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il Sov yetlerin yeni 
Sofya elcisi ,. 

. Mosk~va 30 (A.A) - Yüksek Sovyet 
r~!.as.et dıvanı, Lavrentiev'i Sovyetler bir
lıgmm Sofya elçiliğine tayin eylemiştir. 

------~' Yelli A.. Matbaumda S.•J.. ı•. 

Sovyet Rusya bitaraf kalacak mı? 
"LCi"iia·r·a·a·a .... aun· .. ka·1>1·1ie· .. topıana.-~ .... çtl"k···muııını-.. goruş·me:··ı 

ler oldu. Fakat resmi bir teblig neşredilmemiştir 
............................•.....•..........................•..•...•....•.......•........ ,., ........................................................................................................................................................................... . 

lngiltere ve Fransa 
Muhasamatı katetmeğe razı olmı
yacaklardır. Çünkü Almanyaya 

fütuhatını hazm icin vakit 
' 

vermek istemiyorlar 

ano 
Hitler bir sulh teşebbüsü için İtalyan 
yardımını temine mi çalışıyor? · · 

Paris, 30 (Ö.R) _ Londradan bildirildiğine göre~ Alman - Rus .anl~ş~asını 
tetkik • · k b' · tim decektir Hükümet şimdi bu hususta Parısle ıstişare-

ıçm a ınc ıç a e · ktı İn ·ıt · Lehi 
dedir .• İyi haber alan mahfellerin fikrince Alm~~- • Rus P: ~ . ere~ın ü ~ 
tana karşı taahhütlerini ifa etıneğe karar verdıgı zamala n ~n .. ?. vazıytiril~. absil 
değiştirmiş değildir. o vakit vaziyetin bütün unsur rı goz onune ge e -

Birgi fBciası • • 
Seller hala çarşının . 

ortasında akmaktadır 

Amerikanın 
Demokrasilere 
Müzahareti .. 

Amerikanın bitaraClık ~n'?11'!11da 
tadilat yapan nPi~ !Jr?JeSl• ayan 

h . ·ye encümenınde ıttıfaka yaJan 
arıcı dildikt 

bir ekseriyetle kabul e e~ 
sonra yarın ayan meclisinin heyeti 
uın~yesinde müzakereye kona-

caktır .. 

Dünya wnumi efkan ccPitınan pr~~c~~; 
etrafında yapılan neşriyata b~yu. 
p]Aka ·· t · tir Garp demokrasilcrı, a gos ermış . .. aheret 
tndil projesinde, kendilerine muzl b 
arzusunu sezdikleri Jıald~, Alın~ ar tc~~ 
teşebbüsü Amerikanın bıtaraflıgmt. 
li1" d"' .. k hır" hareket sureünde Aeye uşureec ikada· 
asabiyetle karşıJaimşiardır .. Amerı 

---·t:ı---

44 ev yıkıldı 
-*HZarar yekanu 200 bin 

liradır .. Açıkta kalan 
kimse yoktur ••• » 
ödemiş 30 (Telefonla) - Birgi na-

h. · halkının karşılaştığı sil felaketin· 
ıyesı "fi .1 . 

den mütevellit iztırabın hafı etı mesı ve 
açıkta kalan yurddaşlann barındırılma
ları için her türlü tedbirler alınmıştır. 
Kaymakam B. Haşim Seçkin hadise ye
rinde ehemmiyetle meşgul olarak her 
türlü tedbirleri almıştır. 

öğle üzeri ödemişe avdet eden Kay
makam B. Haşim Seçkin «Yeni Asır» a 
aşağıdaki izahatı vermiştir: .. .. 

c- Sil felaketi hakkında her turlu 
tafsilat vilayet makamına arzolunmuş· 
tur. Açlkta kalanlar, Birgide diğer ev-
lere yerleştirilmişlerdir. . . .. .. 

44 ev yıkJmış, bir han ve ıki buyuk 
bina harap olmuştur. Kısmen ~arap olan 
d mir hisar camiile dört evdır. 

e Ü buçuk kilometrelik bir sahada 
ç ve sebze bahçelerinin zararı bü-

meyve h . di1 . 
""kt'" Ve· 200 000 lira ta mın e mış-yu ur. • l . i1 . . . H lk dıg'w er evlere yer eştır mıştır. 

tır. a . 
_ SONU 2 İNCi SAHİFEDE -

Moskovada yeni Rus - Alman anl~wıa.sı imza edfürken (Molotof ve Ribbentrop deklarasyonlan imzalıyorlar) 

ınişti \ 'C ınuhasamata giri~mczden evvel teemmiil edilınemiş hiç bir yeni unsur 
bugün de mevcut değildir. 

Esasen İngiJterc ve Fransanın bir muhasamat inkıtaına hiç bir suretle razi ol
mamaları için kuvvetli bir sebep daha vardır. Böyle bir inkıta AJmanyaya 
fütuhatını hazmetmek için muhtaç olduğu istirahat devresini vermekten ve 

So".yct Rus ekonomisini kendi men(aatine olarak organize etmekten ba~ka bir 
netice veremez. 

.Fakat .... ac~ba .A_Imanya ve ~usya arasında iş birliği iddia edildiği kadar saıni
mı ,.e kfunıl mıdır? Şurası dıkkate şayandır ki, aralarındaki pakt, muhasamatm 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Hazırlık muharebeleri 
4 hafla:donLc-ri P•An~•!Z b!lçlrııın~n. 
danlığının üstünlüğü tezahür etti 

Fransızlar Almanlardan daha atılgan davranıyor tuttuklarını koparıyorlar 

lngiliz başkuma1ıdanı Gort, Milli müdafaa nazırı Hor Belişa ile 

-*-Paris, 30 (Ö.R) - Cephe hattının çiz-
gisinde hiç bir değişiklik olmamıştır. Bu 
sabahki Fransız tebliği, gecenin hfldise
ıo.iz geçtiğini \'e Sar nehrinin şarkında 
karakol faaliyeti olduğunu kaydediyor .. 
Al.manlann Sarbruk ile Liiksemburg 
hududu arasında daha ziyade gerilemek 
istemedikleri hissediliyor. Alman topçu 
kuvvetlerinin büyük faaliyeti bunu te
yit etmektedir .. 

Gerçi henüz biiyiik istihkam harbi 
bnşlanuş değildir ve daima hazırlık mu
harebeleri snflıası devam etmektedir .. 
Fakat dört haftadan beri devam eden 
bu muharebelerde Fransız kıtaat ve ku
mandanlığının üstünlüğii tezahür etmiş
tir. 

Bursada 
Büyük bir yan
ğında 26 bina 

yandı 

Istanbul 30 (Hususi) - Bu sa
bah saat ikiye doğru Bursada, ke
restecilerde çıkan bi.iyiik bir yan-
gın, ancak saat altıda sönaürü1ebil
miştir. Bütün ga) retkre rağım'n 
ate~in önüne geçilememiş, on iki 
kereste deposu, on dört ev tama
men yanmıştır. 

ki Nazi ajanları adeta seferber hale ko~
nıuştnr Bunlar bir kısım matbuatı e • 
ele etm;k suretiyle inCiratçılar üzerinde 
tesir yapmağa çalışıyorlar. 

B günkü bitaraflık kanunu 1937 se-
nes~de yapılmıştır. O tarihte fikirler 
yine ikiye aynlmış bulunuyordu .. Taar· 
ruz kurbanlarına yardım taraftarları, 
mütearrizin her nevi silfilı ve mülıim· 
mat mübayaatına ambargo konmasını. 
taarruza uğnyan devlete satışların s?'
best bırakılmasını istedikleri halde, ın
firatçılar, mütearrize karşı cephe alma
yı icap ettirecek vaziyetlerden sakınDta: 
yı tavsiye ediyorlardı. Kanun, iki nko~ 
nazarı uzlaştıran bir vasat olarak ~ . 
edilmişti. Hedef bir Avrupa harbı~ 
mali ve ekonomik sarsmtıtarmdan bır
leşik Amerika cümhuriyetlerini koru-

Rumen hariciye nazırı Ga
f enko Moskovaya gidiyor 

Bal şehrindeki •Nasyonal Zaytungn 
sergüzeşt mahiyetinde hareketlere giriş
mekten sakınan ve büyük harpte Lu
dendorf tarafından takip edilen hattı 
hareketin tamamen Zlddına hareket ede
rek insan hayatlarında azami tasarruf 
gayesini takip eden Fransız erkaruhar
biyesinin taktiğini ehemmiyetle kaydet
mektedir. 
İTALYAN GAZETELERİNE GÖRE 
Ecnebi ve hatta İtalyan gazeteleri, 

Alınan arazisinde devam eden bu harp-

- SONU 4 tiNCÜ SAHİFEDE -

Yangının zuhur sebebi henüz an
laoşılaınaınıştır. Zarar oldukça bü
yüktür. Yangının çıktığı yerde yı-
ğılı keresteler ateşin genişlemesine 
sebep olmuştur. Zabıta ve adliye 
yangın hakkında tahkikat yapmak
tadır. 

yolları Devlet hava 
idaresinden soruyoruz 

maktı... M'" 
Bugün vaziyet bambaşkadır.. u-

tearriz denizlere hfıkinı olan bir devlet 
değildi~. Taarruza uğrıyaııı müdafaa 
icin harbe me<:bur edilen memleketler 
ise denizlerin hakimidirler. Şu halde si
lah ambargosuna devaın edilmesi ancak 
nıütearrizin isine gelir. Zira Alnıany~, 
ambargo kald~rtlsa dahi satuı ala~agı 
harp mahcmesini kendi vapurJarıyle 
nakJetmeğe muktedir değildir. İşte ka
nunda tadilat taraftarlarını harekete ge
tiren düşünce hudur. Bu tedbirden yal
nız mütearrize ka~ı mücadele edenler 
istifade edecektir. . 

1937 bitaraflık kanununun iki cc~~es~ 
"ardır : Biri silah ambargosuna, dıgerı 
muhariplerin Amerikadan peşin para 
ile satın alacakları eşyayı kendi vapur· 

2 tNct SAHfFEDE -

(Izmir) in baş şehrirrıiz (Ankara) ile 
hava münakalatı niçin kesilmistir? 

~ 

Devlet hava yolları, 2 Ilkteşrin Pazar
tesinden, yani yarından itibaren hava 
postalarının yeni seyrüsefer tarifesini 
ilan etti. Bu tarifeye göre Adana ve Is
tanbul ile baş şehrimiz Ankara arasın
da günlük seri münakalat emniyet al
tında bulunduğu halde her nedense an-
lıyamadığımız nasıl bir düşünceniu te
siri altında Türkiyenin en büyük ticaret 
merkezi olan iz.mirle Ankara arasında 
hava postaları münakalatı artık istifa
de edilemiyecek bir hale gelmiştir? 

Adanadan sabahleyin saat dokuzda 

kalkan posta t:ıyyaresi saat 11 10 da va 
ni iki saat on dakikada muv~salat 'ea~ 
ccği ve yinl' Istnbuldan mat 9,30 da ha
reket eden posta tayyaresı saat 11.30 da 
Ankaraya vannıs bulunacagı halde Iz. 
mir için kabul C'dilen şekil bu sürat as
rında tayyare posta::;ı değil, kağnı ara
bası şeklidir. Çünkü lzmiı-den, bu tari
feye göre saat 14,05 te kalkacak olan 
posta tayyaresi saat 15,55 te Istanbula 
vardığı zaman Istanbul - Ankara tayya
re postası çoktan kalkmış bulunduğun-

- SONU 2 tNCI SAYFADA -



... -- SAlllFE 2 rElfl A:SIR 1 U.KTBfRIN PAZAR 19Jt 

Birgi fBeiası • • 
Seller haıa çarşının 

ortasında akmaktadır 

ŞEHiR HABERLERi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dikili 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - karısı Fatmadır. 

___ ...... __ _ 
Hareketzedeleri 

iane listesi 
Açıkta kalan yoktur. Vaziyet normal~ Salihlinin Güniyimi köyünden Mustafa 
air.• Çavuş oğlu 14 yaşında Mehmet de ya-* ralıdır. 

Birgi Faciaauun Plinçosu 
Birgi çayının feyezanı hakkında vila

yetten alınan maHimata göre 4 kahve, 
.3 fırın, bir değirmen, 44 dükkan, bir 
han, Selçukiler devrinden kalma iki köp· 
rü. evkaf idaresi tarafından evvdce yap· 
tmlmış olan bir beton köprü tamamen 
yıkılmıştır. 

Mezbaha, halkevi, an lstıuyonu, hü
kiiınet binası, bir cami, 4 ev kısmen yı
lalmıştır. 
Çayın eskt mecrasının iki tarafındaki 

lio buçuk kilometre kadar olan meyve
lik ve kavaklık sahası tama.men hasara 
uiraınışhr. Hasar miktan ziraat memuru 
tarahndan tesbit edilmektedir. 

Birginin methalinde, Pırasa başı deni
len yere kadar olan yollar tamamen ça
ya kalbolmuştur. 

Facianın Kurbanlan 
Birgideki sil faciasında ölenler: Fınn· 

a altmıı yaşında Raşid Kumaş, 2 7 ya-
11Dda kahveci Sadettin oğlu Mehmet 
Uçalcçelik, kırk sekiz ya§ında Mehmet 
oğlu Muıtafa, Karauba köyünden Halil 

Bunlardan başka seylapta 2 katır, bir 
at, iki merkep, iki buzağı telef olmuş
tur. 

Çayın hali hazırdaki durumu tehlike
sizdir. Yalnız sular hala Birginin çarşısın
dan akmaktadır. Çayın mecrasının temiz
lenmesi ve eski halint- ircaı için tetkikat 
yaptırılmak üzeredir. 

Küçük Havlucak Köyünde 
Küçük Havlucak köyünde on iki ev. 

on dam, iki dükkan, bir kahve tnrnamen 
yıkılmıştır. Burada bir fırınla köy camii 
kısmen harap olmu,.tur. 

Beydağ Nahiyesinde 
Beydağ nehiyesinde de, buradan ge

çen Menderes köprüsünün orta lambası 
çökmüş ve köprü bir metre kadar şarka 
doğru yatarak. harap olmuştur. 

Adagide Nahiyesinde 
Adagide nahiyesinde yol ve bahçeleri 

sular istila etmi,.tir. Sergi ve ağaçlar al
tında bulunan incir mah!!ulüne yüzde 
yirmi zarar vermiştir. 

Açıkta kalan ve muavenete muhtaç 
kimse yoktur. 

. 
Türk sannyi ve ticaret 
şirketi 
Şakir Dağüstü ve ~er. ki 
Anabolu inkişaf şirketi 
Ali Ihsan ve Tahsin Necip 

Lira K. 

150 
20 
30' 

oğlu manüaturacılaı· 50 
Cümhuriyet merkez bankası 
Izmir şubesi 1000 
Cümhuriyet merkez ban
kası umumi müdürlüğü 
Reşit ve Hilmi Içcl 
Dr. Ha.c;an Tokay 

4000 
10 

5 
~ynen teberrüde bulunanlar: 
Şerbetçi zade Hü.c;eyin Galip ve Ş. 
2 çuval bulgur 200 kilo, Benmayor 
mahtumları 2 çuval bulgm 150 ki
lo, Hskiya Amado 1 çuval bulgur 
100 kilo, Kazım Nami 1 çuval bul
gur 40 kilo, Mehmet Sait ve Ş. 1 
çuval fasulye 100 kilo, Nişli zade 
Kamil 1 çuval fasulye 140 kilo, 
Şükrü Şamlı ve kardeşleri 15 top 
kaput bezi 540 M. 

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

Devlet hava yolları Dikilide 
idaresinden soruyoruz 

---../:r---
S arsm tıl ar azalmış ise 
de ara sıra devam 
etmektedir ... 

- BAŞTA.RAFI 1 İNCİ SAHiFEDE -
dan Ankara yolcuları ve Ankara posta
sı bir gece Istanbulda kalmağa mecbur 
olacaklardır. Böylece Izmir - Ankara 
arasındaki hava seferi tren seferlerinden 
pek te farklı olmıyacaktır. 

Şimdi devlet hava yolları umum mü
dürlüğünden sormak istiyoruz: Hangi 
sebep, Türkiyenin en büyük ticaret is
kelesi olan Izmiri baş şehrimiz Ankara 
ile hava postalan münakalltmda bu ka-
(!ar Madun mevkide bırakma.ğı icap et
tiriyor? Eğer hava postalarının bir fay
Clası tasavvur edilmiyorsa, eğer memle
ketin iktısadi hayatı bakımından bu sü
ratm hiç bir semeresi görülmemişse dev
let ne diye bu kadar büyük masraOara 
katlanarak hava postalarını tesis etm:Ş-

Kiliste 

tir? Biz, baş şehirle teması Istanbulla -../:r-
temasa tercüı etmekteyiz. Ve şuna ka- 29 - 30 eylQl akşamı saat 17.10 da Di-
niiz ~?ava p<>s~~rı idaresi ~e bu tarife kilide üç saniye devam eden bir sarsıntı 
t~ımındeki .. buyük yanlışlıgı der~al olm~tur. Ayni gece sabaha karşı iki 
gorecek ve duzeltmekte acele edecekttr. sarsıntı, dün sabah saat 9.30 da bir sar-

Izmirin her bakımdan büyük ehem- sıntı kaydedilmiştir. Hasar yoktur. 
miyeti dii§ünülürse baş şehirle irtibat Dikili halkının umum! ahvalinde sa
v~ m~nakalesinin üstün. tutulması tabii~ lah vardır. Kızılay cemiyeti her gün ka
?Jr·. E~;~.hava ş.artla;ı hır b~~e olarak zazedelere yemek vesaire temin eyle
ılerı surulmek ıslenırse Izrnır ıle Ist:ın- mektedir. Enkaz altından çıkarılan eşya
bul arasında hava postası yapmaktar..sa lar, sahiplerine peyderpey verilmekte
Izmirle Ankara arasında hava postas! dir. 
yapmanın müreccah olduğunu arz~t- Dün Ankaradan Soma istasyonu vası
mek isteriz. Maaınafih daha evvelki şe- tasiyle Dikiliye yeniden dört yüz çadır 
kil pekala muhafaza edilerek her iki gelmiş ve bunlar alakadar köyler halkı
şehrimizle de aynı günde seri ve kar.ş!- na tevzi olunmuştur. Şimdiye kadar ge
lıklı mUnakalat temin ve idame edile-
bilir. len çadırlar sayısı 1050 dir. 

Bu gece saat 20.30 da Karşıyaka Hal

Rolonyıa 
kevinde Dikili felaketzedeleri menfaati
ne kemani Bn. Emine ve arkadaşları ta
rafından bir konser verilecektir. -·----tr-- ı .. 

-Söguklıava-deposu.. tksim bakkllıda-- ·-- - s·"'~::__ y ç. 

Antep 30 (A.A) - Bugün Kiliste be- verdikleri haberler Vzüın satn~ıarı 
tediyeye ait elektrik fabrikasında mev- İn ...,. 
cut 75 beygirlik motöre ilaveten müba- Par.is, 30 (Ö.R) - Alınan gazeteleri giliz firmalarından bazıları piyasa-

işleri 
Takas Limited iz mir şubesinin 

faaliyete geçmesi ile tam bir 
inkişafa mazhar olacak 

Muhtelif memleketlerle yapılan takas 
muamelelerine ait primleri piyasa icap
larına göre tanzim etmek mak.sadivle 
kararname ile teşekkül etm~ takas Li
mited şirketi faaliyete başlıyalı ancak 
bir buçuk ay kadar kısa bir zaman geç
mi§ olmasına rağmen bu vadide mühim 
addedilebilecek bir çok muvaffakıyet
ler elde edilmiştir. 

Işe başladığı Ağustosun ilk haf tasında 
piyasada o vakıt tatbik edilmekte olan 
primleri bir kaç puvan düşürerek: 
Enterşanjabl memleketler için yüzde 73 
lngiltere için > 82 
Belçika için > 72 
Hollanda için > 70 
Isveç için > 53 
Fransa için > 88 

Fiatleri tesbit eden şirket, o tarihten
beri yaptığı muhtelif ve tedrici tenzilat 
ile bu primleri: 
Enterşanjabl memleketler için yüzde 66 
tngiltere için • 77 
Belçika için • 72 
Hollanda için > 70 
Isveç • 53 
Fransa > 59 
Isviçre • 79 

Derecesine dii§ürmeğe muvaffak ol-

muştur. 

Şirket, primlerde bu tenzilatı icra 
ederken iç ve dış piyasalar ihtiyaçlarını 
daima göz öniinde tutmU§, her hangi bir 
sarsıntıya meydan vermemek için aza
m! itina sarfetmiş ve elde edilen netice
lerden tüccarlarımıza bu yüzden mah
sus bir ferahlık ve daha geniş çalışma 
imkanları temin edildiği görülmüştür. 

Bundan maada, şirket, içinde bulun
duğumuz ihracat mevsimine ihracatımı
zı teşvik maksadiyle primlerin ödenme
si hususunda ihracatçılarımız lehine ka
rarlar almış ve yapılacak kolaylıklar 
hakkında evvelki gün şehrimiz ticaret 
odasında aktedilen toplantıda şirket mü
dürü bay Kamil Kıbrıslı tarafından ken
dilerine icap eden izahatın verildiğini 
yazmıştık. 

Istihbaratımıza nazaran şehrimiz ta
kas muamelatının daha büyük bir sürat 
ve intizam ile tedviri için takas Limited 
şirketinin Izmirde bir şube açması ka
rarlaştırılmış ve bu hususta yapılan tet
kikat ve istihzarat ilerl~tir. 

Takas Lhnited şirketi Izmir şubesinin 
küşadiyle piyasamız takas ~lerinin tam 
bir inkişaf ve intizam içinde cereyan 
edeceğine şliphe yoktur. 

ihracatçılar birliği kuruldu 

9 kişilik idare heyeti 
dün faaliyete geçti 

Izmir kuru üzüm ve incir ihracatçı
lar birliği dünden itibaren resmen te
şekkül ederek idare heyeti seçilmiş ve 
faaliyete geçilmiştir. Bugünden itibaren 
üzüm ve incir ihraç edecek firmanın 
mutlaka birliğe dahil bulunması ~arttır. 
Aksi takdirde füracat yapılması imkan
sızdır. 

Esa.o;en nizamname, ticaret odası sa
lonunda bütün alakalıların iştirakiyle 
---·'-- -·-------0 'L-··-· ... __ , _ .. ·-·-.l-
okunmuş ve kabul edilmiştir. Yapılan 
idare heyeti seçiminde şu zevat kazan
mıştır: 

A ma b1r adam 

BB. Muhip özyiğit, SaWılddin San
ver, Sabri Süleymanoviç, Şarl Jiro, Ta-
lat Erboy, Mustafa Nazlı, Ahmet Ragıp 
üzümcU ve Cevdet Alanyalı .. 

Seçimi müteakip idare heyeti ilk top
lantısını yapmış ve riyasete B. Salahit
tin Sanveri, reis vekilliğine B. Sabri 
Süleymanoviçi .seçmiştir. B. Sabri Sü-
leymanoviç um.umt kltip tayin edilin
N•vA kAilAr vek.&letinl ifa edecektir. 

Birliğe dahil olanların kayıt muame
leleri dün akşama kadar yapılın~ ve lis
tesi gümrüğe bildirilmiştir. 

iki katil yaa ve montajı ikmal olunan 125 beygir- ~?istanın. taksimi hakkında şu istatis- mızdan mühim mikdarda üzüm ve incir 
lik yeni motörle takviye edilen santra- tıgı neşredıyorlar :. . mübayaasına giri,..c;mi~lerdi. Yalnız koo
lm ve yine belediye tarafından yaptın- Almanya 185 hın kılometre murab- peratifler birliği on bin tonluk bir parti Kamyon altmda kala · Darendecle 
lan soğuk hava deposunun açılma töreni baı, Rusya 204 bin kilometre murabbaı üz~mü İngiltercye satmıştır. rak can verdi... k 1 cbl 
yapılmıştır. Törende bulunan vali Cavit arazi almıştır. 19 - 20 milyon nüfus Al- Ingiliz hükümeti •Müdafaa• kaydiyle ya 8 aft ar 
Unver, diğer büyük eserler gibi bu gü- manyaya, 15 - 16 milyon Rusyaya geç- hariçten ithal olunacak bütün maddele- Bayraklıda Muradiye ~esinde 8 Bundan üç ay evvel Torbalıda bir 
zel eserin de cümhuriyetin yadigan ol- miştir .. Almanya şimdi 105 milyon nü~ re fiat tesbitine başlamıştır. İngiliz fir- sayılı evde oturan Bahri oglu İbrahim hadise olm~ ve Darendeli Damat oğlu 
duğunu evvelce her türlü medeni tesis- fuslu bir devlet olmuştur. maları fiat sormuşlardır. Bundan anlaşı- Erdeniz, Turgutludan üzüm getinnekte Mustafa adında bir seyyar satıcı tagay
lerden mahrum ve bir harabe halinde Almanlar bu ahalinin ne kadarının Lyor ki yakında üzümlerimiz için aza- olan 40 sa~ Turgutlu kamyonu tar~- yüp etmişti. Yapılan araştırma netice-
bulunan vatanımızın her köşesini cüm- ekalliyetler olduğunu söylemeği unutu- mi bir fiat haddi tayin edilecektir. fından Gazı bulvarında bir kazaya ug- sinde Mustafanın boğdurulduktan son-
huriyet devrinde yeni ve medeni ese"'- yorlar. Lehistanın işgalinden evvelki 86 -*- raınıştır. Ama olan B. İbrahime çarpa- ra cesedinin kuyuya atıldığı anlaşılmış-
lere kavuştuğunu tebarüz ettiren bir milyon nüfusun 9 milyonu Çek, bir bu- K rak altına alan Turgutlu kamyonu ön tı .. 
nutuk söylem~. hayırlı olması temenni· çuk milyonu Leh. 500 bini Slovak ve arı Sin 1 ve arka tekerlekleri arasında ezmif ve Parasına tamaaen işlenen bu cinaye-
siyle kordelayı kesmiştir. Sloven ki, ceman 11 milyon İslavdı .. İs- sürüklemiştir. tin failleri olan Darendenin Mengelis 

_,,.__ lav ekalliyeti nüfusun yüzde 12 si idi.. -*-- Zavallı adam hayata gözlerini yum- köyünden İbrahim ve arkadaşı Denizlili 
Bugün bir buçuk milyon Almanna mu- ~n yePinden yaraladı muştur .. Suçlu şoför tevkif edilmiştir. Mehmet Arif şiddetle aranıyordu. 
kabil 18 milyon Leh Almanya hudutla- Odemiş kazasının Turgutlu mahalle- - *- Bu iki şahıs yakalaumamak için Da-

Amerikanın 
Demokrasilere 
Müzahareti .. 

--~-
ŞEVKET BILG&N 

! 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

lariyle nakletmek mecburiyetine ait· 
tir.. Pitman projesi ambargoyu kaldır· 
nıakta ise de ikinci kısmı muhafaza et
mektedir. 

İnf iratçılar diyorlar ki, silah ambar· 
gosu kaldırılırsa, Almanyanın bu hare
keti kendisine karşı hasmane bir jest su
retinde telakki ederek denizaltı harbini 
kayıtsız ve şartsız bir hale sokması muh
temeldir .. Bu takdirde Amerikanın har
be sürüklenmesi mecburi olacaldır. 

Alman matbuatı bu mevzu üzerinde
ki yazılarında infiratçıların tezini hara
re : •haki.ki bitaraflık ambargosunun de
vamını icap ettirir. Ruzveltin himaye et
tiği tadilatı hakh göstermek için ileri 
sürdüğü düşünceler hakikatte silah fab
rikatörlerinin kasalarını doldurmaktan 
başka bir şeye yaramıyacaktır .... • 
Görülüyor ki mesele, A vrupanın mu
hdderatı bakımından büyük bir ehem
miyet taşımaktadır. Bımunla beraber 
tadil meselesinin her şeyden evvel bir 
Amerikan meselesi olduğunu unutma
mak lhımdır. Amerika, bu meseleyi, 
maddi \'e manevi menfaatlerinin biricik 
hakimi sıfatiyle hallederken hiç şüplıe 
)'Ok ki büyük bir demokrasi sdatile ken
disine düşen vuJfeleri yapacaktır. 

B. Ruzvelt memleketini mümkün ol
duğu kadar bir harp badiresinden uzak 
bulundurmak istiyor .. 

Harbi seve seve kabul edecek me
deni bir memleket tasavvur edilemez.. 
Fakat bu hal, B. Ruzvelti, A vrupada 
cereyan eden harbin muhtemel netice
lerini düşünmekten menetmemiştir .. 
«Medeniyet kalesi• sayılan demokrasiler 
muazzam tehlikeler karşısında bulunur
ken Amerikanın tam bir infirat politi
kasına saplanarak onların taliine alaka 
göstermemesi imkansızdır. B. Ruzvelt. 
Demokrasilerle Nazi rejimi arasında 
yalmz sempati bakımından değil. bütün 
bir politikanın ana hatları bakımından 
tercihlerini çoktan beri yapmıştır .. Bu· 
gün de arzu ettiği şey Fransa ve fnril
terenin nihai zaferi elde etmelerine yar
dun edecek surette mukavemetlerini 
arttırmaktır, Fakat bu dava, Amerika 
umumi efkarına karşı müdafaa edilir
ken, infiratçılann siyast oyunlarım 
akim bıraktırmayı icap ettiriyor. 

Amerika gibi geniş siyaset oyunlan
na sahne olan bir meınJekette bu işin 
kolay olmadığı takdir edilir, 

Maamafih zorluklann en mühim kıs· 
mı yenilmiştir.. Pitman projesinin ayan 
meclisinde heyec:anlı müzakerelere mev• 
.ı;u tef;ili•l etmekle beraber kabul edile
ceği muhakkaktır. 

Tadilciler, imkan bulsalardı taarruza 
uğrıyanla mütearriz :ırasında fark göz&
ten şekli kanuna ithal edeceklerdi. Bq
nelınilel vaziyetin bugünkü nezaketi 
~arşısında daha mutedil bir şekille ik
tıraya mecbur kalmışlardır. 

$EVKEr BİLGİN 
---=:---

Partimizin güzel 
bir kararı 
-~--

Uşakta 
Dün gece bir sel 
lelaketı oldu •• 

rı içine alınmış ve böylece İslav nüfusu sinde 11 sayılı evde oturan Bn. Nazife İstifadeli tetlıllıler ı·ende kauısı dahilinde bir jandarma 
29 milyona, yani umumi Alman nüfusu- kocası tarafından bıçakla ağır surette Kı ıl ull k'" .. v kul :ıın müfrezesiyle müsademe etmiş ve yaka-
nun yüzde 28 ine cıkmıştır .. Almanya yaralanmıştır. . nıfz çtalubeolyriogrbetml en do Tu ~ zi- }anmışlardır. Suçlulai Torbalıya getiril-
A "kin · · 1 • · Am 1 M hm ·· ct sı e e aş arın a arih, • mı....ı.. Y k da tz-1- tiril k v vrupanın ı cı Is av mılleti olmuş- e e e et son gunlerde işsiz ol- t . iş ' .. v nl i :i•u.· a ın uıue ge ere agır 

Uşak, 30 (A.A ) - Bu gece saat 21 tur .. Tek millet, tek devlet, tek Führer duğu için eşi tarafından hakaret görmüş rr; '/eshİd ,;;e sana~ ogretme .3r ceza mahkemesinde davalan görülecek-
de hiç görülmedik bir fırtınayı mütea- düsturu nerede kaldı? ve evinden tardedilm.işti. Bundan bü- ~ k u uki a e 

1 
riY0 ?; v~. 

1 
onyzlraya gı e- tir .. 

ki ··k .. 1 ı · · k çakmal ııı •:ük bir teessure·· ka 1 M hm t ıe es esere gorm~ er, aat ve --

Parti malı spor yerleri 
Beden rePIJfyesl genel 
dlf'elıtöl'lüğüne 
deul'edUeceJı_ 
Ankara - . Cümhuriyet halk partisi 

geçen sene hır kanunla teşekkül eden 
~edc.n terbiyesi genel direktörlüğünUn 
~erme aldığı memleket gençliğinin fi
zik ve moral kabiliyetlerinin ge!Şnest 
gibi geni§ ve şümullü bir davanın tahak-
kukuna yardım etmek ve bu husustaki 
çalışmaları kolaylaştırmak için mUhim 
bir karar vermiş ve bu kararını tatbik 
mevkiine koymulltur . 

p go gur eme erı ve şımşc a- AMERl.KADA ., k . k .. .. pı an e e ' gece sanat cephesinden tetkikler yapmışlar~ 
n ile birlikte sağnak halinde yağmağa ~a tı arısının onune çıkarak on yerin- dır .. Seyahat çok istifadeli geçmiştir. KONAK • GVZELYALI 
:::::: ~~: :=~~=d~e:ev~:~ Alm~n • • Am.erilıaı e~;~~~~: r:alamı~~ınlarak t d . Mektebin ilk kısmında 4 ve 5 inci sı- Belediye otofJüsleri 
... ~ Seli . k.. 1 d b" Centıyetı reısi altına alınmsıştıreyeG .. v .. deki 'k" e avı nıflar talebeleri 1 teşrinisanide mektep- Belediye otobus"' 'lerı· h r t·· lü h -.,,'mlıştır. er cıvar oy er en on ır t Jıif di .. ogsun ı ı yara te bulunacak ve de 1 başlı kl · e ur azır-
küçük hayvan ve bir sığır götürmüştür. eu e idi... gayet tehlikelidir. Suçlu yakalanmıştır .. dı rs ere yaca ar- lıklann ikmali dolayısiyle bir hafta son-
Yılancı mensucat fabrikası, Alay bahçe- Nevyork, 30 (A.A) - Alman - Ame- -*- r.. '"--- ra Konak - Güzelyalı hattında seferlere 

Memnuniyetle haber aldığunıza göre 
partimizin elinde bulunan spo.r S3hala.: 
rı, devamlı bir surette bakımlannı te
~in etm~k maksadiyle genel direktör· 
luk emrıne bedelsiz olarak devredile-. 
cektir. Parti umumt reislik divanının 
kabul ve tasdik buyurduğu hu karar 
beden terbiyesi genel direktarlilğün~ 
bildirilmiştir. 

si, yün deposu ile İnhisarlar deposu, rikan cem!yeti aFühreri• Fritz Kuhn, BERAEr KARARI KEKLİK AVINDA başlıyacaktır. Yeni açılan otobüs hattı-
elektrik fabrikası, mahrukat deposu ve başmüddeıuınumi Deveyin emriyle tev- Öd . ahk 1 . A • • BİR KAZA · na yeni on beş otobüs tahsis edilecek-
bahçesini sel basmış, çay boyunca yir- kif edilmiştir. .. e?1ı.ş m . ~me.en v başkatıbı Bay - tir .. Bunların on adedi Konak - Karan-
mi dört bahçenin de mahsulleri selin ge- İtalya nazırlar ınecli.si H~yın Sezgın Izrrur agır ceza mahke- Birgi nahiyesine bağlı Bucak köyün- tina arasında çahı;acaktır. Kalan beş 
tirdiği miller altında kalmıştır. Bazı Roma 30 (A.A) _ Nazırlar meclisi ~:ınte sa;~~aı:lıkd ve mehmakuriyeti dis~1.- de Hamit ve Şevket adında iki arkadaş adedi Güzelyalı - Konak arasında i§letl-
k"' .. 1 d h 1 t Sav • ' • . ma ma e erın en mu eme e ı- avlandıkları sırada bunlardan Hamit, lecektir 

opru er e arap o muş ur. gnagın bugün öğleden evvel Mu.tsolininin riya- yordu Dün neticele ahk d ·· d .. v ·· b" k kli • · · · 
devamı müddetince civara saikalar da 1 setinde toplanarak dnhili bazı mesc-lele- suçlu~· .. .. b't nfn ~ d em~e ~or ugu ır e ge çıfte ile ateş etmiş- Konak - Güzelyalı otobüs tarifesi, bü-
isabet etmiştir. Nüfusça zayiat yoktur. ri tetkik edecektir · ~·aeti u~ curmu f ~ .0 ma gın an - ti:·· Çıkan saçmalar Şevkete rastlıyarak tün hatta şamil olmak üzere beş buçuk 

· ne arar verı miştır. agır surette yaralam~tır. kuruştur. 

- 39 -
- Ah .. bu gençler ... Ah bu gençler .. 
Diye mırıldandığını dışarıdan duy

dum .. 

* Üç gün geçmişti.. 
Bu üç günü benim nasıl geçirdiğimi 

dü.şünün artık .. Günün saatlerini daki
kalarını sayıyordum .. Mektubum~ götii
ren tren işte şimdi Bandıımada... Va
pur şu saatte kalktı. Istanbula şu saatte 
gitti. Postacı şu saatte mekubu madam 
De:pinanın evine götürdü. Tabii gündüz 
Iclal evde ... M ... ktubu işte ijimdi almış
tır ... 

Okuyor .. Acaba okurken ne hal aldı. 
Acaba ne cevap verecek .. Mektup mu 
yazacak? Telgraf mı çekecek .. Verece·•i 

cevap ne olacak? 
. Ben bir taraftan bunları d~ünüyor, 

bır taraftan da onun Iı.mire, yanıma ge
leceğini umarak odamı onu kabul etmek 
için hazırlamakla meşgul oluyordum. 
Menekşe mevsimi çoktan geçmişti. Fa
kat ben, resminin yanındaki küçük va
zolara yapma menekşe çiçeklerinden iki 
demet koydum. Her sabah ve her sık
şam Kemal Kamilden nldığıın menekşe 
esansları ile odanın içini menekse koltu
suna boğdum ve bu koku içind~ Iclnlin 
hayali ile üç gece geçirdim. 

Ne yalan söyliyeyim, onun barda gör
düğiim hali, sukut etmi~ hayatı bir an 
bile hatırımda v_e hayalimde yoktu. 

miştim. Fakat karar verdikten sonra ar- Kutu gibi bir evi ve kendisini seven 
tık_:. m.az!ye dönmek, maziyi düşünmek bir karısı vardı. Evleneli dört beş ay ol
degıl, ıstikbale bakmak, istikbali düşün- muştu. Daha çocukları yoktu. Birbirle
mek istiyordum. rini çok sevdikleri, bal aylarına sirke 

Yeter ki IclaI de benim gibi dtişüne- katmadıklarından belli idi. 
bilsin · · · Onların bu sıcak sevgi muhitinde ge-

'nriincii günü ak.şanu idi. ce yarısına kadar kaldım. 
Tıpkı ilk sevi§tiğimiz günlerde olduğu Krunüran bana: 

gibi postacının gelmesini geç vakte ka- - Nuri, sen ne zaman evleneceksin .. 
dar evde bekledim .. Gelmedi. Diye sorunca gayri üıtiyarl.: 

- Bu gece on buçukta Bandırmadan - Belki pek yakın ve belk1 de hiç ... 
bir tren gelecek. Belki Iclalin mektubu dedim. Bütün kadınlar gibi meraklı olan 
bu trendeki postadan çıkar ve yarın alı- arkadaşımın kraısı benim bu sözlerim~ 
rım. de gizli bir macera sezdi ve anlamak 

Diye kendi kendiml teselli ettim. için ısrar etti. Ben: 
O gün, mektep arkadaşlarımdan ve - Hanımefendi .. dedim, biraz daha 

şimdi evlenmis olan Kfimürana rastla- sabırlı olunuz. Ya size yakında mUstak
mıştım. Beni akşam için evine davet et- bel zevcemi takdim edeceğim ve yahut 
mişti. ta ... 

Ayse nine: Kamüran bir kahkaha ile sözümil kes-
- Ben, dedim, bir arkadaşa gidiyo- ti: 

rum. Sen beni be!<lcme .. Eğer postnc-ı - Ve yahut ta ile.lebed bekar yaşama 
mektup ve telgraf falan bir şey getirir- kararını değil mi.. Iliihi Nuri .. Çok. tu
se merdivenin eşiğine koy.. hafsın .. Bilirsin ya ... Mektepte iken ben 

Kadıncağız, iiç gündiir içinde bulun- de evlenmekten korktuğum kadar bir 
duğum hevccanı yakından bildiği için: şeyden korkmazdım. Insan büyük lok

- A ... Peki. .. dedi. Hem öyle bir ~ey ma yemeli .. büyük söz söylememeli der-
olursa uyumam, beklerim bile.. ler. 1 te bak .. kor 

~-,~~~~~~-.l-..:....-0.-"'-'-"-=:oc=.:...~ 

Eve dönüyordum .. Yolda hep Kamü
ranın mesut yuvasmı gözümün önünde 
canlandırıyor, benim de acaba böyle bir 
yuvam olacak mı diye düşUn.ilyordum .. 

Ve ben ... ancak Iclalle mesud olabilir
dim. 

Dünyada yalnız kadın olarak IclAl mi 
vardı? 

Hayır.. Belki, belki değil, muhakkak 
ki, ben Icl!lden daha giizel ve onun gibi 
düşmemiş.. kirlenmemiş pek çok kızlar 
bulabilirdim. Fakat anlıyordum kl ku
racağım yuvada ilk aşkım daima hususi 
bir yer i,şgal edecekti ve benim yUzüm
den düşen Iclalin hatırası daima saade
timi, huzurumu bozacak, vicdanımı tır
malıyacaktı. Fakat onunla kuracağım 
bir yuvada kirli maziyi unutarak yeni 
bir istikbale doğru atacağım adımlar ba
na sadece vicdan huzuru değil, yuva sa
adetimin de teminatını bahşedebilecek
ti. 

Unutmak ... 
Bu kuvveti kendimde, kalbimde ve 

nefsimde buluyordum. Yeter ki Iclfıl gel
sin. Hiç değilse ondan bir haber ... bir 
m~ktup geJsin .. Eğer o gelirse artık Iz-

Beden terbiyesi umum rnildrli.iğfuıe 
devir ve teslim edilecek olan spor saha
ları 13 vilayet ve kaza merkez.inde bu
lunmaktadır. Bunların bu vilAyet ve ka
~ me~k~~~r~de beden terbiyesi genel 
direktörluğünü temsil eden mesul me.
?1:'rlara .ferağ. muamelesinin yapılması 
ıçın Partı teşkilatına da icap eden emir 
verilmiştir. 

~u 13 vilayet ve kazadan başka daha 
1 vilayet ve kaza merkez.indeki spor aa
halarının da spor teşkilatına devir ve fe
rağı için formalite noksanları kısa bir 
müddet için<le tamamlanacaktır. 

Beden terbiyesi umum mUdürlüğtl 
emrine devir ve ferağ edilmekte olan bu 
spor sahaları 43 parçadan mürekkep ve 
takribt olarak 40 bin liraya yakın kıy
mettedir. Her biri stadyum, muhtellf 
sporlara mahsus müsabaka ve ekzersiz 
yeri, cirit oyunu mahalli ve açık, kapalı 
jimnastikhane yapılmasına müsait bu
lunmaktadır. 

Sahaların ulunduğu vilayet ve kaza 
merkezleri şunlardır: 

Afyonkarahisar, Aydın, Nazilli, Bolu, 
Göynük, Mudurnu. Bursa, Karacabey, 
Üsküdar. Izmir • Karşıyaka, Konya, 
Muğla, Mersin, Samsun, Yalovn, Bartın. 

İtalyan vapurları .. 
Roma, 30 Ö.R) - İtalyan va urlan 
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Garp cephes·nde harp 
Fransızlar Sigfrid'in merkezini teşkil eden Sarb

ruku çok sıkı surette sarmıya çalışıyorlar 
lngiliz tayyareleri 200 mette irtifadan istihkimlar üzerinde dolaştılar, ce· 

surane uçuşlarında bir çok fotoğraflar aldılar yüksek irtifada bir 
hava muharebesinde bir çok Alman tayyaresi düşürülmüştür 

Brüksel 30 (Ö.R) _ Fransızlar, Sig- üzerine Fransız tazyiki her taraftan ken- 1NG1LtZ TAYYARELER.tNtN CESU-
frid hattının merkezi unsuru olan Sar- dini gösteriyor. Almanlar bu cepheye RANE F AAL1YETt 
bruku sıkı bir şekilde muhasaraya ma- takviye kuvvetleri gönderiyorlar. Paris_ 3_0 (ö.R) -:- Bugün Ingiliz tay-
tuf olan hareketlerine yavaş, fakat me- yarelermın faalıyetıne ait yeni blr saf-
todik bir şekilde devam ediyorlar. Ha- MüNEKKiTLER1N F!KtRLER1 ha ifşa ediliyor: Ingiliz tayyareleri Al-
vas ajansı Fransız kumandanlığının har·· Londra 30 (ö.R) - Ingiliz askeri mü- man müdafaa hattının üzerinde kilo-

falar geçerek çektikleri fotograflarla 
düşman arazisinin ıkilometreler imtida
dınca tablosunu tesis imkamnı veren fo
tograflar almağa muvaffak olmuşlardır. 
Bu sayede, Sigfrid hattındaki Alman 
müstahkem mevkilerinin ve tesisatının 
teferrüatiyle planlarını gösteren bir fo
tograf serisi şimdi lngiliz karargahı 
umumisinin elinde bulı.ınmaktadu·. 

bm iptidasımianberi ~ebbüsü bir gün nekkitleri diyorlar ki: Müttefik sevkul- metreler imtidadınca, 200 metr~ kadar 
bile elden bırakmadığını ve Almanların ceyş yalnız cephede değil, bütün dünya- alçak~ .u~ar~k istihkamların, topların, 
ekseriya çok şiddetli olan mukabeleleri- dadır. Alınan ticaret filosu denizlerden mevkıle.r~ gosteı·en fotograflar alınış
nin daima neticesiz kaldığını kaydecli- tardedilmiş ve Almanyanın deniz yoliy- lar ve 1stihkamlara doğru münakalat 
yor. Alınanlar her defasında kuvvetli le bütün ithalatı kesilmiştir. Zaman müt- hatları şebekesini tesbit etmislerdir. Londra 30 (ö.R) - A.lınanyada keşif 
sekilde tahkim edilen Fransız mevzileri tefikler.in lehindedir. Müttefiklerin ta- Ingiliz ta~yarcleri o kada; alçaktan uçuşları yapan Ingiliz tayyareleriyle Al
Önünde durmuşlar ve otomatik silahla- biyesi Alınanlara bütün kuvvetlerini uçuyordu ki Almanlar bunları kendi man avcı tayyareleri arasında çok yük
rın ate§i altına düşerek gerilemişlerdir. hisset.tirmek ve onları kaynaklarını tü- tayyareleri zannederek ne top ateşiyle sek irtifada bil- hava muharebesi olmu§
Bir sıra küçük mevzii ileri hareketleri ketıneğe mecbw· etmektir. Bu sırada ne avcı tayyareleri hticumiyle rahatsız tur. Düşürülen Alman tayyarelerinin 
neticesinde Fransızlar tedricen külh- müttefiklerin kendi kaynakları tüken- etmemişlerdir. Tayyareler hudut ve is- miktarı ınallım değildir. Bazı Ingiliz tay-
yetli arazi ele geçirmişlerdir. Sarbruk memiş kalacaktır. tihkam hatları üzerinden müteaddit de- yareleri kaybedilmiştir. ............. aır· .. ·rıırk ... tı.ti·v········e·ı·i············ .. ··ı;t'~·~b~td;·· 

Dört katlı büyük bir 

Türkiye lngiltere arasında 
bina ansızın çöktü.. 
İstanbul, 30 (H\lsusi) - Bu sabah sa

at beşte depo ve çorap .fabrikası olarak 
inşa edilmiş olan ve dört katı bitirilen 
büyük bir bina, büyük bir gi.iriiltil ile 
çökmüştür. 
İnsanca zayiat yoktur. Binanın fena 

malzeme kullamldığı için yıkıldığı anla
şılmaktadır. Bina sahibi hakkında taki
bat yapılıyor. Bina, şemsiyeci Muiz is
ıninde birine aittir. 

Serbest ihraç edilecek 
eşya kararnamesi .. 

üzere hir kac hafta evvel Lond 1 Ankara, 30 (Telefonla) - Serbestçe 

Askeri, mali, iktısadi meseleleri 
görüşmek üzere Londraya gidiyor. 

ya hareket ettiğini bildirmektedir .. He
yet önümüzdeki haftanın ortasına doğ
ru Londraya muvasalat edecektir. 

Londra, 30 (A.A) - Röyter :ıjansının, 
diplomatik muhabiri Orgeneral Kazım 
Orbayın riyaseti altında bulunan Türk 
heyetinin Büyük Britanya ile Türkiye 
arasında askeri, ik.tısadi ve mali anlaş
maları müzakere etmek üzere Londra-

· raya gc - ihraç edilebilecek eşya hakkında Ve-

Orgeneral Orbay Türkiyeye verilecek 
silaJ:t ve mühimmat mesailini ve Türkiye 
ile Ingiltcre arasında bilahare akdolu
nan mali anlaşmaları müzakere etmek 

mişti .. 

Bu sefer. tahmin olW1duğuna göre 
Orgeneral Orbay bu meselelerin müza
keresini daha ileri götürmek üzere Lon
draya gelmektedir. 

Sovyet Rusya bitaraf kalacak mı? 

Urfanın bayramı 
Milli Şefin Urfayı !eşrifi yıldönümü 

parlak bir şekılde kutlandı 

Almanyada 
--- -&---

Bir halta donanma 
yapılacak •• 

• --"l. 
Roma, 30 (Ö.R) - Berlinden : Füh

rer Alman kıtaatının yakında Varşova
ya girmesi münasebetiyle bütün res.ml 
binaların bir hafta müddetle donanma
sını emretmiştir. Hususi binalar da ay
ni suretle donatılacaktır. 

Ul
·fa, 

30 
(A.A) _ Milli Şefiınizin u .. r- şefin hayatı ve milli vaı·lığımuın tahak

l d k.uku uğrundaki sonsuz. hizmetlerini te-
fayı teşriflerinin yıldönüınü 0 _an un- bariiz ettiren veciz bir hitabe yapılmış- ~--••••••m••••~ 
kü günü bütün Urfalılar bir mılli bay- tır .. Hitabeyi Halkevi başkanı tarafın
ram günü sevinci içinde kutlamışlnı·dır.. dan Milli Şefimizin Urfaya şeref verdi
Bu münasebetle büyük tezahürat yapıl- ği günü canlandıran bir nutuk takip ey

ÖZEL 

mış başta vali askeri koınutan, askeri 
' •• A A' l halde bütün !emiştir. ~ ve mülki erkan olduk arı . . Dün bütün okullarda da Milli Şefin 

memurlar, okullar, esnaf ~ı:n1y~tl;rı bve hayatı ve yüksek eserleri hakkında öğ
kesil bir halle kitlesinin ı.ştırakick e .

1
':: retmenler tarafından talebeye gerekli 

1ediye parkında yapıl~n toplantı v\a- bilgiler verilmiştir. 
yet, .~lediye, Halk~~ı, o~.ar veıeU: Şehir baştan başa bayraklarla süslen- • 
şekkuller adına Ataturk bustune çe n·ş ve gece de her taraf tenvir edilmiş-
ler konulmuştur. 

1 
rt.; Belediye tarafuıdan tertip edilen 

p ktak" . d •n sonra top uca ı .. hr d laş ar ı merasım c · k 
1 

.. ~ büyük bir fener alayı şe i o ınış ve 
Halkevine gidilerek o~ada ortf ado uM~fu Halkevinde bir toplantı yapılmıştır. 
retmeni Ratıp Akdenız tara ın an ı 

~~----------------------------!, 
:1 K ARA ALAY'DııA GÖR ... ~o·N·ndU~····rzen.. zalim eli... ııer 1 Her e\'i yıkan hain yumruJ:rıı.. er yu_vas• . 

· insanı titreten zalim ışkencelerı .... 

BUGÜN LAL E VE LALETAN stNEMALABI Nda 

LALEDE: 
1 - KARA ALAY 

Ynsuf Riza Okulu 
ANA VE İLK 

, Yeniden talebe kaydına 15 eyl{tl.den 
itibaren ve derslere iki birjnciteşrin
de başlıyacaktır. 
KESTELLİ CADDESİ... 

TELEFON : 2914 
1 - 18 ~1878) 

-f.RIM •s z•• ıUL .aPJll'J'n 

,....-me. ı w.ım ı 

Deniz 
GAZiNOSU 

killer Heyetinin kabul ettiği bir karar
name bugün ıneriyete girdi. 

$AHI 

1 

Deniz üslerine ka1 
lngiliz ue Alman filoları tarafı 
ya_pılan hava taarruzlarının netic~ 
Beılın 30 (ö.R) -.Alman tebliği: S'kajerak ve Kategat boğaz.1 

man destroyer ve torpıdoları son günler .zarfında 45 v d··-..ı 
ulel · · f · l apuru wu 

m erını ta lif etmiı er ve bir kısmını miiaadere e•-:-ıe d" 
Ş. aJ d · · ib · d ı.' ... ~ r ır. 
ım enw c etin e, i.U lngü.iz deniz tayyare filotillası Al 

taarruz teşebbüsünde bulunmuştur. Bu filotillalardan birisi Doce:: 
bulunan destroyerlere muva.fbkıyetaiz bir hücum h b aJ yapmış ve ava 

atary annın ateşile dağıtılmııtır. Alman gemilerinden hiç birine 
b~~ etmem.işti~. Lameron ve Rameron adalan üzerine gelmeğe çalı 
gılız tayyatesınden beşini düşman kaybetmiştir. 

Hava muharebesi esnasmda denize inmeğe mecbur k l ik" Al 
t · · b a an l n 
ayyaresının mürette atı bir Alman harp gemisi tarafından kurtanlnı 

Şimal liroanlarınd 
lsveç armatörlerine göre geni 
A lman casus şebekesi faaliyette 
K~penh~g 30 (AA) - lsveç armatörlerinin söylediklerine göre 

nın şıınal lımanlarında geniş bir Alman casus şebekesi faaliyette b 
~ır. B~ l.i~anlardan hareket eden bütün lsveç ve Norveç ticaret ge 
lıne bildırümekte ve Berlinden haber alan tahtelbah" l d b . . ır er e u suTet 
gemilerı torpillemeğe muvaffak olmaktadırlar . 

. Armatörler Skandinav devletlerinin ticaret filosu için neticesi v 
bılecek olan casusların bu faaliyetlerine karşı tedbir ı · Jer. a mmaı::ını ıste 

Meksiko 30 (AA) - · Muhariplere ait tahtelbahirler ve tayyare! 
da k~E>ili tatbik olup bunların Meksiko kara sulanna girmelerini ve 
lekebn havasında uçmalarını meneden bitaraflık kanunu ava ı· . 
t
• 1 d.k d l ~ n mec 1!'!1 
ace en tas ı e i miştir. 

Almanya ile Yugoslavya ara 
da iktısadi n1Üzakereler 

.. ~~Jgrad 30 (A.A) - Alman ve Yugoslav heyetleri arasında 
gunu Belgradda_ başlıyan iktısadi müzakereler hakkında gazetecil 
natta bulunan tıcaret ve endüstri nazırı hali hazırdak" h 1 d 1 

·· k l ı a va o 
muıza ere ~~in hususi b~r. ehemmiyet aldığını !'!Öyliyerek demiştir ki: 

« Bu muzakereler hızım için büyük bir piyasa te kil ed b. 
· ···h enrrm 
tıcaretlffi!Ztn ayati menfaatlerini temin edece'-tı·r o·~ •h L ' • • &. • ıger cı etten o 
atlenn bıtaraf olan memleketimizin vaziyeti· ı'I h • h k ı . • e ema en o ması 
Yunaıııstan, .l~alya~.Macaristan ve daha başka memleketlerle de ikt 
zakerelere gırışecegız. > 

Polonyada, Sovyet iş~ali a ltın 
ye~lerde bolşeviklik propaga n 

PaT11 30 (ö.R) - Bazler Çaytungun verdiği habere göre R 
lonya itırallndeki yerlere ~eninin ve Stalinin mılyonlen:a resmi gô 
tir. Her köy)ü ve i~çi evine bu resimlerden birer tane asılmaktadır. 
yonlarca bro,ür halka dağıh1arak Bobeviklik hareket· · h 1 L d · ının to um 
ma.ıı;t.a ır. 

Bir lngiliz tayyaresi bir Alm 
denizaltısını nasıl batırmış • 

Londra 30 (A.A) - lstihbaral nezareti, lngiliz lı.ava kuvvetlerin 
olan ve Atlas Oky~nosu ~erinde karakol gezen bir pilotun bir yağ · 

b~mbar~~an etm.ıı .. ve bır tahtelbahirin akıbetini gösteren bir ya~ s·· 
yu~eldıguu nasıl müpbede etmit olduğunu hikaye etmd.tedir. 

Pilot l S dakika devam eden dikkatli bir tarassuddan sonra bom 
mıştır. 

Bombaların sukutu Üzerine •U yü.zünde olan beyaz daireler grubu 
kezinde mühim miktarda yağ kütJesi birden bire suyun -- •'-ı "'a· b. .. . . sauı na yua. 

ıraı: eonra . ": yag azı yavaş yavq ilerlemeğe haşlamıştır. Pilot, ilcin 
arruza geçmıştir. Yağ, yeniden f,~lcumış, sonra hiç bir hareket görülm 

Bir ltalyan gazete 1 

lngiltercnin Şimal denizind 
ablokası için ne yazıyor? 

Roma 30 (A.A) - Stefani ajansın
dan: 

Giornale D'Italia gazetesi, deniz har
bı hak.kında yazdığı bir makalede ileri 
sürdüğü mütalaalar arasında Londrada 
kaçak eşyalar için pek uzun listeler neş· 
rinden sonra şimdi de şimal memleket· 
!erinin bütün deniz t:caretini kontenjana 
tabi tutmak behanesile ve hu.kukan mü· 
dafaaaı kabil olmıyan bir şekil.de lngi
lizler tarafından tam bir kontrola tabi 
tutulmasından bahsedildiğini kaydede
rek şunları yazmaktadır: 

« Bunun manası şudur ki. lngiltere 
geçen aene bitaraf limanlara çıkarılan 

ma1 nıiktanna ait istatistiklere dayanarak 
fazla malların Almanyaya sevkedilmesi 
korkusile her şimal memlelceti için aza
mi bir deniz ticareti haddi tesis etmek 
suretile bu hadden fazla miktarların 
nakline mani olacaktır. 

Bu karar, bir çok ihtilaflar 
vereceği gibi bir çok menfa 
dar edecek ve ayni zamanda 
si güç bazı tehditler tahmil e 
tır. Bundan ba$ka, bir çok a 
lara ve çekişmelere meydan 

lngiltere hükümeti, müsad 
bir kanunla tesis etmekten he 
kindiği için bitaraf memleket 
tün menfaatler bu suretle a 
resindeki bir encümenin bilfii 
lerine tabi kalmış bulunaca.lc.t 
Almanya, müsadere hakkına 
kanun ne~retmiştir.> 

Makale şu suretle bitiyor: 
« Bugünkü deniz harbının 

ğiştirebilecek amiller, lngiliz 
na karşı şimal memleketlerin 
olan reaksiyonlarla Almany 
ahlokasına cevaöen deniz h 
detlendirmek hususunda 
hattı hareketlir. , 



PAZAR _==z::c:: 
SAHJFE4 ~ENIASIR 

Bir Polonya protektorası Hazırlık Baltık denizinde (IBORSAj 
Muharebeleri üzüM 

Alman hüküm eti kendi himayesinde _ BAŞTARAFI 1 tNct SAHİFEDE_ Sovyet Rusya Estonya anlaşması ile 2~~: ~z~r;:te;:: 6 
7 75 
6 50 
6 50 
6 25 
5 50 

12 
13 
11 
12 
10 

b• p ı k " ) te, Fransız kıtalarının Alrni\nlardan da- •• c b } •• tt •k Jd t • b ) 323 K. Taner 
ır o on ya urmaga ça ışı yormuş ha atılgan hareket ederken tuttuğunu uç e c u arı e e e mış u unu yor 132 s. Erkin 

koparmak kudreti gösterdiklerini kabul M k 30 (AA) y··ksek S dı~ .. Al . ~ ahf llerı· 105 Ş. Riza di 1 Alın nl . t Fr 1 os ova, . - u ov- yaz gına gore man sıyas1 m e 105 İ. Hakkı Veral 
Bedin, 30 (Ö.R) - Alınan nazırların- Brüksel, 30 (Ö.R) - Belga ajansının ~rdar. k ~aharıh zayıa. 1 tli:sız a- yet divanı, 28 eylıllde imzalanan Sovyet- Thtonya - Sovyet anlaşmasından endişe- 213 M. H. Nazlı 

dan Şmit, bugün Vilhelmştrasede ya- Berlin muhabiri Alman mahfellerinin Alrnn enl ço d ha e emmı!.'ded t s· b ler birliği - Estonya karşılıklı yardım lidirler. Ruslar, Baltıkın şark sahillerin- 8 
13 50 

6 

6 25 
13 50 
14 25 

5 50 
9 50 
5 25 

"- l ·• ·11 • • k bul "talA bild. · • Alın Av an arın a a uzun mu e ar - ktı t dik tm' tir d ·· C bel'· tar k ld · 1 d' Sl 9 Alb~yrak ..,..ncı gazete er mumessı erını a şu mu aasını ırıy·~r. anya - ruk k d' h h t1 .. d t t bil pa nı as e ış . e uç e ut ı e e etmış er ır. o- 56 N. Uzümcü 
ederek : rupada hegemonya maksadı takip etmi- lu. ~n ı ~p .e ~d aı:ı ıç1:1:1 ~ ~at - Brüksel, 30 (Ö.R) Thtonya hariciye vakyanın mukadderatı hakkında da Sta-

5 25 
9 50 
5 Almanyanın Polonyayı ilhak etmedi- yor. Sovyet Rusya ile tahdit edilen men- ~~:.rı~ pek ı;?ç ~ ~~ .?~~t5ız e- nazırı B. Seltcr de Sovyet - Estonya it- lin ve Hitler arasında henüz bir anlaş- ii ~· t~e.f~~~! 

ğini, burada Moravya ve Bohemya gibi faat sahalarıdır. Arazi hududu değildir .. d" ı .e hrm~ t.e diı~. b~ uyuk t mhanli cdn- tifakının akdiyle alakadar bazı noktala- ma mevcut değildir. 4112 Yekun 
k l ustrı şe ı şım ır çı ın ı a n e t ihi. · · M k d k ı t bir himaye rejimi urulacağmı söy e- Almanya Rusya ile paktı hasma karşı F h . . d k ld ~ d .. t rın avz ıçın .. os ova a a mış ır. Estonya ile yapılan iktısadi anlaşmaya 104919 i Dünkü yekun 

. f . . . . b' 1 ak ransız attı ıçın e a ıgın an uç a- Moskova 30 (O R) - Molotof Thton- 1· b nl Al . . h 
mış ır. zafer ihrazı ıçın yenı ır vasıta o ar raftan cenup şark ve garpten Fransız . . • · • ge ınce, u a aşma manya ıçın iç J09031 i Umumi yekun 

Şmit, garp demokrasilerini harpçı si- hazırlamamıştır. Bilfıkis bu yeni bir . al, al' İ b d .· . ya harıcıye nazırına Moskovayı terket- müsait olmamıştır. Estonya endüstrisi N 7 6 25 
6 75 
8 

ti . d ~ d t tmi . k" ateşı tına anmıştır. şte u a, }ırmı mcden evvel Sovyet - Thtonya paktının 1 1 1. d .d. . d' 1 o. yase enn en vaz geçmege avc e ş sulh ım anı yaratmıştır. .,1tı günden beri devam eden sabırlı ve . . . . . . Aman arın e ın e ı ı, şım ı Rus arın No. 8 
ve bugün sulha avdet için yapılan tek- 1 d k Ik k ... . · . ımzası şercfıne hır zıyafet vcrrnıştır. Bu €rne ger ktır' Ruslar ay · da N 9 Po onya orta an a tı tan sonra emniyetli bir Fransız gayretınin netıce- . f . . . . ı .. ece · nı zaman o. 
ll!i rcddederlers,; Alrn~.y~nın ~o~yek.~ harbin sebebi kalmamıştır. Fransız ve sidir.. . zıya ette S~~ın, Vor~şilo~,y~ote~ın ve Isveçin Almanyaya demir ihracatını No. 10 
~r harp yapacagı tehdıdını ilerı surmuş- İngiliz milletleri ya sulh, ya harp için ŞAYANI DİKKAT HADİSE Sovyet ha;ıcıye komıserlıgı erkanı hazır kon~rol ed:cek vaziyete gelmişlerdir.. No. 11 
tur. kararlarını vermelidir. Alınanya, teklifi Paris 30 (Ö.R) - Cephede dikkate bulurı:nus.artr. İlerıde bu ihracatın yapılması Rusyanın İNCİR 

10 
14 

. ~t?'dam, _30 ~A.A) - Havas : Na- kabul edilmezse, sonuna kadar muka- şayan biricik hadise Alman keşif kolla- Parıs, 30 ( .R) - Bazler Çaytungun göstereceği hüsnü niyete bağlı olacaktır. 1174 Tütsü ile incir 
zı sıyası mahfillerı, Polonyada Alman vemetinc devam edecektir . S Br d f al. ti . 434 Şerif Riza Ha. 

6 
7 
8 

12 
12 

8 Rus kat'i hududunun tesbitinden sonra . · ıını.n .ar ve ız a:~"m a a ıye nın A k b J ( k 
B h M h. .dar . ' Berlın. 30 (A.A) - Ordu başkuman- netıcesız kalması, dıger taraftan Vey- merJ• aya orçlu O an devlet er 117 Tarım satış oo. dcl' e?.nya. -d or~:'Y~ lımaye ~ esı ~~o- danlığı iki kararname neşretmiştir : senburg mıntakasmda Alman topçu ate- 110 Şerif Remzi 6 75 

6 50 
7 25 
6 

7 50 
6 25 
7 25 
6 

1 uzenn en ır 0 onya aye ı a- B k 1 d b" · · · · h" şinin şiddetlenmesidir Bu son vak'adan • • 108 A. Papağno resinin tesisini beklemektedir. Bu hi- u ararname er en ırıncısının u- ~ . . . • t 26 H 
maye idaresinin merkezi, Varşova ola- kümlerine göre, eski Polonya arazisin- tl~anı:~anda~lıg~ nıyetler~. ~~- Ve pl ffi3ll PfOJeSl 12 &n~'tankası 
caktır .. Fakat sanıldığına göre, Berlinin de, Zloti ile beraber Rayşmark ta rayiç dı~-ı~· ç. ır ;et.~ce bıstımz~cık ~u"ic u~ 1981 Yekıln 
bu işte bugün karşılaştığı güçlilk, Haşa olarak kullanılacaktır.. Bir Zloti, 50 h~gıb" ırd~a e~ .du tmın :ı a a es Vaşington 30 {Ö.R) - Hariciye ko- aleyhinde böyle bir istisna arzu etmesine 76375 Dünkü yekıln 
rolünü oynamağı kabul edecek bir Po- fenningtir. ıç 1: uşman . şı a ı yo ur. 

1 
misyonu reisi Pitman gazetecilere beya- ihtimal veremediğini söylemiştir. 76356 Umumi yekCın 

ı ah bulm k B b d İk. . k . h .. k.. 1 . .. Lehıstandan çekılen Alman kuvvet e- t d k b hük. Uml ini d Ro 30 (ö R) R is' ürnh" R İRE onya ş sı a tır. u se epten o- ıncı ararnamerun u um erme go- . . k . . . d'ki hald Alın na ın a anunun azı er e- ma . - e ıc ur uz- ZAH 
layı, Polonya himaye idaresinin daha re, eski Polonya arazisinde bir Rayh rını~ e. serısı tundi~ ti ~ d anı~ ği§tirmek lazımgeU!ceğini söylemiştir. velt Amerikanın Avrupa ihtilafına mü- 584 çuval Buğday 
uzun zaman askeri idareye tAbi olarak kredi sandığı tesis edilecektir .. Tedavül- merd ~z:ne .~evd el . ş ~dd ~~ a,beb. T Bu kanun, Amerikaya harp borçlarını dahaleden içtinap edebileceği kanaatin- 186 balya Pamuk 
kalması muhtemeldir. Fakat diğer taraf- deki para fıkdanını karşılamak tizere tc:n ~ ~l muca : ~;::n şı e ~ s; 1 ıy e ödememiş olan devletlere uzun vadeli de olduğunu söylemiştir. 12 ton Fasulya 

5 125 5 7~ 
42 
11 50 

tan Alman zimamdarları, bu meseleyi bu sandık, Rayşmark kıymetli paral;u'. ~a 1

1 
an ~yıa n sonra, a. rotn~~ kredi açılmasını menetmektedir. Ingil- Roma 30 (ö.R) - 'Onayted Pres ajan

pek çabuk surette halletmek arzusunu çıkaracak ve bu paralar bu arazide te- . am ıya~ ar vek::;onra yeknıd'l avzkı tere ve Fransa bu vaziyettedir. Fakat sı bildiriyor: Panamadaki Pan Ameri-
gu··ımekt di ç··nk·· · ti · b. p d 1 d k . B kr d. dı" p cdıleceklen mınta alara sev e ı ece - Almanyanın Amerikaya harp borcu ol- kan konferansının tali komitesi dün Para Borsası 

e r. u u nıye erı, ır • o- avy e ece tir. u e ı san s;rı, o- l d. 
ı hü.k. .. . bul d r er ır madığından, bu kanuna göre Amerikan Amerika kıtasını ihata edecek geniş bir CÜMHURİYET MERKEZ BANKASI onya umeti• mevcut un uğunu lonya milli bankasının yerini tutacaktır. R . 30 co·· R) D" M k d 
ile · ·· k p 1 b B dk iki . . ld lı oma, . - un, os ova an vatandaşları Almanyaya uzun vade ile emniyet mıntakasının tesisi meselesine 
J { 1 tu~er~. ~ı°nyanın ya ancı me~- u san ı • teşrınıevve e ça şmaya dönen Ribbentropla uzun bir mülakatta ikrazda bulunmak isterlerse Almanya ait projelerle meşgul olmuştur. Konfe- KLEARİNG KURLARI 
t et er e ı ma arını talep eylemektır .. ba.şlıyacaktır. bulunan Hitler bugün başkumandan bu imkandan istifade edebilir. B. Pit- ransın mesaisi Salı ve Çarşamba günle- Sterlingteo ıayriıi bir Türk liramım 

Bravçiçin garp cephesindeki karargahı- man ayan meclisinin Ingiltere ve Fransa rine kadar devam edecektir. mukabilidir •• 

Yeni Rumen başvekilinin 
matbuata beyanatı 

na hareket etmek üzere bulunuyor. Bu- - Alış Satış 

rada, Görinlgin de iştirakiyle dilınbir hkarp Kıt'a ablokası Ankara Radyosn Sterlin 521. 524. 
konseyi top anacağı tahmiiı e · e te- Dolar 77.10 77.55 

dirBerlin, 30 (A.A) - Son zamanlarda Nepolyon devrini ~ i!:!:ız Frangı ~·5~ 4-:i 
şark cephesini ziyaret etmiş olan Japon hatırlatan bir DALGA UZUNLUCU Pezetas 7~6577 1:6993 
generali kont Terauchi, şimdi garp is- tecebbüs mü?.. BUGVN Florin 1.450 1.4:19 

Bükreş 30 (AA) - Rador ajansı bil
diriyor: 

Başvekil Konstantin Argetoianu mat
buat mümessillerine yaptığı beyanatta 
hiç bir suretle yeni bir kabine mevzuu 
bahis olmadığını ve başvekalete tayini
n in kral ve memleket etrafında birleş
miş olan şimdiki ekipe yeni bir unsur 
füıvesinden başka bir şey ifade etmedi
ğini bildirmiştir 

Başvekil demiştir ki: 
1938 kanununcsasisi ile ihdas edilen 

rejimin mümeyyiz vasfı devam ve istik
rardır. Bugünkü hükümeti de dünkü 
hükürnetin eserine devam edecektir. Iç 
politika sahasında yeni kabine, daha ev
vel başlanmış olan programı tatbik ede
cektir. Dış politika sahasında hariciye
nin başında Gafenkonun bulunuşu kat'i 
bitaraflık siyasetinin tatbikine devam 
edileceğine delildir. Hariçte barış ister-

tihkamlarını teftiş ebnektcdir. ~ İsveç Frangı 3.4064 3.4261 
ken dahilde de barış istiyoruz. Hüküme- Paris, 30 (A.A) - Charles Morice, Liubliana, 3~ ~A.A) 7 Ha~as : Slo- -~- İsveç Kronu 3.2251 3..2437 
tin başında bulunduğum müddetçe bu- Petit Parisien gazetesinde, askeri hare- vence gazetesının Y.az~wı~a gore,. Al- 1S39 m. 183 Kcs./120 Ww Norveç Kronu 3.3778 3.397!; 
günkü ahval ve şerait içinde elzem olan kat hakkındaki yazısında diyor ki : manya, Sovyetler bırlig~. ve ~ı~af T. A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ ZO Ww. Çekoslovak kronu 23.09 23.20 
nizam, sükun ve inzibattan inhirafa mü- Almanya icin, Sarbruku kendi cephe- Tuna ~e Balkan devletle~ın i.ştiraltiy- T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. Dinar 35.22 35.40 
saade edilmiyecektir. Bütün Rumenle;.·, si dahilinde daha fazla tutmak çok güç le, İngıltereye karşı, vaktıyle Napolyo- Leva 64 
bütün politik ve ideolojik ihtirasları bir olacaktır. Çünkü bu büyük endüstri r.un yaptığı gibi, bir nevi •Kıta abloka- 12.30 Program ve memleket saat ayan Ley 8 .86 65.22 
tarafa bırakarak Kralın ve bayrağımı- sehri, bi7Jm cephemizin içerisine doğru sıa organize etmeği araştırmaktadır. 12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri.. 
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· 83. 

zın etrafında birleşsinler. bir cıkmtı teşkil etmekte ve bu sebep- Gazete, bu haberi verdikten sonra, bir 12.50 Türk müziği : (Ankara radyosu Rayşmark 1·97 l.98 

Ek il. 1 . • b 1 • • d 1 • . ten cenuptan sarktan ve garpten Fran- nevi komanter kıymetini haiz olan aşa- küme ses ve saz heyeti) İdare Liret 1
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0 a ıyet er ıçın, un ar ıçın ev etımı- • · y d k. 'hA aI ilA k dir d M t C mil Drahmi 

. . .h 1 . . . d h·1· d k. ~ız atec:i altında bulunmaktadır Fakat gı a ı tarı ı t s atı verme te : e en : esu e .. 1 4.2159 4.2373 zuı ıstı a esı çerçıvesı a ı ın e ı meşru · c • •• N 1 k bl k ilA ttik 13 30 14 30 M" "k (Kti ük. k tra Z oti 
11 . h'" d k h ki .. Sarbruk gibi büvük ve ehemmiyetli bir apo yon, ıta a o asını an e - . - . uzı : ç or es 3.6807 3.6984 eme erme urmet e ere a ı ve mu- . . • . . t n dul il bütün Avrupada Şef : Necip Aşkın Pengü 

savi muamele istiyoruz. $imdiye kadar c;ehrın tam olarak zaptı, azamı ıhtıyath b: sonrftaa, o~·b·· arı ef d 1 İn 1 - Carl Robreht - Vals potpurıs· ı' ANKARA BORSASI 
· ·· · · · h k t · t kt d. H · d ld -"'u ır tara n o ur tara a o aşmış ve -parlak bır surette gosterdıklerı tesamid- are e ıs eme e ır.. er )er e o Uı.; • • • • b s ,_ v· d ilkb h Londra - Sterlin 1 

d d 1 k ll" 1 k . d . ~ibi buruda da Fransız başkumandanlı- gıltere ıle tıcarct yapmakta devam eyli- 2 - Ro reht tou - ıyana a a ar. 1 en o ayı e a ıyet ere pe. zıya e mın- gy'ı fnzla zayiat' vermemell.i esas tutmak- yenlere karşı ceza seferleri tertip eyle- 3 - J. Strauss - Viyana bonbonlan.. Nevyork - Do ar 100 
nettarız. · "" ö • • 4 N' D tal v· kıl t Paris - F. Frangı 100 

tadır mıştır. - ıco os - ıyana şar arı po p. İsv 
Müteakıben başvekil millete hit&ben · FİLOMUZ 5 _ Paul Lincke _Kapris (Serenat) Cenevre - içre F. 100 

bir beyanname hazırlamakta olduğunu • • 6 _ Borodin - İkinci kuartetin noktürnü Amsterdam - Florin 100 
bildirmiş ve beyanatını. bütün mesuliyet- va f kanda Tekirdağdan Sllıvriye 7 - Delibes - Kopelya balesinden bebek Brüksel - Belga 100 
lerimizi müdrik bulunuyoruz, cümlesiyle hareket etti.. dansı.. 18.00 Program .. 18.05 Memleket Stok.holm - İsveç Kronu lOO 

5.24 
130.34n 

2.9775 
29.6875 
69.8675 
22.1575 
31.3775 

bitirmiştir. Papa Leh milletinin Tekirdağ, 30 (A.A) - tlç gündenberl saat ayarı, ajans ve meteoroloji haber- Diğerleri tescil e~memiştir. 
-------------------------- k~ iğ Tu~~~~~~~~~ .. ~M~:~~~~ -a :amal! l anı rafından her gün ziyaret edilmekte ve Çocuk saati ... 19.30 Türk müziği (Fasıl Amerika harp 

Almanyada bir bolşevik 
ihtilali mi hazırlanıyor 

takc!iS ettı... filomuz zabitan ve efradı da şehri gez- heyeti)... 20,30 Konuşma... 20.45 Türk b tı 
Roma, 30 (Ö.R) - Kastel Del Golfo- mektcdirler. Dün de sahil kışlasındaki müziği... Çalanlar : Vecihe, Re~at Erer, nazırının eyana 

da Lehistan baş kardinalını kabul eden sahada donanma takımı ile Tekirdağ Ruşen Kam, Cevdet Kozan .. Okuyan : Vaşington, 30 (A.A) - Harp nazırı 
Papa Leh milletinin kahramanlığını ve muhteliti arasında bahriyelilerimizin ga- Mustafa Çağlar ... A - Dede - Acemaşi- Amerika ordusunuiı 150 inci yıldönü-
dindarlığını h~yecanla takdir etmiştir ... libiyetiyle neticelenen bir maç yapılmış- ran şarkı - Dinle sözüm ey dilruba.. mil dolayısiyle iradcttiği bir nutukta 

Roma, 30 (0.R) - Papa, bugün Po- tır.. B - İsmail ağa - Acemaşiran şarkı.. yurd müdafilerinin bir harp zuhuru 
lonya hakkında hayranlık hisleri ile do- Filomuz bugün Silivri ye hareket ede- Yanar sinem... C - Nikogos - Acem mukadder olduğu takdirde selefleri ka-

Londra, 30 (Ö.R) Taymisin Rot-
tcrdam muhabiri bildiriyor : 
Moskovanın nihai hedefi Avrupada 

Bolşevizm ihtilali çıkarmaktır. 
Berlinden gelen mevsuk haberlere 

göre şimdi Alınanyada halkın büyük bir 
kısmı, hatta Nasyonal sosyalist partisi-

ta baka halkı gözlerini Göringe dikmiş- lu Hıristiyan alemine hitaben çok heye- cektir. kürdi şarkı - Sevdi gönlüm ey melek dar azim ve metanetle milli müdafaayı 
lerdir. Çünkü yalnız onu bugünkü Bor- canlı beyanatta bulunmuştur. Papa, be- ltf U G L A D A sima ... D - Mehmet bey - Acem kürdi deruhte edebileceklerinden Amerikah-
juvazinin mümessili telakki etmektedir- yanatında hülasatan demiştir ki : H "' ld i saz semaisi ... Okuyan : Radüe Erten. ların emin olabileceklerini bildirmiştir .• 
ler .. Muhtelif müracaatler yapılmıştır.. - Polonya bir çok karanlık yıllar ge- USUSI al'en n ' A - Salahettin Pınar - Eviç şarkı - Göz 
Eğer Göring harekete geçmezse Alman- çirdi.. Bu karanlık yıllardan sonra ihya yapfll'dığl Otel... yaşlarınız .. B - İshak Varan - Eviç şar- -~/7.a"LZ"Lr./V'i7.9Wiir-
ya tamamen mahvolacaktır, diyorlar. günleri gördü .. Karların altından bahar Muğla, 30 (A.A) - Burada husus! kı - Son ayrılığın matemi .. C - Nikogos 

Zira, bu tabakanın kanaatine göre güneşi bekliyenler gibi yine kurtuluş muhasebe tarafından yaptırılmakta olan Ferahnak şarkı - Bir tıflı yosma eda pek 
Stalin, Almanyayı komünizme tamamen günlerini bekliyor. Polonyalıları, öl- otelin ikmaline çalışılmaktadır .. İnşaatın D - Halk türküsü - Esmer bugün ağ-

Asabiye Mütahassısı 

Doktor Cahit Tuner nin bir çok erkfuıı Almanyayı Sovyet- teslim oluncaya kndnr tazyike devam mek istemiyen müstakil Polonya için on bin liralık son kısmı ihale edilmiştir. lamış .... Okuyan : Muzaffer İlkar .. 
leştinnck istiyen hnreketin vehametini edecektir. .. göz yaşlarını dindirmelerini söylemiyo- Otelin açılına merasimi Cümhuriyet A - Rahmi bey - Hiiseyni şarkı - Acep Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 
görmektedirler. Nazi partisinin içinde Briikscl, 30 (0.R) - Bazı haberlere rum .. D bayramında yapılacaktır. nazende şuhsun ... B - Bimen şen - Hü- sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da 
bir ayaklanma vardır. Partinin Bolşevik göre Almanya Rusyaya komüni1.m aley- Hindistanda toplanan AMERİ.KADA FEYEZAN seyni şarkı - Bahçemde lale var.. ~ basta kabul ve tedavi eder. Elektrik 
unsurlnn şimdi .faaliyete geçmişlerdir. hinde mücadelesini hafifletmeği ve ha- harp ianesi.. ili lı. I C - Refik Fersan - Hüseyni türkü - Bir tedavileri tatbik eder .. 

Londra, 30 (0.R) - Cermen - Rus piste olan 2000 Alman komünistini ser- 200 ft I~ a~ıJıta Jıaldı.. kaçı birleşerek.. D - Faize Kapancı .~/7Z/'ZL~""',.;~z:ı:Y~---·-
anlaşınasından sonra Almanyanın orta best bırakmağı vadetmistir. Simla 30 (A.A) - Umumi vali tara- Kunning, 30 (A.A) - Yunnan eyale- Hüseyni türkü - Aman dağlar canım 
-------------------------"------ fındnn harp sermayesi olmak üzere top- tinde yağan devamlı yağmurların sebe- dağlar ... 21.30 Müzik (Cazbant pl.) 

lannn iane miktarı takriben 225.000 in- biyet yerdiği fcyezanlar neticesinde 22.00 Memleket saat ayarı ve ajans 
51 i+mEW-

Almanyadaki Nazi şefleri milyonla
rını yabancı bankalara vermemişler 

giliz lirasına baliğ olmuıtur. yurtsuz kalanların mikdarı, 200 bin ka- 22.15 Ajans spor servisi .. 22.25 Müzik.. , 
Bütün 1 lindistan, ianeye İştirak et- ciar tahmin edilınektedir. 23,25 - 23.30 Yarınki program ve kapanış ı 

DİŞ rABiBi 

Azra Demirelli 

Paris 30 (ö.R) - Doyçe Nahrihten 
Y ord, bugün neşrettiği bir tebliğde, Al
manyanın şimali garbisi üzerinde dola
şan İngiliz tayyarelerinin, bir Amerikan 
gazetecı!iının iddiası üzerine, yabancı 
bankalara milyonlarını tevdi etmiş olan 
Nazi şeflerinin esamisini ihtiva eden be
yannameler attıklarını bildiriyorlar. 

Doyçe_Nahrihten Yord, isiml~ri geçen 

mektedir. 
FRANSADA ,.ı ... -.-. ........... ..-.................... ıiilıllili~ 
Komünistlel'e A A • Çok kuvvetli bir temsil heyeti ve 

Nazi şeflerinin her biri hakkında Ameri- Jıal'ŞI taJıilJat... srı sın em a Avrupada büyük rağbet kazanan 
kah gazetecinin iddialarına birer birer Paris 30 (A.A) - Paris, Marsilya, King - Yung •Çinli canbazlaru gru-
ccvap vererek bunları tekzip etmektedir. Toulon, Dunkerque ve Lillede polis ko- 1 bu ile halktan gördüğü haklı rağbete 
Doyçe Nahrihten Yordun alelacele bir münistlere karşı takibata devam etmek- şükran borcunu ödemektedir .. Mevsimin en yeni ve en büyük filimlerini 
müdafaa yapmağa lüzum görmüş olması, tedir. gösterınekte devam eden (ASRİ SİNEMA), Türk edebiyatının en güzel 
atılan beyannamelerin Alman umumi ef- Pariste Humanite gazetesi idarehane- 1 · · eser erını sahnede canlandıran temsil heyeti ve harikalı hünerler gösteren 
karında uyandırması muhtemel tesirler- sinde ve Rusyaya iltica eden komünist 
den ne kadar endi~e edildiğini göster- mebuslardan Martynin evinde araştırma- Çinli canbazlarla İzmirin eğlence merkezi olmaktadır .. 

Her gün hastalarını İkinci Kordon 
Cümhuriyet caddesi Merkez Banka
sı arkasındaki muayenehanesinde 
kabul eder .. 
Mesai saatleri : 10 dan 12 kadar .. 
3 ten altıya kadar ... 

TELEFON : 3287 
iıal•,O-~J./7/J.Z«Z~/JTZl?A~L 

mek!g!_ir. lar yapılm~ış~tı:_:r:_. ---~~-~-~1'!:,.:=.=~~~=========~~~~~=======~=~==~~= 
'7,7.7Y/Y7Y7/.7T///.////////X.7////7.//////..7/7- '/~X'l'./~r/////://:/;,,f//J kadar bu adamın zevcesi olacağımı söy- pısını çalan kim? mak icap ediyor. F~at, kuyruğun ko;-

~ ledi.. Aman yarabbi.. Şimdi ben ne ya- - Benim .. Yabancı değil .. Dezire ka- sun .. Bu delikanlıyı nerede bulmalı? 

DOKrOR 

Kemal Osman 
Bozkurt 

IZMİR MEMLEKEr 
HAS'I' AH ESİ 

~ pacağun .. Eğer dayım dediğini yaparsa dın .. Çabuk kapıyı açınız. - Buradan doğruca Nim kasabas~na l 
~ Pol muhakkak intihar eder ve ben de Faribol derhal yerinden fırladı. Alel- gidersiniz. Mösyö Şadöfo askerdir. Rüt-
:S ondan sonra yaşamam. acele ve yarım yamalak giyindikten son- besi mülazimdir. Ve nihayet o Mareşal 
~ Ihtiyar kadın bir müddet düşündük- ra kapıyı aralık etti. llıtiyar kadın he- dö Montrevelin himayekerdelcrinden-DEMiR MASKE 

ö .... 4 

Büyuk tarih ve 
( ı K ıN C l 

re 

macera romanı 
KISIM) 

:S ten sonra: men içeri süzüldü: dir. 
N - Kızım, dedi. üzülme .. Şimdi yapı- - Ne var .. Ne oluyor .. Yoksa bizim _ Mareşal dö Montcvel mi dediniz.? 

lacak en acele şey sevgiliniz mösyö Şa- Miton matmazelimize bir şey mi oldu,. Vay canına mesele enteresan olmağa 
döfonun bir an evvel buraya gelmesi ve Çabuk söyle .. Kuyruğun kopsun.. başlıyor. Fakat.. Vakıt ta pek dar. Pe
vasiniz olan dayınızdan sizi istemesidir. - J)oğru keşfettiniz mösyö .. Matma- ki .. Peki .. , kabul ediyorum. Matmazel 

- reki ama .. Dadı.. Bunu ona bura- zele bir şey .. Hem büyük bir şey oldu. sevgilisine iki satırlık bir mektup yaz-
dan nasıl haber vereceğiz? Dayısı onu evlendirmek istiyor. sın. Eğer ben kendim gidemezsem bile 

Asabiye mütahassısı 
MUAYENEHANE: İkinci Beyler 

sokak No. 79 da hastalarını her gün 
kabul eder. 

- Cenabıhakkın yolumuz üzerinde - Şimdi anladım .. Ve matmazel de çok emin bir vasıta ile bu mektubu mös-
imdadımıza gönderdiği ve bizi buraya evlenmek istemiyor değil mi? yö dö Şatöfonun eline verdirmeği taah- ~/ZZ777'/7'/7Z'07?J0.7.3-48 --

mpıa 

Ve sonra hnfif sesle ilave etti : 
- Bu ayni zamanda annen mütevef

fa hemşiremin de son arzusuydu .. 
Ihtiyar Dük te ilerlemiş, eğilmiş ve: 
- Matmazel.. demişti. Emin olunuz 

iti sizi tam bir scnedenberi seviyorum 
ve sizin zevciniz olmak şerefi için haya
tımı bile fedaya hazırım. 

Kont. genç kızın cevabına meydan 
vermedi: 

- Müsterih olunuz Dille .. dedi. Sizin 
ve benim ümitleriıniz boşa çıkmıyacak
rır. Bir ay sonra şatonun kilisesinde iz
divaç merasiminiı. yapılacaktır. 

'T-ın dö Vrinvos hemen düşüp bayıla-

cak bir hale gclmi§ti .. Dayısı bunun far
kındn oldu. 

- Haydi kızım, dedi Istirahat et. Çok 
yorgun olduğun belli. Şimdi emir vere
yim de seni odana götürsünler. 

Dezire kadın. Genç kızın bütün Jazım
lı eşyaları ve tuvalet takımlarını valiz
lerden çıkarın~. Istirahatı için herşeyi 
hazırlaml§tır. Onun perişan bir halde 
geldiğini görünce büyük bir telaşa düş
tü. 

Matmazel Vrinyes ihtiyar süt ninenin 
boynuna sarılarak hınçkırmağa başladı. 

- Dezire kadın ... Dayım beni şimdi 
Dük dö La Tura takdim etti ve bir aya 

kadar getiren adam vasıta.siyle ... Sen - Evet, çünkü o başkasını seviyor .. hüd ederim. 
işi bana bırak .. Ben gider, her şeyi ona Siz ona büyük bir yardımda bulunabi- Dezire kadın matmazel Vrinyesin oda- OPERArÖR 
anlatırım. lirsiniz. sına girdiği zaman onu büyük bir sa- ~ D o K T o R 

Böyle söyledikten sonra Dczire kadın - Hayhay .. Başımla beraber .. Çabuk hırsızlıkla kendisini bekliyor buldu. 
hemen genç kızın odasından çıkarak Fa- söyleyin .. Benden ne istiyor.... _ Haydi ... haydi çabuk .. Oturun ve ~ C d M f 
ribolun odasına ko§tu. - Matmazel sevdiği adamın ismi Pol mösyö dö Şatöfo'a yazınız .. dedi. Mös- eV et USta 3 

Tam bu sırada? Faribol arkadaşı Mis- dö Şadofödür. Onun bu meselede ma- yö Faribol bu mektubu ona götilrmeği 
tufleyi hatırlıyarak: h1matı olması ve derhal gelip konttan vaadetti. 1.:, Gönenden 

- Kulağın çınlasın Mösyö Mistufle.. yeğeninin izdivacını istemesi lazımdır. G k d h 1 b ~f'ı 
k b d b d ·· 1 b. k Çünk k tm ı· 1 d' k enç ız er a masanın aşına geçe- Memleket bastaııcsı· Baş Tabibi Ba en şiın i ura a ne guze ır uy u · ü ontun ma aze ı ev en ırme rek şu satırları yazdı: 

uyuyacağun. istediği Dük dö La Tur çok ihtiyar bir cSevgili Pol'üm, ~ İkinci beyler sokak fırın karşısı • 
Diyordu. Kapıya vurulan acele dört adamdır. On altı ya:şında bir kızla yet- Saadetimiz tehlikededir. Da.Yım kont No. 25 ... Her gün öğleden sonra saat 

darbe ile yerinde doğruldu. mişlik bir ihtiyarın evlenmesinin doğru dö Serdas beni düne kadar tanımadı- ~~üçten itibaren hasta kabul eder. 
- Kuyruğun kopsun.. dedi. Büyük olmadığını konta anlatmak lazımdır. f f d 1 TELEFON No · 3125 

1 k 1 ğım akat bugün ne ret ettiğim ost a- '.!~.,._.,,.,,,,,,r-Lı·,,r,, 1 ~,,.,.,,,,.1..r.....,- 1 laf söyledin galiba .. Bu saatte ge en im - Hakkınız var ... Gidip matmaze in ~~-~,,,,.,,,~_,,,_,,,,,~,.,._,,.-,,,,,_ -
olabilir ki.. Hey .. Kim o .... Odanın ka- asıkını görmek ve ona meseleyi arilat- •• BJrMEDİ •• 



ruıuıa 

.. W.P.RenryVanderzee SPERCO VAPUR 
01I Veıtirekasl ACElll'ASJ 

E ..,tam Bankası AMERtCA~oBT ı.tNEs tNS. ADRIATIKA ~~ ANoNWA 
T N E V Y O R K Dİ NAViGAZYONE Emlak ve 

MERKEZi: ANKARA NEV-YORK İÇİN: D İ ANA Motörii bugün bek
EXCELLO vapuru 29 eylfıle doğru lenmekte olup Venedik ve Triyeste li-

ŞUBELERİ : İstanbul, izmir-

A ja o la r ı: Bursa, Jzmit, Adana, 
Eskişheir, Zonguldak 

Y 
-ı--L b •---·•meskenler ic;in vatandaşlara mümkün •ana--• ve )'BPISlM aş~ 

olan kolaylıkla yardım eder .. 

Mevcut gayri menkuller karşılıbrında 
ikrazat yapar 

bekleniyor. manları için yük alarak hareket edecck-
EXERMOf'.'T vapuru 1 ilktcşrine doğ- tir. 

ru bekleniyor. CİLİCİA motörü 7/ 10/ 939 tarihinde 
EXM.OOR vapuru 3 ilkteşrine doğru beklenmekte olup Napoli, Cenova ve 

bekleniyor. Marsil.}'a limanları için yük alarak ha-
EXECUTİVE vapuru 9 ilkteşrine reket edecektir. 

doğru bekleniyor. tTALİA S. A. Dl NAVİGAZİONE 
ARl\fEMENT DEPPE, ANVERS CONTE GRANDE motörü 17/10/939 

ANVERS İÇİN : tarihinde Cenovadan Orta Amerika li-
GİRC~_NDE vap~ru ilkteşrin başlangı- oıanları için hareket edecektir. 

cma dogru beklenıyor.. N o T : 
D. T. R. T. KUMPANYASI İlandaki hareket tarihleri ile navlun-

BUDAPEŞT la d k" d •. "-l'kl d d l ta . TUNA LiMANLARI iÇİN r a ı e~ış= ı er en o ayı acen -
TISZA vapuru ilkteşrin başlangıcına mız mesulıyet kabul etmez. Daha fazla 

doğru bekleniyor. tafsilat için İKİNCİ KORDONDA FRA-
DUNA vapuru ilkteşriıı başlangıcına TELLi SPERCO vapur acentasına mil-

Faiz senede% 8 i tur .. 

AJnca komisyon almaz .. 

-.,___,;., ücreti (LIOO) liraya kadar .... 
.,.......- edildi"i takdirde bir 

1atelder için 1, fazlası için 2 lira ve muamelo intaç par~ i 
doğru bekleniyor.. racaat edilmesi rica olunur. 

SERViCE MARİTİME ROUMAİN TELEFON : 2004./2005 
B U C A R E S T' 

PİRE - KÖSTENNCE - GALAS VE UMD a 1r 
TUNA LİMANLARI İÇİN ..-. 

DUROSTOR vapuru 30 eylfılde... - }-
liradan af8iı olmamak iben aynca lira başına ~ hi-a Banka 
Gayri menkul lpoteii ve ..._. ve tahvilit rebni karşı LİMANLARI İÇİN ffEU.ENİC .LlNm LTD. 1 

KÖSTENCE • GALAS VE TUNA UMUMİ DENİZ ACENTAUCI LTD. 

muewelderl yapar .. 
Vadeli ve vadesiz mevduat a)ır ... 

BUGAREŞTİ vapuru 4 teşrinievvele PATRAİ vapuru eylUl nihayeti veya 
doğru bekleniyor. teşrinievvel iptidasında beklenilmekte 

~ SOCİETE C~MMERCİALE BULGAKE olup Rotterdam ve Anversa limanları 
.. DE NAVIGATİON A VAPEUR için yük alacaktır. 

. Y A R N A BALKANLAR ARASI BA'ITI 

inhisarlar 
ilin 

Tütün fabrikası 

··d·· ı·· "'·· nden• mu ur ugu • k'"kn 
F

,_ L 'k . . ~htelı"f ebatta 300 metre küp beyaz o ar san-
aDrLLamız ıçın mu _1• _ --Lb 

L-pab f ul" il satın au~ r. ılık kereste 11La zar us u e . • t"l ''nlerinden maada her gu""n 
t kile · · ·· ek ıçm ta ı gu 
ate r tartnameeı~ı gokadrm f brikamız levazım şubesine müracaat 

saat dokuzdan on yediye ar a 

edebilirler. liradır 
Muvakkat teminat 968 ~ .. ~t 14 de yapılacakbr. 
lhal~ 6/ 10/93?!u:re!kf:rin ihale §Bl'bndan evv~l teminat akçe-

• ~.ınl~eye iıti . b dıktan sonra mezkur saatte komisyonda 
sını fabrika veznesıne ya r 21 26 J 3496 ( 1942) 
hazır bulunmaları i18n olunur. • ' 

Kiraya verilecek kahvehane 
D. O. Y. 8 ci işletme müdür-

lBlflnden : ... 
idaremizin incir Ova istasyonunda bulunan kahvehanesı uç sen~ 
üddetle kiraya verilmek üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. İhalesı 

İ7. 1 O. 939 tarihinde saat 15 de Alsancakta işletme binasında komis-

yonca yapılacaktır. . . . . 

HAIFA - ISKF.NDERİYE VE PORT •LOVCEN• 
SA.İT tçtN Lüks vapuru 8 teşrinievvel 939 pazar 

BOURGAS vapunı 13 ilkteşrine doğ- günü Köstenceden avdet edip 9 teşrini-
ru bekleniyor. evvel 939 puartesi günü saat 12 de : 
DEN NORSKE MİDDELHA VSLİNJE Pire • Arnavutluk )imanları - Kotor-

0 S L O Dubrovnik- Split ve Triyesteye hareket 
NO~VEÇ llMANLAIU tçlN edecektir. 

BALKIS vapuru 10 ilkteşrine doğru GOULANDRİS BRCYI'HERS LTD. 
bekleniyor.. PİRE 

Vapurlann isim ve tarihleri hakkında •NEA llEUAS• 
hiç bir taahhüt abnmaz. LUks transatlantik va ile Pire 

Vapurlann hareket tarihleriyle n.v- puru 
tunlardaki değişikliklerden acenta me- Nevyork hattı ... 
suJiyet kabul etmez. Pire· Nevyork aeyahat mtiddeti 1Z lfln 

Daha fazla tafsiltt için ATATÜRK Nevyork • fuan için busuat fiatler" 
caddesi 148 No.da W. F. H V Der Pireden hareket tarihi 

enry an 13/10/939 18//11/931 
Zee ve Ş!L Vapur acentalığına müraca- G k ı u ---'•t tarihleri, ere vapur ann m v-..a 
at edilmesi rica olunur. k lsim.l ri lunlan ı..ı. gere vapur e ve nav DIUf.· 

TELEFON: ıoG'1/ZOOS kında acenta bir teahhUt albna giremez. 

.......................................... .., Daha fazla tafsilAt almaJc için Blrlnc:I 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umumi deniz Acentalıjı Ltd. müncut 
edilmesi rica olunur. 

OLİVİER VE ştlREK.Ası LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
TELEFON: 2443 

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

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

Telefon : 4072 MUdUrlyet 
Telefon : 3171 Acenta 

T. BOWEN REES VE 
şürekAsı 

-"'·Messageries Maritimes FERN LiNE <FEARNLEY AND 

-BIÇAGI 
Fn serf .sa~allorı 

yener 
\Je, ~ 

umu.şaAr 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin mmteciri 45 senelik otelcilik mütehauua bay ömer 

......... Bengü'clir. 
Briatol oteli elli odah her odada aoiuk Ye sıcak akar aulan, hanyolan 

e kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
aörü ve huauai lokantası vardır. 

Bütün uri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
e latanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
ecek derecede ucm.dur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehusm 
J ömer Lütfü Benpniin idareaindedir. Bir defa ziyaret hakikati 

-ndana koyar. Bunun için biitiin Eıeliler, kendinin tahtı isticarmda 
lllııaıhlnlm otellerde buJutml-. 

Devlet ha\'a yolları 
müdürlüğünden: 

gvawaı-

umum 

2 T etrinievvel 1939 tarihinden itibaren i§arı ahire kadar tayyare 
lerimiz apğıda yazılı saatlerde hareket edecektir. 

{Pazardan maada her gün) 
Ankaradan hareket lstanbula muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 
14 00 16 00 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Oç senelik muhammen kirası 240 liradır. l~teklı1erı? 18 lıradan ıha: 

ret M. Teminat makbuz]arile muayyen vakitte ko?'wyona ge~~lerı 
l&zımdır. Şartnamesi İ§letme kaleminde ve mahallt ıstasyon teflıgınde 

--·- EGER OF OSLO) ı 
KUMPANYASI FERNLANB motöril ayın Dibayetln- • 

lıtanbuldan hareket 
Şaat Dakika 

9 30 " 30 

görülebilir. 
1, 3, 7, 12 3605 (2006) 

lzmir akşam kız san'at okulu 
direktörlüğünden: 

k ti 25 Te§rinievvele kadar açıktır. Arzu 
Okul.umuz t~ebc ;,rı zarı 1130 dan 4/30 za kadardır. Okul ida-

edenlerın her gun saat . . vel 30 1 3 4 5 6, 7 3599 ( 1999) 
reaine müracaat etmelerı ılan o unur. ' ' • , ' ------------------

Jzmir çocuk esirgeme kuru-
mundan: .. 

uk 
· kurumu lzmir merkezinin 27. 9. 939 tarihınde ya-

Çoc esırgeme ·ı .,"'_ ed'ld"W. h ld 
k 1 

"' kon'"e toplanbsı gazete ı e uan ı ıgı a e gc-
pılaca o an umumı ·-· l ,. ded" . lığı dolayısile toplantı yapı amamıştır. 
len aza a L-:~ın az 4 10 939 tarihine müsadif çarşamba günü kon-

Sayın ~rımızın . . V ··cac1 l . ti . . ak k .. ere saat -17- de erem mu e e cemıye sa-
'"eye ıttır etme uz 
e· 1 l · rica olunur. 
lonuna ge me erı 3604 ( 2005) 

-----------:-::::::-------~~~~~~ 
tzMIR BELEDiYESiNDEN: 1 ~e @rn , 

" · ve memur· ~ 
ıa:. .~:t~~itlc ~ise ~ıı::re BRONZ 
ması, bafkitiplikteki şartnanıe51 Muhanı-
a-1P eksiltmeye konulmUflU!'· . o 
~bedeli 1458 lira olup ibalJsi 6·. 1 k ELYAFI D4PERMEAB1LlZE OLDU-
939 cuma gtinü saat 16 da dır. _iştira. CUNDAN SERTL1C1Nt MUHAFAZA 
edecekler 109 lira 35 kur~ ta::~~~ EDEN YEGANE DtŞ FIRÇASIDIR 
bankasına yatırarak ınakbuztı Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 
mene gelirler. ur 

2 - Belediye zabıta 8ınir ve znem aını: l;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiilsiiiı••••---. 
lan iç.in 81 adet klflık kaput ~t1:eçhlle 
ması başkitiplikteki ~ Muham
açlk eksiltmeye konulınuş. · si 6_ ıo. 

balllye ,,.,,,,,,.,.... ... 

men bedeli 972 lira olupdadıribale iştirak 
939 .... saat 16 . 1 ·ı z· ecıec:= 1~~ teminatı iş~; smaı ıya 

Doktor 

THEOPHİLE GAUTİER vapuru 30 de beklenilmekte olup Nevyork ve • 
ajustos 939 da saat 16 da gelerek gece Amerika sahilleri Umanları içhı yük ala
İstanbul yoliyle Pire, Napoli, Marsilya- caktır. 
ya hareket edecektir. Gerek vapurların muvasalat tarihleri, 

Her türlü izahat ve malômat için Bi- lslmlerl ve navlunlan hakkında acenta 
rind Kordonda 156 numarada LAU- bir teahhUt altına giremez. Daha fazla 
KENT REBOUL ve ŞERiKt vapur attn- tafsilAt almak için T. Bcwen Rees ve Şr ... 
tamıa mliracaat edilmesi rica olunur. nın 2353 telefon nwnaruma milracut ' 

TELEFON : 2 3 7 5 edilmesi rica olunur. 

BiOGENiNE 
BlOGENİNE: Terkibinde bulunan demir, kinin, arsenik cibl mukavviyat 
ile kola, koka, kinldna cibi müştehi hülisalann gayet itinalı bir surette 
birleştirilmesinden husule gelen bir müstahzardır. 
BİOGENİNE : Gıdası kan olan sivrisineklerin iğneleriyle kanımna aşda
dıklan sıtma parazitlerini öldürür. Sıtma parazitleri, kanımızda hesap b
idelerinin haricinde kalan büyük ve şayanı hayret bir derecede çotaJırlar" 
Bu korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kmmzı yuvarla
caklan mahv ve harap olur, sıtma meydana gelir .. 
BİOGENİNE : Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı klirrecikleri artını. Ade
le ve sinirleri kuvvetlendirir .. İştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma 
parazitlerini öldürmek suretiyle şifa temin eden ve sıtmadan koruyan 
yüksek tesirli bir iliçtır. Tali olarak bel ge"§ekliti ve ademi iktidarda 
büyilk faldeler temin eder. 
Sıhhat vekAletinin Resmt müsaadesini ha.izdir .. Her eczanede bulunur ... 

iP. 

lstanbul belediyesinden: 
Beıiktafda Abbaa ağa bahçesinin ihata dıvarı inpatı ile tevsiatına 

ait iıler kapalı zarf eksiltmesine konulmuıtur. 
ihale 16. 1 O. 939 pazartesi günü saat 1 S de daimi encümende ya

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

Taliplerin ihaleden 8 gün evvel fen işleri müdürlüğüne müracaatla 
alacakları fenni ehliyet ve 39 yıbna ait ticaret odası vesikaları ve ilk 
teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre ha
zırlıyacaldan kapab 7.Al'flarını ihale günü saat 14 de kadar lstanbul 
belediyesi daimi encümenine vermeleri. 

'· 6, 10, 14 3583 {2008) 

na . yatırarak makbuzu ile en m Mem)eket hastanesi eski mütah,,,,.., 

gelırler. . ile birlikte sabah' c1an itibaren akşam Lı'ae v orta ok il üb 
iki adet kamyon sa!1'1 __ ı,.;1 'yeniden 6 ya _,.y ni'QN Evi : Z505 k b k 
üplikteki şartnamesı v~e zs ... -.~... · 4178 OmİS"OnU QR anlıg., ından: 

l\nkaradan hareket 
Saat Dakika 

14 10 

Adanadan hareket 
Saat Dakika 

9 00 

lstanbuldan hareket 
Saat Dakika 

9 20 

Jzmirden hareket 
Saat Dakika 

14 05 

Adanaya muvasalat 
Saat Dakika 
16 20 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 
il 10 

Izmire muvasalat 
Saat Dakika 
11 1 o 

lstanbula muvasalat 
Saat Dakika 
IS 55 

izahat almak için acentalara ve meydan müdürlüklerine müracaat 
edilmeei ( 4900) 30, I, 2, 3 3595 ( 1996) 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 
t - Şartname ve nümuneai mucibince 1 O milyon adet Bira şişesi 

kapsülü kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli, beher bin adedi 260 kuruş hesahile 26000 

lira muvakkat teminatı 19)0 liradır. 
ili - Eksiltme 2. X. 939 pazartesi günü saat 1 S de Kabataf(ia le

vazım ve mübayaat ıubesindeki alım komisyonunda yapılacakbr. 
iV - Şartnameler her gün levazım ıubesi veznesinden ve Ankara 

lzmir bat müdürlüklerinden 130 kurut mukabilinde alınabilir. 
V - Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarım 

kanuni veeaikle yüzde 7,S güvenme parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflannı ihale günü eksiltme 
saatinden bir saat evvel mezkur komisyon başkanlığına makbuz mu
kabilinde vermeleri lazımdır. ( 7 208) 

lzmir 
rikası 

16, 20, 25, 1 3396 ( 1912) 

ilin 
inhisarlar Tütün f ah• 
nıüdürlüiünden: 

3 -.Mezbahaya karuse~ başkA-ıBer ':tar tkind Beyler sokaiı No. e U ar m O)'aa 

açık eksiltmeye k_onulmuş~~0:.3fo~ Muayenehane • T y 
men bedeli 4800 lira ~~':ıadır Iştira:k :====----~~---; Muhammen bedeli Fabrikamızda mevcut tahminen 3900 kilo yanık makine yaiİ 60 
939 cuma g{lnil saat . t ~bankası- Miktarı beher metresi Temlnati kilo muhtelif cins eski kayış, 20 metre eski hortum, 53 adet eski zım-
edecekler, 360 liralık te1f1:;cilmene ge- OPB.RA2'0R C i n s i Metre kuruş kuruı parataıı. 1 50/ 200 kilo eakl çinko, bir mikdar eski ,erit, 1200 kilo eekl 
na yatırarak makbuzu 1 e } M kb•t çember, çullar açık artbrma ile satılacaktır. 
lirler. · bi tara Or As"ı U 1 Y ı k k 30 ı 

4 Ik
. lik caddesinın r - • ünü urşuni umaş O 375 84.37 istekli er; prt:nameainl görmek için tatil gilnlerinden J...--ka her -"n 

- ıçeşme d · deki ana P ki k 1 000 l.IGf .... fında bulunan damlacık e11~k sulara Atakam amu u ır renkte bez 65 48.75 saat dokuzdan 17 ye kadar fabrikamız levazım ıubesine müracaat 
kanalizasyonun s~lAp~an ~~aza dıvan Pamuklu haki bez 1000 58 43.50 edebilirler. 
karşı korunması ıç~. b~likteki keşif .. •Mf,Bd'I' HAS'I' A• Cinai, miktarı ve muhammen bedelleri yukarıda yazılı üç kalem Muvakkat teminat 1 O liradır. 
yaptırılması ~el§ mi;ili ık eksiltmeye .nND ••f OPERA'J'ORfl kumaı açık eksiltmeğe konulmuıtur. isteklilerin 1 teırini evvel 1939 ihale 12/ 10/ 939 Pertcmbe günü aaat on dörttedir. 
ve şartnamesı veçhıle tfecıeu 1290 lira .::.• tarihinden itibaren komiayondaki nümune ve tartnamelerini görme- isteklilerin ihale saatinden önce deınn7itolarını vezneye yatır--L..'.:' 
konmuştur. Muhammen .. ü saat Hastalarını her gün üçten sonra ~ mcuan 
olup ihalesi 6. 10. 939ıJ~7 ~ te- Birinci Kordon 312 numaralı Ja- leri ve ihale günü olan 17 te§rİni evvel 1939 Salı günü saat IS de iz- tarttır. 
16 dadır. iştirak edece er ak ınakb kinyon 8~da kabul eder. mir Kültür Direktörlüğündeki Komisyona bat vurmaLm ilin olunur. Adı geçen gün ve saatte komisyonumuza müracaat edilmesi ilin 
mlnatı ~ bankas~-~atırar uzu 1._ _____ ....!1~·e~:r=RO:..:;~N_.: .. 353'1iiiiiııiı ... ı_ ______ .!JI t...'.'4'1t-\8!.t...!.....13 360~8~~00=.ı..,1~_~.._olunur. .. L ' ı59 J 1.•ıı..-_ _ 
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1 D.KTESRIN PAZAR 1939 

Dünya matbuatının tefsirleri 
Fransız, lngiliz gazeteleri gibi istisnasız bütün bitaraf matbuat Sovyet 

Alman anlaşması üzerinde ehemmiyetle durmaktadırlar 

Sovyet matbuatı sulh hita- Varşovanın teslim şartları 
hının duyulmasını istiyor 

Paris 30 {A.A) - Havas: 
Alman .. Sovyet cSulh> taaTruzu, şim

diye kadar hariciye nezaretleri yolu ile 
hiç bir resmi teşebbüsü intaç etmemiş 
ise de, Fransız efki.n bu taarruzun ma· 
hiyetine ittili kesbeyleıniştir. 

manda bütün diğer Avrupa milletleri 
için de menfaatli bulunduğunu tebarüz 
ettirmekte ve yalnız harbı tahrik etmek 
instiyenler alarm vaziyetinin ve karşılıklı 
emniyetsizlik vaziyetinin devamının arzu 
eylemektedir, demektedir. 

Bütün gazeteler, bu cSulh> taarruzu 
hakkında ayni kat'i lisanı kullanmakta
dır. 

Petit Parisien gazete~indE', Elie Boris 
diyor ki: 

Moı:ıkova görüşmelerinden çıkacağ: 
çoktanberi beklenen sulh taanuzu, dün, 
Almanya ve Sovyetler birliğinin müş
trrek beyannamesi ile baı:ılamı~hr. Sta
lin, Molotof ve Ribbentrop, cidedn teb
rike şayandır. Çünkü. bu taarruz ve bu 
mü~terek beyanname cidden bir saheser
dir. fnç.iJizlerin. Fransızların ve bit3raf-
1arın bu vesikanın manasını anlamaları 
ve hakkında bir kar"' vermeleri için, bir 
kaç satır içinde li.zımgelen herşey mev
cut bulunmaktadır. 

Petit Journal ~azetesinde, Pierrat şid
detli bir li"IAnla diyor ki: 

Çok sarih surette mevzuu bahis olan 
(ley, bugün, bütün hür miHetlerin hayat 
\reya mematı meselesidir. Medeniyet ve 
barbarlık arasında ıııon miicadele yapı
lıyor. Berlin ve Moskovanın oynadıkları 
gerih komedyaya verilecek cevap da bir 
tek kelimedir ve bu kelime. \Vatterloo 
muharebesi sonunda general Cambrone
nin kullandığındanberi tarihi bir kelime 
olmuştur. 

Fie;aro gazetesinde. D'Ormesson di
yor ki: 

Bugünkü şeraitte sulhtan bahsetmek. 
cÜynisme> in hudutlarını a,maktadır. 
Almanya, işlediği harp fiilinin doğuraca
ğı netayiçten resmen müteaddit defa ha
berdar edilmiştir. Almanya, bunları din
lememiş, bu fiili işlemiş, b_u harbı iste
miştir. Şimdi cezasını çekecektir. Gerek 
diplomatik eahada gerek ideoloji saha
ıında her şeye hiyanet eden ve bütüıı 
eözlerini nakzeden adamlarla herhanc · 
bir sulh imzasının ihtimali yoktur. Bı• 
adamlann imzalarının herhangi bir aah
tek&rın imzasından fazla bir kıymeti yok-
tur . 

Yine figaroda. Paul Olaudel diyor ki: 
Bugünkü medeniyet mücadelP~inde. 

bütün medeni milletler. lnsdltere, Polon
ya, Amerika birle!'.lik devletleri ve bitftraf 
memleketler de ve hatta muh::ısımları 4 

mız da ne kad~T namuslu kimc;eJer var!'!? 
hepsi F ransanın yanı basındadır. 

Paris 30 (ö.R) - Pertiuaks, Eko dö 
Paris gazetesinde diyor ki : 

c Lenin, bevnelmilel bir ihtilalin an
cak harpten çıkAc9.ğın1 !!Öy]cmisti. 

Stalin. bu gayretle Almanyaya yardım 
edecektir.> 

Leon Blum. Populer gaı:ete!'linde di-
yor ki: 

c Fransa, barba g;rmesini icap ettirer 
d&vasına ihanet edemez. Böyle bir ee• 
düşünülemez. Sulh .. Diyorlar .• Kimin ta
rafından garanti edilmiş bir sulh} Hitler 
ve Stalin tarafından mi? 

Sulh .. Bir kaç ay sonra Almanya kar
$1!1;1nda yapayalnız kalmak için mi~ Ha
kikat ,udur ki Fran•a, büyük bir dava 
için harba gİrmi~tir. O dava zafere ka~ 
vuşuncaya kadar harpta devam ede
cektir. 

SOVYETLERlN NESRlYATI: 
Mo•kova 30 (A.A) - Gazeteler, 

baş makalelerini Alman - Sovyet anlaş· 
masına tahsis etmektedir: 

Pravda gazetesi, iki memleket arasın
da dostane komşuluk münasebetlerinin 
teessüs etmesinin iki memleket menfaa
tine uygun olduğunu ve bunun ayni za-

lzvestia gazetesine göre, aktedilen an
laşma uzun bir aulh devresinin sağlam 
esasını teşki) etmektedir. Almanya ve 
Sovyetle birliği Avrupada nizam ve em
niyetin idame.sirıe bakmayı kendilerine 
vazife bilmektedirler. 

lzve"tia, yazısını şöyle bitiriyor: 
Eğer iki memleketin yaptığı sulh hita

bı cevapsız kaJırsa, harbın devamJndi" 
doğacak bütün mesuliyeti lngilterc ve 
Fransa tasıyacaktır. 

ALJlı1ANLARIN NEŞR!YATI 

Berlin 30 (A.A) - D.N.B. Alınan ga
zeteleri, b"'l makalelerini Alman - Rus 
anl"')masına tahsis etmektedir. 

Berliner Börscn Zeitung diyor ki: 
28 Evlül tarihli anla•malarla Alman

ya ve Rusya, menfaat ,,;,ntakalarım tah
did etmi§lerdir. l\foskova anl"')maları, 
bundan başka, kat'l bir kuvvet unsuru 
daha getinnis ve İngiltere ve Fransaya 
c:harp mı, sulh mu?> sualini sormuştur. 
Karar, Londraya aittir. Ingiltere, bu 
harbın mesulüdür. Ve bugün, Fransa 
ile beraber, bundan sonraki mesuliyeti 
de üzerlerine almaktadır. Polonya, artık 
mevcut değildir, harbın mevzuu ortadan 
kalkmıştır. Bir ay zarfında dünya siyasi 
vaziyeti, demokrasilerin aleyhine müt
hi§ surette değişmi§tir. Bu vaziyetten 
makUl neticeler cıkarmak, Fransa ve 
Ingiltereye ait bulunmaktad•r. Eğer In
gilterc ve Fransa, buna rağmen harbı 
tercih ederlerse, Almanya ile Rusya 
arasında müşterek konsültasyonlar ya
pılacaktır ve Londra ve Paris şüphe et
mesinler ki bu harbı karşılamak için bü
tün mü..•küller ve imkanlar da mevcut
tur. Biz: Londra ve Parisin cSulh mu, 
harp mı'!> sualine verecekleri cevabı sü
kfuıetle ekliyebiliriz. Tehlikeler, Ingil
tere ve Fransa tarafındadır. 

Völki§er Beobahter, diyor ki: 
Avrupa, bugün yeni bir şekil ahnış

ttr. Gerek arazi, gerek nufus itibariyle 
en zengin iki büyük devlet, dostluk ha
linde y"')amayı kararlaştırmışlar ve bu 
dostluğu her sahada çok sıkı bir i§birli
ği ile meydana getirmişlerdir. Hiç bir 
üçüncü Avrupa milleti bunu bilmemez
lik edemez. Avrupa haricindeki dünya 
da bunu nazarı dikkate almağa mecbur
dur. Bitler ve Stalinin garp emperyalist
leri gibi, bu büyük siyasi hadiseden şan
taj unsurları isihraç etmemeleri bilakis 
sulh teklifinde bulunmaları, Bitler ve 
Stalinin vicdanlarında mesuliyet hissinin 
mevcudiyetini ispat etmektedir. Bir ker
re daha garp, orta ve şarki Avrupada 
tabii nizamın tesisine istiyerck razı olup 
olınıyacakları meselesi karşısında bu
lunmaktadır. Ingiliz ve lngiliz milletleri, 
bugün tarih huzurunda sulh mu yahut 
harp mı istediklerini söylesinler. 

Frankfurter Zeitung, diyor ki: 
Alman - Rus i§birliği, harbın nihayet

lendirilmesi keyfiyeti üzerinde toplan
mıştır. Almanyanın bu husustaki teklif
leri çok sarihtir. Almanya, garp devlet
lerinden hiç bir şey istemiyor. Alınan
yaııın garpte hiç bir harp hedefi yoktur. 
Almanya, Sovyetlcr birliği ile anlaşma 
halinde, yalnız bir tek prensip üzerinde 
ısrar ediyor. Bu prensip te, Ingiltere ve 
Fransanın, Almanyaya ve Sovyetler bir
liğine ait sahalarda Alman - Sovyet mili;
terek menfaatlerine hürmet etmeleridir. 
Umumi sulh için başka hiç bir engel 
yoktur. Bu hususta bir karar vermek, 
Ingiltere ve Fransaya ait bulwıuyor. 

Deutsche Allgemeine Zeitwıg, diyor 

Denizaltıların 

ki : 
Almanya, şarkta serbesttir ve her tür

lü harp ihtimallerini kolaylıkla karşılı
yabilir. Fakat bu harbın mesuliyeti, bun
dan böyle Fransa ve ngiltereye raci bu
lunmaktadır. 
Diğer bütün Alman gazeteleri de Mos

kova anlaşmaları etrafında aynı tarzda 
yazılar yazmaktadır. 

B!TARAFLARIN TEFSffiLER! 
-Paris 30 (Ö.R) - Havas bildiriyor: 

Hitlerci propaganda, Alınan - Sovyet 
paktının itaraf memlekctlerce hoşnut
suzlukla karşlandığını şaa etmiştir. Ha
kikat bunun aksidir. Lehistamn kat'! 
taksimi, Avrupanın bütün şimal ve ce
nup şarkisinde Rusyanın tekrar kendi
ni göstermesi Belçikadan Isviçreye, Hol
landadan Macari.•tana kadar bütün kii
çük memleketlerin endişelerini artır
mıstır. 

Brüksel gazetelerinin fikrince, Alman
Sovyet paktı Ingiltere ve Fran"3ntn 
azim ve karar vaziyetini deği~tirecek 
mahiyette değildir. Zira Inııi!tere ve 
Fransanın sarih taahhütlerle bağlandık
ları ve taahhütlerini tutmak için harbe 
girdikleri Lehistanın parçalanmasına 
müstenittir. 

<Tribün dö Jöncv• Isviçre gazetesi di
yor ki: Artık en körler de anlamağa 
mecburdurlar ki Almanya ve Rusya Av
rupayı parçalamak için uzlaşmıslardır 
ve bu tehlike bütün kıtaya şamildir. 

Amstcrdamdaki umumi kanaat Hit
lerin kendini Staline teslim ettiği mer
kezindedir. Demokrasiler, Moskova ve 
Berlinin yapabilecekleri tekliflerden 
ürkmiyeceklerdir. 
Budapeştede çıkan Liberal <Magyor

Sak> gazetesi de Hitler tarafından ya
pılan sullı taarruzununun netice1enmC'si 
ihtimali olmadığını kaydediyor. Zira Fa
ris ve Londra boyun eğmeğe asla müte
mayil değillerdir. 

Umumiyetle, birleşmiş olan iki em
peryalizmin yeni kurbanının hangi mem
leket olacağı sorulmakta ve bildirilen 
sulh teklilleri itimatsızlıkla karşılanmak
tadır, Iki diktatörün fikrince Lehistanın 
akıbeti kat'ı olarak mühürlenmistir. 
Bunlar diğer bir devletin bu meseleye 
müdahalesini önceden reddetmislerdir. 
Bu sebeple, bitaraf devletlerden her 
hangi birinin yapılacak sulh teşebbüsü
ne iştiraki Leh devletinin ortadan kalk
tığını kabul mahiyetinde olacak ve bi
taraflığa uygun düşmiyecektir. 

Almanya ve Rusya arasındaki ekono
mik i§birliği ihtimali de daha fazla en
di§e uyandırmıyor.Bern'de çıkan <Bund• 
gazetesinin fikrince bu uzlaşma pek faz
la birşey yapmağa müsaid değildir. Zira 
Rusya, Almanyaya ı;ıal ·satarak doğrul
mak için peşin para ıster. 

cAlgemanyc Hanclliblab .. Hollanda 
gazetesi Alınan - Rus tıcar1 mu_badelele
rinin pek ziyade artmasına ihtımal ver
miyor. cHedbol> gazetesi de Almanya
nın Rus mallarını, çekseler bile, ne ile 
ödiyeceğini soruyor. Bu tehdid ne Çem
berlayn, ne de Daladiyeyi titretecek ma
hiyette değildir. 

AMERiKALILARIN NEŞR!Y ATI 
Londra 30 (ö.R) - Amerikada çıkan 

Nevyork Herald gazetesi, yazıyor: . 
<Moskova teklifleri şartsız hır teslı

miyetin esasını ihtiva etmiyor. ~u ancak 
Hitlerizmin kuvvet ve kudretını artır
mak istiyen bir mütarekedir. Moskova 
muahedesi Bitlere bir muzaffer kuman
dan gibi konuşmak müsaadesini verecek 
bir şey değildir. Bitler şimdi su_lh mu 
istiyor? Ya teslim olmalı ya galıp gel
melidir. Yoksa imza edilecek olan her 
hangi bir kağıdın hiç bir kıymeti olını
yacaktır.> 

Bita.raf, vapurlar ''topyekun harp 
tehdidi altında mı bulunuyorlar? 

,, 
~-~~~~~~-~~~~~~~-

Subaylar kılınçlarını 
edecek, erler 

muhafaza 
dönecek yuvalarına 

Varşova 30 (A.A) - Varşova müda
faa kumandanlığı, Varşovanın teslimi 
anl"'jmasının şartlarını bildirmektedir. 

Bu anlaşmaya göre, şehir 29 •Eyliil 
1939 öğle üzeri teslim olınw;tur. 
Varşova müdafaasına i§trak eden su

baylar, söz üzerine esir muamelesi göre
cekler ve kılınçlarını muhafaza eyliye
ccklerdir. Alman makamları, küçük su
bayların ve erlerin silahtan tecridini ve 
aile yuvalarına gönderilmesini taahhüt 
etmiştir. 

Brüksel 30 (ö.R) - Varsova müdafaa 
kumandanlığı dün son defa olarak şu 
tebliği neşretmi§tir: Sivil ahalinin ümit
siz vaziyeti, su ve mühimınat, bilhassa 
top mühimm~tının fıkdanı sebebiyle mu
kavemete devam imkanları tükcnino 
müdafaa kumandanlığı bir mütareke 
akdine mecbur kalmış ve Varşova şeh
riyle garnizonunun bugün öğleyin tes
lim olmasına ait anlasma hükümlerini 
Almanlarla kararlaştır-;,,ıştıl' Almanlar 
Leh zabitlerine, kılınçlarını muhafaza 
etmek sw·etiyle şerefli esaret şartlannı 
temin etmcği ve küçük zabitlerle as
kerleri terhis ederek yuvalarına gönder
meği taahhüt etmişlerdir. 

Berlin 30 (Ö.R) - Modlinin cenubun
da Vistül köprü başını müdafaa ede:ı 
Leh kuvvetinin teslim olınasiyle Alman
lar 56 top, 183 mitralyöz ve diğer ı,ir 
çok harp malzemesi ele geçirmişlerdir. 

Paris 30 (ö.R) - Alman askeri kuv
vetlerinin Pazartesi günü Varşovaya gi-

recekleri tahmin edilmektedir. Leh hü
kümet merkezinde yaptıkları tahribat
tan dolayı Almanların iftihara hakları 
yoktur. V arşova zaptedilmemiş, susuz
luk ve ekmeksizliğe ramolınuştur. Al
man kumandanlığı Varşovayı müdafaa 
eden zabitler için bir «şeref esareti• ka
bulüne mecbur kalmıştır. 

Hollandada çıkan Masbok gazeteRi 
Varşovanın mukavemetini şöyle tefsir 
ediyor: Gerçe, bu mukavemet Lehisla
nın muvakkat akıbetini asla deği;tirc
mezdi. Fakat Leh askerleri vazifesini 
yapmı.ştır. Düşmanı durdurmuş, müm
kün olduğu kadar fazla zayiata uğramış, 
basım kuvvetlerinin en mühim bir kıs
mını kendi üzerine çekmiştir. 

Deride, kat'i müzakereler başhyacağı 
zaman V arşovanın ve keza Modlinin 
kahramanca müdafaası manevi bir tesir 
yapacak ve istikbalde Varşova adı bir 
hale ile çevrilmiş olacaktır. 

Paris 30 (ö.R) - Varşovanın sukutu 
Amerikada ıstıraplı sempati tezahürleri 
tahrik etmi§tir. Lehistan ve Amerikayı 
birleştiren müteaddid bağlar, bilhassa 
Amerikan sanayi ve ziraatine Ame-ri
kadaki milyonlarca Leh muhacırınm 
yardımı kaydedildiği gibi Amerika is
tiklal harbında Leh vatanperveri Ko
şovski ile arkadaşlarının yaptıkları hiz
met şükranla y§d edilmektedir. Ameri
kan siyasi mehafilinin izhar ettikleri ka
naate göre Leh milletinin haritadan si
linmesi muvakkattır ve Lehistan Avru-

pa haritasında hakkı olan mevkii tekrar 
bulacaktır. 

Londra 30 (ö.R) - Milteveffa Mare
şal Pilsudsk.inin karısı ve iki kızı Ro
manyadan buraya gelmi§lerdir. Madam 
Pilsudski çok müteessir bulunmakla be
raber Leh milletinin istiklali asla kayb
olmıyacağını, müttefiklerin zaferi saye-
sinde Polonyanın yeniden hayat bulaca
ğına kani olduğunu söylemiştir. 

Fransadaki Polonya ordusu başku
mandanlığını Parise gelen general s;ka
roski deruhte etmi§tir. General, Ameri
kada bulunan sekiz milyon Polony•lıya 
hitaben bir beyanname neşrederek bun
ları vatan müdafaası için Fransadakl 
Leh ordusuna iltihaka davet edecektir. 

Paris 30 (Ö.R) - Lehistanm Paris se
firi Fransa hükümetine bir nota vererek 
29 Eylül Alman - Rus anlaşmasının Leh 
devletinin haklarına tarihte misli g(;rül
mcmiş bir tecavüz teşkil etmesi milna
sebctiyle en kat'! ve yüksek bir protes
toda bulunmuştur. Lehistan bu adalet
sizlik ve cebrü şiddet hareketini asla 
tasdik etmiyecektir. Ordusunun kahra
manca mukavemeti ve bütün ahalisinin 
kabul ettiği fedakarlıklarla Leh milleti 
hür ve müstakil olarak yaşamak husu
sundaki sarsılmaz azmini ve iradesini 
bütün dünyaya ispat etmiştir. Leh mil
leti, iktidarı dahilinde olan her vasıta 
ile mücadeleye devam edecektir. Istik
bal ve nihai zafer hakkında kat'! emni
yetini muhafaza eylemektedir, 

Leh Cümhurreisi değişti 
Yeni Cümhurreisi Vladislas açevik 

dün Pariste tahlif edildi 
Paris, 30 (Ö.R) - İstifa eden Leh re- 1 kiyi başvekil tayin etmiştir. Hariciye ı nin reisicümhur intihap edildiğini bil

isicümhuru ~y~yas ~~siski yerine, ~~ 
1 
ııezare~ine ~s~ . h:ıriciye nazır]anndan d irmiştir. Yeni reisicümhur Pariste Leh 

kanunu esasısı mucıbınce ayan reısı Zaleskı geçırilıruştır. 

1 

general ve mahfelleri huzurunda and 
Vladislas Raçevik reisicümhur olınuş-ı · · h k b" · · istif' imiş" 
t Y · · · ··mh ·r · if · B ··ks 1 30 (ÖR) Lebistanın Pa ıçm ış ve Le a ınesını a e sa-ur.. enı reısıcu ur vazı esı a un- ru e , . - - . . . . . 
kanından mahrum olan Skladoski ka- ris sefiri reisicümhur Mosiskinin istifa yarak yem kabınenın teşkiline general 
binesini istifa ettirmiş ve general Sigors- ! ettiğini ve onun yerine B. Paderevski-

1 
Sikorskiyi memur etmiştir. 

lngiliz siyasi mabfelleri 
Moskovanın harbı mevzileştirmek fik 
rinde devam ettiğini tahmin ediyor 
Lond ra 30 ( ö .R ) - Demokrasiler 

barbın kesilmesine raz ı olmadıkları tak
dirde, A lmanya ve Rusya arasında isti
ısare yapı1acağını b ildirmek suretile Hit
lerin demokrasileri tehdide kalkışması 
ancak fütursuzlukla karşıl anmıştır. Artık 
H itlerin ne dediği veya ne demediğ i 
ehemmiyeti haiz değildir. H itlerin Mos
kovada sözde kazandığı diplomatik za
fer hakkında salahiyettar lngil iz mahfil
leri şu mütalaaları yürütüyorlar: 

1 - Hitler Rusyanın Almanyaya 
dost, [ngiltereye düşman old uğunu inan
dırmak istiyor. 

2 - Bitaraf müşah i tl ere göre Mosko
va anl aşmasının ilk neticesi Rusyanın 
Estonyada ve bütün Bal tık sahasında 
bahri ve askeri kuvvetini genişl etmiş ol
masıdır . 

Eatonya ile Rusya arasındak i yeni an· 
}aşmaya göre Letonya Rusyaya karşı bir 
isti laya yol vermiyecektir. Halbuki Le· 
tonya yolile Rusyayı i•tila edebilecek bi
ricik devlet Almanyad ır . 

Rus tefsirleri de Hitlerin Rusya ile it-

tifak iddiasında çok acele ettiği intibaını 
teyid etmektedir. 

Pravda Moskova anlaşmasının bü· 
esasların ı teşrih ederken d ikkate şayan
d ı r ki, asla harb ın devamı halinde, Al
man .. Rus istişarel eri maddesinden hah· 
setmemektedir. 

clzvestia> da şunları yazıyor: Mos
kova paktı harbı mevzil eştirmiştir. H it
ler daima harbın mevzil eş tirilmesi lüzu
munu muhafaza etmiştir . 

Rus kuvvetlerinin garp cephesine geç· 
mesi mevzuubahis değildir. 

Paris 30 (ö .R) - Fransız radyosun
da fU b eyanat yapılmıştır : Hitler ve Sta
linin sulh taanuzu denilen şey hakikatte 
sulh fikri namına bir iğfaldcn ibarettir. 
Mesele basittir. Bir taraftan düşmanın 
kaynaklarını tüketecek ve düşmanı ha
reketsiz kılacak olan abloka ile diğer ta
raftan Almanyanın ayni kaynakları artır
mak için Rusyadaki imki.nl a rı organize 
etmesi arası nda b ir yarış vardır. Tuzağa 
düşersek ve harhı durdurursak ne olur) 

Bu yarışda D emokrasiler faaliyetlerini 
durdururken Aln anya daha hızlı bir ha
zırlıkJa yeni bir ~arp hazırlıyacaktlr. 

Bizim aulh z vkine tahsis edeceğimiz 
her gün Alma• ya tarafından bizi kat'! 
olarak ezecek 1 ;r harbı hazırlamağa sarf 
edilecektir. Al ıanya bir harp makinesi
dir. Başında ' md.ikl adam oldukça b u 
makine harp i ın işlemekten geri kalını .. 
yacaktır. 

Vaşington 3) (ö.R) - Buradaki ka
naate göre Str linin harba iş tirak etmesi 
mümkün deği dir. Zira bitara f kalmakla 
harba iştirak f tmekten daha ziyade men· 
faal temin ~t ı1ektedir. 

Almanya Sovyetlerin ihtil il çıkarma .. 
maları ve lıat ti taarruza geçmemeleri 
için Lehist .cı·ıda büyük kuvvet1er muha· 
!azasına rr ·cbur kalacaklardır. Rusya
nın bu cepl-.ede hareketsiz kalmağa mah .. 
kUm edece 1i Alman kuvvetleri, Lehis ... 
tanın meYcut kaldığı takdirde tu tacağı 
kuvvetlerden az değildir. 

S to kholm 30 (A.A) - İs~eçin Berlin diya sefirine söylediği gibi, bitara.~~ra rınm himayesi altında seyrüsefer eden 
elçisi, •Nyland• ismindeki Isveç vapu- karşı ihtar tedbirleri karşısında değili~ .. müttefik vapurlarına müessir bir şekil- etmektedir. 
runun Norvcçin garp sahili açıklarında Bllakis bitaraf ticarete karşı tertıp edıl- de hücum edemediklerinden, 1917 sene- Amsterdam, 30 (A.A) - Boltenha
torpillenmesinden dolayı Alman hükü- mis metodik bir harp kar~ısındayız. Tor- sinde olduğu gibi şimdi de denizaltı har- gen ismindeki Alman vapurunun Hol
meti nezdinde protestoda bulunmuştur . pillenen üçüncü İsveç vapuru kap.tanı- binin tehlikelerini asgari hadde indiren landalı mürettebatı Rusya yoliyle Hol
İsveç elçisi, bu vapurdaki hamulenin ta- nın beyanatı bu itibarla beliğdir : Al- bu sistem karşısında, ayni himayeye landaya dönmüştür. Harp basladığı za
mamının bitaraf bir memleket olan Bel- man tahtelbahirinin kumandanı, telgraf- mazhar olmıyan ve sadece beynelmilel man Boltenhagen atlantikte bulunmak
çikaya ait olduğunu ve bu sebepten 1"1"ı ele geçirmek suretiyle, bitaraf va- hukuka müsteniden mm bir serbesti ile ta idi. Vapur aldığı emir mucibince 
harp kacağı addedilemiyeceğini tebarüz purların hareketleri hakkında mükem- ticaret iddiasında bulunan bitaraflara Mutmansik limanına iltica etmiştir. 

ltalyan muamması 
Ciano'nun Berlin ziyareti Moskova 
paktı hakkında izahat almak içinmiş 

ettirmiştir. melen malt'.ımat sahibi olduğunu göster- saldmnaktadır. Bremen ve daha bazı Alman vapurla-
Paris, 30 (Ö.R) _ Denizaltı harbi bil- mistir. Ma!Omdur ki İngiltere ve Fransa bi- rı da bu limanda bulunmaktadır. 

ha'i.•a bitaraf vapurları zayöata uğratma- İngiliz ve Fransız filolaıının abloka- taraflara ticaret serbestisi hususunda Roma, 30 (Ö.R) - İsveçin Berlin se
ğa başlamıştır. Norveçten İngiltereye sından kurtulmak imkiiru olmadığını ve her türlü tatminkar teminatı vermiş ve {iri Belçikaya erzak nakleden bir İsveç 
kereste ve odun hamuru hamulesiyle Rusyadan ihtiyaçlarını tedarik etmenin sadece, düşman memlekete doğru fazla vapurunun torpillenmesinl protesto et
gitmekte olan üç Norveç vapurunun de hayal olduğunu takdir ettiği cihetle- bir ticarete kalkışmamaları hususunda miş ve bitaraf bir memlekete nakledilen 
Norveç suları açıklarında, ikisinin tor- dir ki Almanya, ablokayı yannağa te- ihtiyat kaydı koymakla iktifa etmişler- emtianın kaçak eşya telakki edilemiye
pillenmek ve birisinin ı ->ayne çarpmak şebbüs için, hiç bir vasıta önünde eri- dir. Halbuki ü üncü Ra h İsve mücehhezlerl 

Brüksel 30 (ö. R) - ltalyanın nasıl vaziyet alacağ ı muamma gibidir. Sa
lahiyetli Alman mahfillerine göre ltalyanın bitaraf kalması , bu bitaraflığın 

gerek Almanyanın, gerekse ltalyanın menfaatlerine muva fık olduğundan do
l ayıdır. 

Fakat diğer haberlere göre Alman - Rua paktı dolayıaile ltalya, Almanya 
ile ihtilaf halinde imiş. Kont Cianonun Berline davet edilmesi, bu mesele hak-. . 
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