık ifade eden bir değil, halk dilindeki çeşitli telaffuzla- ki eşyalar ve kitapların satışı 18/19/20 
yüz manasile görülmemişti. Maamafih rında da görüyoru7~ teşrinievvel tarihinde öğleden evvel sa
Ebedi Sef hal ve tavrındaki bu ifadeyi Bazıları başvekilin adını Ermeniceye a t 9 dan 12 ye kndar öğleden sonra saat 
bnzı mevzular üzerinde konuşmağa baş- döndürerek Çemberliyan yaptıkları gi- 12 den 17 ye kadar ayni mahalde yapı-
lıyarak çabucak izale eder gibi oldu. bi bir takımları da Çemberlemeden ki- lacaktır. 

ltalya 
Yeni sefirini Londraya 
talimatla göndermiş 
Londra 17 (ö.R) - Siyasi mehafilin 

öğleye kadar ayni mevkide istirahat naye ve latife olsun diye «Çembereyen> ;;;;;;;n;~m;;;;;;;;;mı;;;;a;;;;r.;m;;;;w 
ettikten sonra salonuna geçerek öğle ye- yapıyorlar. 11Wi~Aa1At'W~"' 
meğini aldı. o aralık apğıya inen süva- Türkçemizde, kelimeleri böyle kılık- Mektep kı·tapları 
riyi yanına çağırdı. iltifatta bulundu, tan kılığa sokarak telaffuz edenlere ve-

sordu: ya dili dönmiyenlere: 1939 - 1940 tedris senesi için ma· ~~ 

kanaatine göre Italyan elçisi, Ingiliz baş
vekili ve hariciye nazırı ile temaslarında 
bazı meseleler hakkında hükümetinin 
haltı hareketini tasrih edecektir. Büyük 
elçinin Romadan hareketinden evvel 
Mussolini ve Kont Ciano ile mülnkatla
rında oldukça tam talimat alınış bulun

- Harekete hazır mısın'? - Hay dilini F.şek arısı soksun .. der· arif vekaletince bastınlan bilfunum ~ 
- Hazırım paşam! lcr l"! 

- Kaçta yola çıkacağız~ İngiliz şivesine dil döndüremiyenlerin ille, orta, liselerin ders kitaplan .. 
_irade buyurduğunuz vakiti dillerine Eşek arısını musallat etmek çok E G E 
Ve .. Bu konuşma ikindi üzeri, saat 1 5 yazık olur. Ben bu glbilere: 

de şamandıradan hareketle nihayet bul- - Dilinizi bal arısı soksun. 
clu. Diyerek işi tatlıya bağlamak taraftarı-

Yat, saray rıhtımına müvazi bir seyir yım. r_ .. ı-ı _____ _ 

' :: 

Kan, Kuvvet, iştah Şurubudur 
FOSF ARSOL; daima lıanı temizleyip çoğaltır, 
tatlı .bir iştah temin eder, vücuda gençlilı ve 
dinçlilı verir •• Her eczanede bulunur •• 
Sıhhat vekaletinin 26/ 11/932 tarih ve 3/ 26 numaralı ruhsatını haizdir .. ' - , .. 

lzmir zıraat müdürlüğünden: 
Ziraat vekaleti için bir ay zarfında pazarlıkla on ton göztaşı şartna

mesine göre almacakbr. 
Taliplerin her haftanın pazartesi günü saat 1 S de ziraat müdürlü

ğünde toplanacak komisyona müracaatları ilan olurur. 
3853 (2129) 

' duğundan Londrada şüphe edilmemek
~ tedir. 

Kir AP EVİNDE ~ B. RUZVELriH 
Toptan ve perakende satılmaktadır .. ~ BİR BEYANNAMESİ 
Mekteplere ait bütün ~tasiye le-~ V . . . .. 
vazırnatını da •EGE KITAP EVİN-~ aşıngton, 17 (A.A) - Reısıcümhur 
de• bulabilirsiniz.. İ'\ ba;: ~~velt ~i~ beyann~me neşrederek 
Ayni kütüphanede çeşitli kartpos-~ 11 !kıncı t.eşrın~, ~er~~a.~a mutat o!

tallar, resimler, zarif bayram tebrik~ du~ v~~h.ıl: !'1utare~e. gunu olarak tesıt 
kartları satılmaktadır. Atatürkün ~ cdılccegını ı1an etmıştır. 
meşhur tarihi nutkunu ihtiva eden ·~ ---------------
kıymettar eser de (50) kuruşa sa-~ 
tılmaktadır.. ~ 
CZ7-7717.7c)t!ZT/!J~~ 

Asa.biye mütahassısı 
Doktor 

~~~A?H~ lsmail Ziya ~ 
• OPERA TÖR !!- M 1 k h • ki "t h 

D 
,. ~ b .

1 
~ cm e ·et nstanesı es mu a ass1Sl r. Asıl Mu k ı ~ 1 Her gün saba~ 9 .dnn itibaren ~kşnm 
~ 6 ya kadar İkıncı Beyler sokagı No. 

A tak a m ~ 25 ... TELEFON Evi : 250:> 
Muayenehane : 4178 

MEMLEKEr HASrA
NESİ OPERAröaV 

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

TELEFON : 3537 

1ZM1R AHKAMI ŞAHS1YE SULH 
HUKUK MAHKEMES1NDEN: 

Küçük ve yetim bulunmaları sebebile 
vasi tayinine karar verilen halaları Me
liha karadayının ismet ve Kıymete vasi 
tayin olunduğu ilan olunur. 

3849 (2127) 
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fZ//.7L/.:/.7J./J./1/JJ.Z/.Z;/ZL7/Z7.7.7.7.:L7.7.7./:/.77YAr;(~Jfll!-h~'L7P/..9!7.L/.il!Jliô şal mont Revelin üç bölükle kendisine 
karşı yaptığı bir hücumu bozmuş ve bu 
bölüklerin başında bulunan yüzbaşıMon
tarnoyu mağlilp etmişti. üç yüz kişiden 
mürekkep olan bu bölüklerden seksen 
katolik öldürülmüş, yüz yirmi beşi de 
esir edilmişti. Bu büyük zafer, Jan Ka
valyenin prestijini büsbütün artırmıştı. 

DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve macera romanı 

(JKJNCİ KISIM) 
- 58 --

- Monsenyör .. Ben yapacağım işi bi
liyorum ve çok evvelden ta<;arladım .. 
Ben evvela (çocuğu) ele geçireceğim. 
Çocuğu aldıktan sonra anasını elde et
mek çok kolaydır. Bu .. daima muvaffak 
olmuş bir usOldur. 

Ve Gniafon sabahı beklemeden Ma
dökuryak etrafındaki tarassutlarına 
başlamıştı. 

* Şafak sökmek üzere idi .. . 
Gniafon, bu melun kanbur, monsen

yör Luinin sevgili karısı Ivon ile çocu-
iunun b" ·· · · · · 

de uyudukları meskeni gece yarısından 
beri saklandığı yerde tarassut ettikten 
sonra bu mahalle kindar bir nazar atf
ederek uzaklaşırken şöyle mırıldanıyor
du: 

- Ivon ... Ivon ... Seni evvelce ne ka
dar çok seviyor kliysem şimdi de o kadar 
çok kin besliyorum. Yemin ettim, ahd
ettim ki sen benim olacaksın .. Bu mu
habbetimde haJ.A duruyorum ve her ne 
bahasına olursa olsun seni elde edece-
ğim... . 

Bu vakalar bu civarda ve bu §ekilde 

Mücadeleye b~lıyalı on beş gUn ol
duğu halde küçük ordusu yedi sekiz yüz 
kişilik kuvvetin iltihakı ile takviye edil
mişti. 

Bu galibiyetten sonra Jan Kavalye, 
dostu ve muavini olan Rolane hitaben: 

- Kardeş .. dedi. Düşmanlarımızın 
ölüleri arasından otuz tanesinin Üzerle
rindeki askeri ünlfonnaları çıkart .. Bun
ların bize lüzumu olacak ... 

Rolan, gülerek sordu: 
- Yoksa bizi Mareşal Mont Revelin 

askerlerinin kılığına mı sokmak istiye
ceksin? 

- Doğru keşfettin. &asen ben bu 
harpte mağlup olarak ölen yüzbaşı Mon
tarnonun üniformasını çıkarıp bana ge
tirmeleri emrini verdim. Bizden otuz 
kişi, kral askerlerinin üniformalannı gi
yecekler. Ben de yüz.başı Montarnonun ... . "". . . 

da, Mar~alın maiyetinde imişiz gibi doğ
ruca Servas şatosuna gideceğim. 

Ertesi günü otuz protestan otuz as
ker üniformasını giyerek Jan Kavalye
nin etrafında toplan~lardı. 

Jan Kavalye bunlara hitaben: 
- Kardeşler ... dedi. içinizden altı ki

şiyi, ellerini kollarını bağlayıp esir gibi 
götünneğe ihtiyacım var. Yalnız altı ki
şi.. Bunların başında da Rolan kardeş 
muhafız olarak bulunacak.. Diğer otuz 
ki§i de bu altı uesin ile ve benimle bir
lilcte Servas şatosuna gelecek. Ne za
man, ne suretle hareket Iazırngeldiğini 
Rolan kardeş tam vaktinde sizlere ha
ber verecektir. 

Bir müddet sonra Vakyer ormanın
dan, yanlarında genç bir zabit bulunan 
otuz kişilik muntazam bir asker müfre
zesinin çıktığı görülüyordu. 

Bunlar, ortalarında birbirlerine bağ
lanmış yedi protestan esirini de beraber 
götürüyorlardı. 

Tarlalar arasından on beş dakika ka
dar yürüdükten sonra bu müfreze Ale
Uzes caddesine çıktı ve hemen Servas 
şatosunun isti.kametini tuttu. 

Şatoya bir fersah kalmış~ ki miif-

1ZM1R !CRA HAK1ML1G1NDEN: 
Izmirde arastada 316 sayılı dükkanda 

tuhafiyeci Hakkı Erginin icra iflas ka
nun unun 288 Jnci maddesi mucibince 
13-10-939 tarihinden itibaren muteber 
olmak üzere lzmir icra tetkik merdinin 
16-10-939 tarih ve 2929 esas sayılı kara
rile iki aylık mühlet verildiği ve iz.mir 
barosunda kayıtlı avukat Hulusi Selek 
komiser tayin edUdiği ilan olunur. 

3845 (2130) 
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OPERAröa 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 

İkinci beyler sokak fırın karşısı 
No. 25 ... Her gün öğleden sonra saat 
üçten itibaren hasta kabul eder. 

TELEFON No. : 3125 
11ilıımm:iamıaı•gr~pAl""A"~ 

i~u
1111

Dôxroa 1 
Ismail Hakkı 1 

Akarçay 
Dahili ve tenasüli has· 
talılılar mütahassısı 

Cümhuriyet caddesi (2 inci Kordon 
Alman konsoloshanesi arkasında) 
206 numaralı muayenehanesinde her 
gün saat 13 ten itibaren hastalarını 
kabul eder ... 

Asa.biye Mittalaassısı 
Doktor Cahit Tuner 

Her gün saat 3 ten sonra Şamh 
sokak (tiçüncü Beyler) No. 19 da 
ha<ıta kabul ve tedavi eder. Elektrik 
tedavileri tatbik eder .. 

111 .. 1111.:•t~E~••ıma~·z~:il!l!lmBı1111112c~ ........... 

ni verdi. Sonra maiyetine hitaben: 
- Kardeşler.. dedi. Sizleri Servas 

şatosuna götürüyorum. Bu şato, arkada
şımız Rolanın daha evvel Servas köyün
de baskın yaptığı kralcı bir bölük ta
rafından ~gal edilmektedir. Maksadım 
bu gece muhakkak bu şatoyu ele geçir
mektir. Mukaddes mücadelemizde bize 
kar§ı kullanılacak olan bu mühim sev
kulceyş ve mütahkem mevkii düşmanla
rımızın elinde bırakamam. Bu itibarla 
şatoyu ele geçirdikten sonra bulacağı
mız silah ve mühimmatı alıp orasını ta
mamen yakacağız. Bu defa merhamet 
yok ... Esir almak yok .. Şatoda bulunan
ların hepsini bila merhamet öldürece
ğiz .. 

- Hücum ne zaman olacak? 
- Benim cyaşasın Mont Reveb diye 

bağırmam hareket işareti olacaktır. 
Jan Kavalye bu tenbihatı yaptıktan 

sonra müfreze tekrar yola koyuldu. 
Akşama doğru şatonun sakin bulun

duğu yüksek tepenin eteğine gelmişler· 
di. 

- Bı'l'JfEDı -

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Mezbaha içindeki lokantamın 

10/10/939 tarihinden itibaren bir senelik 
icarı başkatiplikteki şartnamesi veçhile 
açık arttırmaya konulmuştur. Mubaa
men bedeli 102 lira olup ihalesi 
20/10/ 939 Cuma günü saat 16 dadır. iş
tirak edecekler 7 lira 65 kuruşluk temi
natı iş bankasına yatırarak makbuzile 
encümene gelirler. · 

6, 10, 13, 18 (2048) 

1 - 94 ncü adanın 117 metre murab
baındaki 46 sayılı arsasının satışı baş
kltiplikteki şartnamesi veçhile açık ar
tırmaya konulmuştur. Muhanunen bede
li 351 lira olup ihalesi 3-11-939 cuma gü
nü saat 16 dadır. l§tirak edecekler 26 li
ra 35 kuruşluk teminatı iş bankasına ya
tırarak makbuzile encümene gelirler. 

2 - 1310 sayılı sokakta belediyeye alt 
30 numaralı harun 18-11-939 tarihinden 
itibaren bir sene müddetle kiraya veril
mesi başkatiplikteki şartnamesi veçhile 
açık artınnaya konulmuştur. Muham
men bedeli 500 lira olup ihalesi 3-11-939 
cuma günü saat 16 dadır. I.ştirak edecek
ler 37 lira 50 kuruşluk teminatı iş ban
kasına yatırarak makbuzile encümene 
gelirler. 

18-24-28 3852 (2126) 

GAYR1 MENKUL MALLARIN 
AÇIK ARTIRMA 1LANI: 

939-9145 
1 inci iCRA MEMURLUôUNDAN: 
Açık artırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkulün ne olduğu: Kargir ev 
ve altında dükkan. 

Gayri menkulün mevki, mahallesi, so
sı: Alsancak Mukaddes me

zar sokağında 28 ve 28 A taj No.lu. 
Takdir olunan kıymet: Heyeti umu

miyesi 1350 lira. 
Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat 

20-11-939 Pazartesi günü saat 10 da 
dairede. 

1 - Işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 18-10-39 tarihinden itibaren 
39-9145 No. ile lici icra dairesinin muay
yen numarasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. Ilanda yazılı olanlardan faz
la mali'ımat almak istiyenler, işbu şart
nameye ve 39-9145 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda 
yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankanın teminat mektu
bu tevdi edilecektir. (124). 

3 - Ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı sahipleri
nin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddi
alarını işbu ilan tarihinden itibaren yir
mi gün içinde evrakı müsbitelerile bir
likte memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sa
bit olmadıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya işti
rak edenler artırma şartnamesini oku
muş ve lüzumlu malumatı almış ve bun
ları tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri men
kul üç defa bağırıldıktan sonra en çok 
artırana ihale edilir. Ancak artırma be
deli muhammen kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmaz veya satış istiyenin alaca
ğına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu
nup ta bedel bunların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklarının mecmu
undan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma 
on beş gün daha temdid ve on beşinci 
günü aynı saatte yapılacak artırmada, 
bedeli satış istiyenin alacağına rüchanı 
olan diğer alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları mecmuun
dan fazlaya çıkmak şartile, en çok artı
rana ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmeı.se ihale yapılmaz ve satış talebi 
dUşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde parayı vermezse ihale kararı 
fesholunarnk kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse arzetmiş ol
duğu bedelle almağa razı olursa ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 
beş gün müddetle artırmaya çıkarılıp 
en çok artırana ihale edilir. Ik.i ihale 
arasındaki fark ve geçen günler için 
yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve di
ğer zarar]ar ayrıca hükme hacet kal
maksızın alıcıdan tahsil olunur. 

Madde (133) 
Kargir ev ve dükkfın yukarıda gös

terilen 20-11-39 tarihinde lzmir 1 inci 
icra memurluğu odasında işbu llan ve 
gösterilen artırma şartnamesi dairesin-
de satılacağı ilan olunur. (2126) 

TEŞEKKÜR 

Eşimin hastalığı devamı müddetince 
konsültasyon için ihtiyan zahmet eyli
yen muallim doktor Ekrem Hayri 'Os
tündağ, doktor Lütfi Sabri Serinken, 
Dr. Osman Nuri Emsuna, Gece gündüz 
hastamızı daimi nezaret ve tedavisinde 
ihtimam eden Karataş hastanesi Dr. 
Operatör Ali Riza Sanul, Sertabip Dr. 
A. Jzrael, Dr. Zibil, Dr. Bayan Saada 
Emin Kağıtçılar, Dr. Kc;at Hatipoğlu, 
Dr. baktcryolog Memduh Say, Muallim 
Kimyager Abdüsselam Akgünlü, Kar
şıyaka eczanesi sahibi eczacı bay Ahmet 
Mithat Ener, hastanede yattJğı müddetçe 
hastane dahili doktoru Krespin, hasta 
bakıcı ve sair oiğer memurlardan gör
düğü şefkat ve ihtimam, eczaneye çelenk 
gönderen, bizzat ve yahut mektup ve 
telgrafla acımıza iştirak etmek lütfunda 
bulunanlara ayrı ayrı teşekküre imldln 
olmadığından gazetenizin tavassutunu 
derin saygılarımla yalvarırım. 

Aile namına 
Eczacı Binyamin Şuhaml 
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ZAY1 
Karataş Orta okulundan 1938-1939 se

nesinde aldığım 837 sayılı diplomayı za
yi ettim. Yenisini çıkaracağımdan em• 
sinin hükmü yoktur. 

Inönü caddesinde 592 numaralı odada 
mukim Fethi Karaas1an 
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MiLLi PiYANGO 
MiLLi PiY ANGO iD .. RESiNDEN : 

1 •• Milli Piyango biletleri 11/10/1939 tarihinden itibaren T. c. Ziraat Bankası şube ve ajanlal'IJ!Un bulundup mahallerde satışa çıkarılmıştır. 
2 •• Perakende olarak satmağa mecbur oldukları intikal planı biletleri için her bayie seyyanen yüzde 10 komisyon verilmesi kararlastırıl• 

mıştır_ -
3 •• 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 fotoğraf ile birlikte T. c. Ziraat Bankası 
Şube ve ajanlarına müracaat etmeleri •• 
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1939 NORVEÇ YA BALIK YAGI REKOL TESININ BAŞMAHSUL Ü 

Kemal K. Balık YaGI 
Olarak İzmire gelmesi; 

ve gıda 

• • 
ıcın • memleketimiz 

kuvveti yükıek 

büyük bir 

içimi hafif 

nasip olmuştur, 

bir şerbettir 

vitaminleri 

Hilal E"zanesl 
Tasra • İcin Mü~terileri Huıuıi Ambalaj Yapmaktadır , 

...._ . . . ' . 
• • ~ 1 :. • • " • • • • • ., • • 1 .. 

W.F.HenryVanderzee SPERCO VAPUR 
VeşürekAsı ACEHTASI 
---' ·!:I---

Al\IERİCAN EXPORT LİNF.S İNS. ADRİATİKA SOSYETA ANONİMA 
NE V ·YOR K İÇİN: Dİ NAVİGAZYONE 
EXPORTER vapuru 27 ilkteşrine QUİRİNAL vapuru 15/ 10/ 1939 tari-

doğru bekleniyor. 
ExİRİA vapuru 29 Ukteşrine doğru hinde beklenmekte olup Adiryatik li-

beklenl 
manları için yük alarak hareket edecek-

yor. . 
ARMEMENT DEPPE, ANVERS tir. 

ANVERS İÇİN : CALDEA motörü 25 110/ 939 tarihin-
ESPAGNE vapuru son teşrin başlan- de beklenmekte olup Cenova ve Marsil-

gıcında bekleniyor. ya limanları için yük alarak hareket ede-
D. T. R. T. KUMPANYASI cektir .. 

TUNA LİMANLARI İÇİN İTALİA S. A. Dİ NAVİGAZİONE 
TİSZA motörü 19 ilkteşrine doğru VULCANİA motörü 20/ lO, ·939 tari-

bekleniyor. hinde Triyesteden Nevyork limanı için 
DUNA motörü sonteşrin başlangıcın- hareket edecektir. 

da bekleniyor. .. . . SATURNIA motörü 1/11,939 tari-
KASSA motorü son teşnn yarısında hinde Triyesteden Nevyork limanı için 

bekleniyor. 1ARİ İl\ 1AİN hareket edecektir. 
SERVİCE 1\ T fE ROUI\ R E X motörü 1111/ 1939 tari-

B UCA REST 
KÖS

TENCE • GALAS VE TUNA hinde Triyesteden Nevyork limanı için 
hareket edecektir. 

LİMANLARI İÇİN OCEANIA r· ·· lG '10/ 939 .h. OİTUZ u 2 sonteşrine doğru mo oru , tarı ın-
bekl 

, vapur de Triyesteden Cenubi Amerika liman-
enıyor. !ar · · h k t d k · 

SOCİETE COMl\fERCİALE BULGARE ı ıçın are e e ece tir. 

DE NAVİGATİON A VAPEUR NEPI'UNIA motörü 19/ 11/ 939 tari-
HAİFA - İSKENDERİYE VE PORT hinde Triyesteden cenubi Amerika li-

SAİT İÇİN manian için hareket edecektir. 
BALKAN vapuru halen limanımızda- N O T : 

dır. . . İlandaki hareket tarihleri ile navlun- r1--------------11111•--------·~· 
B~~ iiikv:rı~~gİN !ardaki de.ğişikliklerden dolayı acenta- D o y ç e o r y e n t b a n k 1 

• 

LESBOS 18 ilkt . d ğr mız mesulıyet kabul etmez. Daha fazla vapuru eşrıne o u ,. tir+ 

bekleniyor, tafsilat için ııuNCİ KORDONDA FRA· R B A N K 
Vapurların isim ve tarihleri hakkında TELLİ SPERCO vapur acentasına mU- D E R S D N E Ş U B E S 1 

hiç bir taahhüt alınmaz. racaat edilmesi rica olunur. İ Z M İ R 
Vapurlann hareket tarihleriyle nav- TELEFON : 2004/2005 

lunlardald değişikliklerden acenta me- ---------·---- Merk~ : BERLIN 
ııuliyet kabul etmez. UMDAL Almanyada 17S şubesi mevcuttur •• 

Daha fazla tafsilAt için AT/ı.TURK --ZJ>.- Sermaye ve ihtiyat akçesi 

caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der UMUl\Iİ DENİZ ACENTALJCI LTD. J7J,S00,000 RayhsmarJı 
Zee ve ŞsL Vapur acentahğına müracıı- HELLENİC LİNES LTD. 
at edllmesl rica olunur. Türkiyede şnbelerl : ISTANBUL ve IZMlR 

.,,...LEFON •. %007/ZOOS G_RİGORİOS_ C. II vapuru 23 birinci 
... ., d b kl J k 1 An Mısırda ~ubelcri : KAHiRE VE ISKENDERJYE 

SS ACHAİA SS MOREA leşrın e e enı me te 0 up versa ve Her tu··rıu·· banka muaıne"bnı ifa \'e kabul eder. 
• • • ve · • • Rotterdam için yük alacaktır. "' 

Bu vapurlara ait kon.şmento ~eri ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR İııııı•-•iiiiııiiiiiıiiiıt ... 
ııe bu vapurlarda eşyası olan muessese- FLORİDA va uru 20/ 22 birinci t 
!er yapacakları muamele hakkında ma- . p il k ı eş- -------------------------
10 t edinm k .. te . Ur nn arasında beklen me te o up Yugos-

ma e uzere acen mıze m a- 1 li ı T · · · ·· t lm ı . y 1 avya man arı ve rıyeste ıçın yuk 
caa e e erı ı an o unur. alacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· LOVCEN vapuru 12 birinci teşrinde 
OLİVİER VE ŞÜREKA.SI LTD. E limanımıza gelerek ayni gün Köslence 

VAPUR ACENTASJ E ve Varna için yolcu ve yük alacaktır. 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası E . LOVCEN vapuru 19 birinci teşrinde 

TELEFON: 2443 : limanımıza gelerek 20 ikinci teşrin saat 
. . . E 12 de Pire - Arnavutluk limanları - Ko-

. Londra ;--e. Llverpol .. hatları ıçın E tor - Dubrovnik - Split - Triyeste ve 
pıyasanın ihtıyacına gore vapurla- : Şuşak için hareket edecektir .. Yolcu ve 
rırnız sefer yapacaklardır. : yük kabul edecektir . . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• JADRANSKA PLOVİD BA D. D. 

Messageries Marltimes 
SUSAK 

PREDSEDNİK KOP/ı.JTİC vapuru 
30/31 birinci teşrin arasında beklenil-

KUMPANYASJ ınekte olup Yugoslavya limanları ve Tri-
THIOOPHİLE GAUTİER vapuru yeste için yük alacaktır. 
Bu tiirlü izahat ve ma16mat için Bi- GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

rinei Konlonda 156 numarada LAU- PİRE 

RENT REBOUL ve ŞERiK:i vapur acen-
•NEA Hf;LLAS• 

tasına müracaat edilmesi rica olunur. Lüks transatlantik vapuru ile Pire 
TELEFON : 2 3 7 S k h Nevyor attı ... 

ı•-lllll-ınrım:ı_,ıırııı_ııaını-1111! Pire · Nevyork seyahat müddeti 12 gün 
Pireden hareket tarihi 

18-11-1939 DİŞ TABİBİ 

Azra Demirelli 
Her gün hastalarını İkinci Kordon 
Cümhııriyet caddesi l\lerkez Banka
sı arlcmndaki 88 numaralı muayene
hanesinde kabul eder. 

llfesal saatleri : 10 dan 12 kadar .. 
3 ten altıya kadar_ 

TELEFON : 3287 

Gerek Vfpurlnrın muvasa!At tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak
kında acenta bir teahhüt altına giremez. 
Daha fazla tafsili~ alınalı: için Birinci 
Kordonda 152 ownarada ·UMDAL• 
umumi Jeniz Acentalığı Lttl. mUracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MüdUrlyet 

Memur alınacak 
P. T. T. Umumi müdürlüğün

den: 
1 idaremiz münhallerine alınacak memur ve müvezzi için m(i... 

sabaka imtihanı yapılacaktır. 
2 isteklilerin (hüviyet cüzdanı, mektep şahadetnameai aıhhat 

raporu, aşı kağıdı, zabıta ve ac!li!e<l~n musaddak iyi hal kiğu:I;, asker
lik vesikası dört fotoğrafı) ve bır dılekçe ile {halen memur olanlann 
sicil cüzdanlarile dilekçeleri) 21 birinci teşrin 939 cumartesi tadile ka
dar vilayet P.T.T. Müdürlüklerine müracaat eylemeleri ve bunların 
788 sayılı memurin kanununu~ d~rdü?cü maddesindeki t<ırtları ha.iz 
olmakla beraber devlet memurıyetıne ılk defa gireceklerin 30 yaşını 
geçmiş bulunmamaları. 

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

4 Müsabaka vilayet P.T.T. Müdürlüklerine 23 birinci tetrin 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 İstiyenler dilekçelerinde bunu wrih 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 •arttır. 

~ ---. :~ 

lzmir muhasebeyi 
müdürlüğünden : 

hususiye 

Bedeli sabık 
Yıllığı 

Lira K. No. Clnsi Mevkii 

1066 67 l 4 ve 16 Han ve kahvehane Kemeraltı caddesi kilçUk Salcpçloğlu 
hanı ve kahvehanesi 

6 00 2 .S Dönüm bağ Nıulıderede eski Mezarlık mevkiindc 
3 00 6 Ağaç zeytin Emrez timarında. 

ldarei hususiyei vilayete ait olup yukarıda yer ve cinsi yazılı han ve 
müştemilatından olan kahvehane ile bağ ve zeytinliğin 2 yıllık mah
sulü kiraya verilmek üzere 11. 1 O. 939 gününden itibaren 15 gün 
müddetle açık arhrmaya çıkarılmı§tır. Kira şartlarını öğrenmek isti
yenlerin her gün muhasebei hususiye müdüriyeti varidat kalemine 
ve pey sürmek İstiyenlerin de ihale günü olan 26. 1 O. 939 perşembe 
günü saat 11 de yüzde 7,5 depozito makbuzlarile birlikte vilayet daimi 
encümenine müracaatları ilan olunur. 

3792 (2124) 
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T. C. Ziraat Bankası 

Kuruluş tarihi : l888 
Sermayesi : 100.000.000 '.!rürk lirasL. 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zir~ ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LtllA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız ta53J'ruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 

" 4 
• 
• 

LOOO Liralık 4.000 Lira 
500 • 2.000 • 
250 • 

• 1.000 • 
40 • 100 • t.000 • 

100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİK.KAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dü.,'ITTll-

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylill, 1 Birinci kıinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih

lerinde çekilecektil'. 

• - -~r. 
Kapalı zari usulile eksıltme ılanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğla hükümet konağı inşaatına talip 
çıkmadığından yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu inşaatın keşif bedeli 6487 2 lira 49 kuruştur, 
3 - Bu inııaatın 1487 2 lira 49 kuruşu 939 senesinde ve 50000 lirasi 

da 940 xnesinde tesviye edilecektir. 
4 - Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
A-Proje 
B - Keşif cetveli 
C - Kapalı zarf usulile ebiltm~ ,artnameıi 
D - Bayındırlık işleri genel fB?lnameai 
E - Yapı i~leri umumi şartnamesi 
F - Hususi şart:urne 
G - Fenni şartname 
R - İstekliler bu işe ait evrakı 324 kurUJ bedel mukabilinde Muğla 

Nafıa müdürlüğünden alabilirler. 
5 - Eksiltme 1 / T eşriniııani/939 çarf8mba günü saat 15 de Muğla 

Nafıa müdürlüğünde mütetckkil komisyon huzurunda yapılacakhr. 
6 - Muvakkat teminat 4493 lira 63 kuruştur. 
7 - isteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için bu seneye ait Ticaret 

odası vesikasile eksiltme gününden en az sek.iz gün evvel resmen 
Muğla vilayetine müracaatla alacakları ehliyet veoikaıını ibraz etme
leri lazımdır. Aksi takdirde eksiltmeye iştirak edemezler. 

8 -Teklif mektupları yukarıda yazılı saatten bir saat evveline ka
da.r ~.uğla vilayeti afıa. ~üdürlü~ü od":"ında müte~kkil komisyon 
reıslıgıne mak~u~ mukabılınde verılecektır. Posta ile gönderilecek 
mektuplar beşıncı maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dıı 
zarfın mühür mumu ile kapadılmış olma11 lazımdır. Postada vak( ola
cak ~ecikm<:l<"r kabul edilmez. 

18. 20, 23, 26 3830 (2125) 
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SAHiFE li ıs Dktesl'ln ÇarpmDa 193' 

lskoçyadaki Alman tayvare hücumu 
hakkında B. çemberlavn'ın izahatı 

lngiliz Başvekili, Savtampton, Edimburg kruvazörleri ile Ayron Dük 
mektep gemisinde ufak hasarlar olduğunu söyledi. Zarar çok cüz'idir. 

lngiliz avcı tayyareleri Alaman taarruzu başladı 
Almanların 

• • 
tayyaresını 

dört bombardıman 
düşürmüşlerdir. 

9 fırka. ile 30 kilometrelik cephede 
yapılan hücumlar tamamen kırılmıştır 

Londra 17 (Ö.R) -- İskoçyarun şark Roma, 17 (Ö.R) - Alman gazelderi
rahilinde Fort koyuna karşı Alman tay- nin yazdıklarına göre Fort körfezinde 
yarelerinin hücumu hakkında B. Çem- deınirli olan İn~iliz hdrp gemilcri!1c ta
berlayn Avam kamarasında su izahatı {!rruz o kadar fini olınu:r-tur ki Inqihz 
vermiştir : 1 nıüda{aa tertibatı harekete gcçmeğe \'a-

•- Taarruza 12 kadar, belki daha faz-/ kit bulmadan Alman tayyareleri ilk ı,a
la Alman tayyaresi, 2 - 3 tayyarelik dal- rapnel hamulel~rini ho~altmağa muvaf
galar halinde ayni zamanda iştirak et- fak olmuşlardır. 
nU:ılerdir. İki sivil şarapnel parçalariyle Harekete iştirak edrn tayyareler ha
hafif yaralanmışlardır. Sivil emvale ya- rek~t sahası çok gerıiş olan en süraili 
pılan hasar ehen1miyetsizdir. Savtamp- lxnnbardıman tayy.ıreleridir. Bunlar 
ton ve Edimburg kruvazörleri bazı ha- ağır bomba haınul~iyle üslerinden ha
•arata uğram~lardır. Morbok torpito- reket etmişler ve Fort körfezi üzerinde 
bunda da hasarat vardır. Teessürle bil- İn~i1i.z. harp genıileri üzerine geldikleri 
diririm ki üç bahriye zabiti ve 13 geıni- :tamcın, o kadar süratlc uçmuşl"rdır ki 
ci ölmüş ve yaralarının tesiriyle vefat Lun!arın tipini tayin etmek İngilizler 
clmi~lerdir. İki zabit hafif, 11 gemici için itnk3.nsız olmuştur. Tayyareler üs
ağır, 31 gemici hafif y~ralanmışlardır .. lt·riııc dönmiislerdir. Fa!cat ikisi kayıp
Savtampton ve Edimburg kı·uvazörleri- tır:. 
nin hasaratı eheınmiyetsizdir ve bu harp lngiliz tebliğine göre Alman bombar
gemileri denize açılmağa hazır vaziyet- d!ınanından ölü ve yaralananların cksc
tedir. Morkok torpito ınuhribine ika !"~~i t:ıyyarc dafii topların mürettebatı
cdilen hasarlar da sathidir. mr. Zira Almnn tayyareleri pek alçak-

•Dilşınan derhal avcı tayyarelerirnizin tan uc;arak bunlara mitralyözle tc.::ırruz 
hücumuna uğramıs ve tayyare dafii top- c tmişlerdir. 

!arın ateşi altına alınmıştır. Dört Alman Roma, 17 (Ö.Rl _ Fort körfezinde 
bombardıman tnyyaresi düşürülmüştür .. İngiliz harp gemileriıK karşı Alman ha
Bunlardan birisi top ateşiyle düşürül- \.a taarruzu İngiliz umumi efk8.rı. gazc
müştür. Diğer bazı tayyareler de hücu- leleri üzerinde kuvvetli bir tesir yap
ma uğradığından belki daha bir kaçı mıştır. Almanların hasara uğradı~ını id
üslerine dönemeınişlerdir. dia ettikleri Savtampton zırhlı kruvazö-

Atak mevzii olup küçük mikya,ta in- rü 1934 _ 37 arasında yapılmıştı.. Dokuz 
kişaf ettiğinden ve müdafaa tertibatım1z bin ton hacmindedir. 158 milimetrelik 12 
tamamiyle hazır olduğundan Edimburg 102 milimetrelik hava dafii 8 topla ve 
şehrinde alarm vermeğe lüzum görül- 20 mitralyözle müsellahtı .. Diğer taraf
memiştir. ıc.n altı torpil atma cihazı ve üç tayya-

Daha sabah saat 10 do Alman tayya- resi ,·ardır. Bu harp gemisi 32 mil sürat 
ıeleri •Ayron Düb zırhh.ı civarında l<min edebilir. 
uçarak iki bomba atıruşlar ve ba7~ ha
sar.ılı mucip olmuşlardı. 

Londra 17 (A.A) - Hadiseyi bizzat 
görenlerin ifadesin"' ~ôrP Isko:"ya üzeri
ne ycı;nlan A~!Tian bask•..-"'Jında i:;'. Alman 
tcyyaresi dz-n'ze, bir t~y~·ar,~ F'~rth of 
F\lr sahili bo,yundc..ki or n.:.nın arka tara
f:n..'l va defi toplarını~ is::.~~ <:t~:<1 i bir 
~ördüncü l:\"yarc de Ro j hi:ı. C'~rkın:i 
dü-:;lirülmü~tür. 

Londra 17 (AA) - Forth körfezi 
taarruzuna i~t:r.e.k eden bir Alman bom
bardıman la) yar-esindeki dört ki~iden 
ücünü kurtermı ola., Jnı;il;z lıaJıkçı ge
mi~inin mürettebatı bu tayyarenil"\ nasıl 
dü~ürüldüğürıli ~öyle anla.tmakt:ad!r~ 

Inıiliz avcı tayydreleri tar~fınd:l.n ta
kip edilen büyük ve siyzh bir tayyare 
gördük. Avcı tayyareleri bu siyah tayya
renin yanına gelince etrafında c-lönmiye 
ve ateış etmefle b;:ışladılar. Siyah t:ıyya
re birdenbire tepetcı.klak olarak denize 
düştü ve süratle batn~a~a l>aş!adı. Tay
yarenin düştüğü yer~ geldiğimiz zaman 
mürettebatından üç ki5inin bir tahlisiye 
s:midine tuturdu'klannı P."Ördük. O aralık 
Üstümüzden alçaktan uçan bir Alman 
tayyaresi daha geçti. Fakat lngiliz avcı 
tayyareleri tarafından takip ~dilmekte 
oldu~undan şarka <loij:ru yoluna devaM 
etti. Denizdeki Üç kiciyi kurtardık. Oçü 
de yaral ı idi. Bunlerdan biri göziinden 
diğeri kaburc-:ale.rı:ıda n Üt;ÜncÜ.JÜ de ko
lundan yaraL~!'lffil"' i<l;. Yaralıl~r bize ha
raretle tcşekL:.ir cttilrr. h;.lc:r;nden en yB$

lısı ~emim!zin çatrcınuna parmfl M ındal.-:i 

mühürlü altı;ı yüzüğü hediye etti. 
Yaralı tayyarecilerin karaya c;ıl:ar çık

maz hastaneye eevkedildikleri bildiril
mektedir. lr!erindcn biri ölmüştür. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
arazisinin kısmı azamını tahliye ederek 
hududa ve bazı noktalarda hududun ar
kasına çekilmişt:r. Alman arazisi üze
rindeki hava faaliyet.ndo ikisi Ingiliz ol
mak üzere beş düo:-m~n tayyaresi düşü
rülmüstür. 

LÜKSEMBURG CİHETİNDE 
Ro:na l 7 (Ö.R) - Mozelin şarkında

ki harekat hakkında nesredilen yarı res
mi bir Fransız tefsirine göre Almanlar 
çok mühim piyade ve topçu vasıtalariy
le harekfıtı idare etmislerdir. 

LükS>mburg ve BrÜkselden gelen ha
berlere nazaran Fransızlar Mozel sahi
lindeki kıyı mevkilerini terkederek da
ha geride hakiki hudud hattına çekilmiş
lerdir. Almanların Siyen ve Rozdorf is
tikametinde Fr.:ınsız arazisine girdikleri 
bildirilmektedir. 
AL:\1AN TAARRUZU KffilLMIŞTIR 

Paris, 17 (Ö.R) - Havas ajansı hare· 
kilt hakkında su malumatı vermektedir: 

Fransız kıtaatı Alınan arazisinde çar· 
pışmakta de\•am tılmektedir. Alman kı· 
taları tarafından oldukça geniş bir cep
hede ha~hyan hareki\! ehemiyetli ise de 
an<ak harbin bir safhasından ibarettir .. 
KııvvetH topçu yardımı altında sekiz 
dokuz fırkadan ibaret piyade kuvvetleri 
l:arekete geçmişlerdir. 

Dii!iman, Majlııo istihkaın hattının 

çok ilen•inde, sahra isti!ıkamlannın teş
kil ettiği ilk Fransız hattına ul~ağa 
mu\.·a.Cfak olamamıştır. 

O!omaük silahlarla to~u kuvvetleri
mizin ate~i pek miithi~ olmuştur.. Düş
man nneak kiiçük gözetleme yerlerine 
geçmiştir. 

Bu me,·lulerin müda!ileri nıuntazam 
bir ricat yapmL~la.rilır. Düşman iJeri ha
reketi, Fransız top~usunun cehennemi 
nl"':İ altında yapılmıstır. Alman piyade-

!eri, tarafımızdan dahn evvelce hazırlan
mış olan mayn tarlaları ile karşılaşmış
lardır. Bu maynlerin ekserisi ricatleri 
esnasında Almanlar tarafından terkedil
mi~ olup tarafımızdan pallamadan top
lattınlmış ve yine Almanlara kaı:şı kul· 
larulmıstır. 

Alman taarruzu ilk mukavemet mev
zileri önünde durdurulm~tur. 

!kinci taarruzda kullanılan kuvvetin 
ehemmiyetine mukabil Almanların al
dıkları netice hiçtir. 

Alman kumandanlığı, bu taarruz ha
reketinde hüoum arabaları kullanmamış, 
topçu himayesinde kUlsik piyade taarru
zu sistemini tatbik etmiştir. 

Biz.im tarassut müfrezelerimiz, zama
nında vazifelerini yapmışlar, müdafaa 
hattımızda kendilerine terettüp eden 
ağır vazifeye tam bir liyakat göstermiş
lerdir. Kıtaatımız Alman topraklarında
ki esaslı mevzilerini muhafaza etmişler
dir. 

PiYADELER ÇELİK YELEKLER 
TAŞIYORLARDI 

Faris 17 (Ö.R) - Almanların ilk taar
ruzdaki zayiatı bir kaç bin kişi tahmin 
ediliyor. Fransızların mayn tarlalarının 
birbiri ardınca infilakı Alınan piyadesi 
arasında büyük zayiatı mucip olmuştur. 
Fransız topçularının cehennemi ateşi de 
dili;man kıtalarını karışık bir halde çe
kilmeğe mecbur etmiştir. Mozel cephe
sinde taarruza geçen Alınan askerleri
nin çelik jileler giydikleri görülmüştür. 
Fransız askeri mütahassısları şimdi asıl 
müthiş Alman hücumunun başlangıcın
da olduğumuzu tahmin ediyorlar. 

Alman kumandanlığı bu mahiyette bir 
taarruzun çok korkunç insan zayiatını 
icap ettireceğini nazarı dikkate almış ol
ınalıdır. 

FRANSIZ TOPRACINDA 
TUTUNAMADILAR 

Roma 17 (ö.R) - Italyruı harp mu
habirleri Mozel cephesindeki Alınan ta· 
arruzu hakkında aşağıdaki malfunatı ve
riyorlar : 

Alman kıtaları bu son günlerde Fran· 
sızlar tarafından tahliye edilmiş olan 
Ferli köyünü işgal ettikten sonra Lük· 
semburg hududu yakınında Fransız top
rağına girmişler ve bir kaç Fransız kö
yünü işgal etmişlerdir, Fransız topçula
rının şiddetli ateşi şimdi bu Alınan kuv
vetlerini işgal ettikleri bölgeden tardet
meği istihdaf ediyor. 

Taarruz hakkındaki ilk Alman tebliği, 
Fransız kıtalarının Rende Alman tazyi
ki karşısında bir zırhlı istihkamı terke 
mecbur edildikleri bildiriliyor. 

Londra, 17 (Ö.R) - llususi kaynak
lardan alınan haberler, Alman kuvvet· 
)erinin Lüksemhurg cihetinde Fransız 
köyünü işgal ettiklerini, fakat Fransız 
topçusunun çok şiddetli ateşi ile derhal 
hududıın gerisine atıldıklarını bildir
mektedir. 
Şimdi Alman toprağının hiç bir nok· 

tasında Fransız askeri kalmadığı hak
kındaki Alman propaganda ha herlerl 
uydurmadır. Sar ve Mozel arasında bü
tün cephede Fransız ordusu Alman top
rağındadır. 

Yalnız Lüksemburg hududunda seb; 
\ ·azifesi yapan Fransız askerleri Fransız 
hududuna çekilmişlerdir. İlk taarruz ha
reketinde otuz hücum arabası kullanan 
Almanlar ikinci taarruzda hiç bir hü
cum arabt sı kullanınamışlardır. 

Zira Fransız kumandanlığı hücum 
arabalarının faaliyetini tesirsiz bıraka
cak mühim tedbirleri almış bulunuyor· 
du .. 

•Ayron Dük• Londra muahede.si mu
cibince silahları ve zırhları cıkarılınıs bir 
harp gemisidir. O vakitten beri de~ ve 
mektep gemisi olarak kullanılmakta idi. 
'l'aarruz eden Alman tayyarelerinden bi
risi harp gemilerinin ve sahil bataryala
ıırun ateşi altında alevler içinde yuvar· 
l~ırunıştır. 

Londra 17 (A.A) - Firth of Forth 
üzerine Aln-ıan tayyareleri tarafınd;ın 
yapılan akın neticesinde bir zabitin ve 
13 bahriyelinin öldüğü resmen bildiril
mekted'r. 12 ki~i de ağır suretle yaralan
mıştır. Ölenler arasında Mohavk ınuhri
bin!n süvari.si yüzb:ışı Yolly de bulun
maktadır. Bu taarruzun hayrete ~ayan 
ciheti, Edimburg gibi bazı mahallerde 
tehL!<e düdüklerinin duyulmamı~ olma
" ve halkın ha,·a muharebesi yapıldı
ğını bilmiyerek tayyareleri sükunetle 
seyret:nesidir, 

Londra 17 (Ö.R) - Lordlar kamara
sJndaFort K0yu üzcrlnc Alm~n hava hü
cumundan bahseden Milli Müdafaa na
zm Lord Çetfild ava"' kamarasında baı;
YekiLn verdi~i izahatı tekrar etmiştir. 

Brüksel 17 (Ö.R) - D.N.B. ajansının 
bildirdiğine göre rort koyundaki harp 
gemilt:rine karşı Alman hava taarruzu 
o kadar süratle ~·apılmıştır ki ilk tay
vareler hemen mukavemet görmeden 
bombalarını atabilmi lerdir. Alman tay· 
yareleri, 27 Ingiliz avcı tayyaresini dü
şürmüşlerdir. Aln1an bombalarının ek~ 
serisi Ingiliz harp gemilerine düş:nüşler
dir. Bir bomba kruvazörlerden birine 
isabet etmiş ve kalın bir duman yüksel
miştir. Isabetin fotografı çekildikten 
ronra Almanlar bunu inkar edemiyecek
lerdir. Bir çok Ingiliz harp gemileri ha
sara uğramı~1ardır. Alman tayyareleri 
alçaktan Fort koyu ve Edimburg üze
rinde uçmu,lardır. Akşama doğru tay
yareler üsler:ne dönmüşlerdir. 2 tayya· 
re avdet etm('mişt.ir. 

Heligoland açıklarında 
Başvekilden Fort koyundaki müdafaa 

tertibatının Ediınburg şehrini himaye 
;çin kfıfi derecede kudretli olup olmadı
(,' sorulmuş ve bay Çemberlayn su ce
vabı vermiştir : 

lngiliz tayyareleri bir Alman kruva
•Bildirdiğim neticeler bu suale müs· 

bet bir cevap teskil etmektedir.• 
Baş\'ekilin izahatına göre İngiliz tay

:>·areleri dün Alınanyanın garp ve şimal 
garbi nııntakalarında gündüz ve gece 
keşif uçuşları yapnuşlardır. Gündüz keş· 
fi geco- keşfinden bir kaç saat sonra• ya· 
pılmış ve tayyareler ayni mıntakalar 
üzerinde 11çmusiardır. 

Londra 17 (A.A) - l"orth körı«isün
den geçen trenlordeki yolcular Alman 
tayyarel•rinin I<bçyaya yaptıkları ta
arru~u bütün tef~rrüatı ile seyretmişler
dir. Bu köprü Alman hedeflerinden biri
ni teşkil etmekte idi. Yolcular tayyarele
rin ylikselip alralarak ra<ıl bomba at
tıklarıİlı eyi:e görmüsJerdir. Nehre bom
balar d~tü1<çe büyük su sütunları yük
selmekle idi. 

lngiliz Bahriye Nazırı 

•• •• •• zorunu 
Roma, 17 (Ö.R) - Şimal memleket

lerinden alınan haberler, İngiliz tayya
relerinin Heligoland açıklarında bir A 'ı 
man kruvazörünü batırdıklarını teyit 
etmektedir .. 

Roma, 17 (Ö.R) - Alınan tebliği : 
İngilizlerin büyük •Royal Oak• ve 

büyük Ripols zırhlılarını batıran tahtel
bahir kumandanının raporuna göre tor
pilleme Skapa Flov koyunda olmuştur .. 
Son günlerde Atlas okyanusunda 13-15 
birinci teşrin arasında 54 bin 396 ton 
hacminde yedi vapur batırilmıştır. Bu 

batırmışlar ? .. • • mu 
batırılan vapurların arasında Fransızla
rın en büyük petrol sahrınç vapuru da 
vardır. 

Oslo, 17 (A.A) - Röyter bildiriyor : 
Sahilden Oksocy fenerinin on mil açı
ğından gelen bir infilak işitilmiştir. Bor
dasına mermi isabet eden bir sarhrmçlı 
vapurun yandığı zannedilmektedir. 

Berlin, 17 (A.A) Mayenoe ile 
Frankfurt arasında tayyare dafii batar
yalar bir İngiliz bombardıman tayyare
sini düşürmili;lerdir. Tayyarenin müret-

tebatından üçü esir edilmiş, biri telef 
olmuştur .. Alman tayy&re dafü batarya
ları dün de Gemrsheim yakınında Fran
sızların bir istikşaf tayyaresini dili;ür
müşlerdir .. Mürettebatından birisi telef 
olmuş, mecruh olan ilcisi de esir edil
ıni:ıtir. 

Londra, 17 (Ö.R) - Röyter ajansının 
bildirdiğine göre üç İngiliz harp gemisi 
Norveç sahilinin cenubunda bir Alınan 
gemisine taarruz etmişlerdir.. Alınan 
milliyetinde bir kılavuz gemisi maync 
çarparak berhava olmuştur. 

Royal Oak 
hakkında 

zırhlısının batması 
izahatta bulundu 

Stokholm konferansı 
Londra, 17 (Ö.R) - Bahriye nazırı mak üzere dört vapur batırılmıştlr. Di- talıtelbahirlerinin üçte veya dörtte biri- Bugün yapılacak mühim içtima için 

B. Çurçil Skapa Flov koyunda Royal ğer üç vapur daha taarruza uğramışsa ni kaybettikleri tahmin edilebiHr. 
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~fıe~~~:~~E~ şehir tamam en do nan mıştır 
, - Hadise cumartesi sabahı saat 1.30 •Diğer taraftan zayiatın hep bir taraf- çarparak ve diğer kazalar yüzünden de Stokholın, 17 (O" .R) _ İsveç hükü' . _ 

d Sk Fi d tmiştir. Al t Jd - f tn ildir B 18 bin ki ceman 174 bin tondur .. Ayni Helsinki, 17 (A.A) - Hariciye neza- yapılacağı Umlt edilmekte bulundu"'•-•Y 
a apa ov a cereyan e .. - an ° ugunu arze leme .. aşve- met merkezi misafir krallar ve cümhur- linin alJUıi tt bir " 'li bild'-'· """" 

man tahtclbahirinin limanın tahkimatını kilin bildirdiği gibi geçen cuma gunu devre zarfında 29 bin tonluk Alman va- re s ye ar mumessı gaze- ~ .. ...,tir. 
k k 1 • ff k 1 1:: 1 Bun! puru ele gerır' :ı-:. ve 104 bin ton yeni ı1'isi şerefine donanmıştır. Hükümdar- teeilere yaptığı beyanatta halen Mosko- Hu"küınet, müzakereleri le•p e++l'"'--asara oya nası ginnege muva a o - dört tahtelbahir atırı mı.ştı.r. arın ' ~,.,,., a • ...,.....-

. . ff kı vapur rıkarılmıştır. Netı'ce ı'tı'barı'yle In' - !arın müzakereleri için bütün hazırlik- vada müzak' ere dil eleler nazik d faz] tmak d d duğu ınalı'.ını değildir. Bu muva a · yet ikisi Alman deni?.ı:ltı fifosunw1 en bü- ' - !ar ikmal edilmiştir. e en mes en a uza arzusun a eğildlt\, 
hiç şüphesiz meslel<l bir maharete ve yük ve modern açık deniz gemileridir. giliz ticaret filosunun hemen hemen STOKHOLM, 

17 
(Ö.R) _ 'Üç şimal ve ciddi olmakla beraber müsalemetper. B, Pasildvl gBrüşmelere devanı etmeft 

:şayanı dikkat bir cesarete delalet ot- Geçen harp <"nasında l.2htelbahirlerin müteessir olmamasına mukabil Alman verane anlaşmaya imkan veren pratik (!zere mi!mkün olduğu kadar çabuk 
mektedir. Zannedildigı"'ne göre Alman t.:ıhrıbi asla bu kadar seri bir seyir al-: tahtelbahir fılosu öyle ağır zayiata uğ- memleketi hükümdarının ve Finlandiya bir tarzı hal bulunmak için her şeyin Moskovaya dönecektir. 

· t k' d h l' d b tah (•ümhurreisinin Stokholmu ziyareti mü-tahtelbahiri ilkönce bir torpil atmış, mamıştı. ramış ır ı evaını a ın e una am-
mül edemiyeceklerdir.• na~ebeti~le yarın bütün Skandinavya 

ve sonra kısa fasılalarla daha .2 - 3 tor- •Şimdi geçen hafl..iya ait rakkarnları Alman """kumandanlıg"ının sima! de- kili<ıele,rmde sulh lehmde dualar yapıla-
pil fırlatmıştır. 800 den fazla lngiliz ge- vermeğe muktroir bulunuyorum : Bu nizine Ah::,yanın hfıkim old;,ğu hak- caktır. . 
mi~isinin telef olduğunu teessürle bildi-/ müddet zarfında yedi Alman tahtelbahi- kındaki beyanatı münasebetile B. Çur- Kopenhag, 17 (Ö.R) _ Moskovadan 
rırım .. • ri b~tırılrnıştır. F.ğer bir bJrutço yapar- çil şunları söylemiştir : dön~n Fi~J~~diya ~urahhas~ :ıtus .- Fin-

• Bu enfes harp gemisinin batması ha-ısak, harbin ilk altı ha:tasında batırılan •Bütün kaçakçılik ,e Almanyaya ge- Jan~ıya goru~melerıne. staıu:ıın rıyaset 
disesi amirallık tarafından derhal bildi- tahtelbahirleri 13 ol.ırak kabul edebili- çebilecek ticaret üzerinde bittabi en ettı?ını ve mlizak~rele~~ s~lı;ll bır ha-
rilmistır. riz. Beş tahtelbahir ha,,ara uğramış ve müessir bir kontrol ifa etmekteyiz. Şi- va ıçınde yapıldıgını soylemiştı~. 

·Royal Oak• z.ırhhsının ziyaı vahim 1 belki ba~rılmıstır. Diğer bir kaçı ciddi mal denizindeki kontrolümüz çok ınües- Roma, 17 (Ö.R) - Flnlandıya harl-
olmakb beraber lngilterenin ağır zırhlı hasara ugramı•br. sirdir ve Almanyaya deniz aşırı ticaret ~iye nezareti~in. _bir "'.~essilr tarafın: 
itibariyle tefev\'uk marjını telıli!<eye Fransız don•nması da bu muvaffakı- yoliyle hiç bir mal gelemez .. • oan beyan edildigıne gore Mosltovadaki 
düsürmemektedır \'e marj daima bol bol yette büyük bir hisse almıştır.. Fakat MISIRDAKİ F~.landiya deleg_esinin hükümetine ve:-
kfıfidir.. bundan bahsetmek bize ait değildir. Pa- digı raporlar müzakerelerin pratik bır 

•15 günden beri bilhassa bitaraflara risten gelen bir telgrafta tahrip edılen ÇEKOSLOV AKLAR netice vermesinin ümit edildiğini göster-.. -- - .. - -. .. . - ; .. 

Kastamonu ve Tosyada yapılan 
yeni hastaneler 

Kutamonu 17 (A.A) - iki yıl önce inıasına baılanmıt olan Kastamonu 
ve Toıya hastaneleri intaatı bitmiıtir. Bu baıtaneler modern ve her tUrlü aıhbl 
konforu haizd;r. 40 yataklı Kutamonu memleket haataneılnln kalorifer ve 
diğer teaisatlan da yapılmııtır. Haılanenln yakın bir zamanda açılabllmeai lçln 
ıon nokaanları da ıUratle tamamlanmaktadır. Hastane ıehrin hemen en aüzel 
bir mahalllnde, etrah bahçe yapılmai!a müıalt ııenlt ve pek yükıek olmıyan 
bir tepeciğin Uzerlnde kurulmuıtur. 

Memleketimizin hayati ve mUhlm ihtiyaçlarından birini karıılayacak olan 


