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Romanyadan Fransaya 
giden leh mültecileri 

Belgrad 2 (A.A) - Romanyadan gelen 80 
mülteci dün Yugoslav hududundan geçmİftir. 
Fransaya cidecek olan bu mülteciler arasında 
Mme. Smia'ly Ridz de bulunmaktadır. 
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1 iktidar mevkiini Göringe bırakacakmış .. 
1 Moskova 1 
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··uı-aliO ... B.e·····Iiiı den 
Görüşmeleri 

Hariciye vekilimiz 
Kremlinde Stalin, 
Molotof, Potem. 
, kinle dört saat 
görüşmüştür 

Alman - Italyan askeri ittifakı 
ağır bir imtihan geçiriyor. ltal~a 
Almanyanın çıkardığı harbı 

telakki ediyor • • 
mevsımsız 

R ma 

--0---

·Mosko\a, 1 (A.A) - Tas ajansının 
tebliği : 

1 Tcşrinicvveldc Molotof ile Türki
ye lınriciyc vekili Saracoğlu arasın
da Tiirk • Sovyct miinascbetleriniıı 
bugünkii meselelerine tahsis edilen 
hir giirlişme vulnıa gelmiştir. 
Bu göriismeyc Sovyctlcr tarafından 

Stalin, Potemkin, Dekanozov ı.re 
So\yctler birliğinin Türkh e büyük 
elcisi Tercntiycl, Tfükiye tnrafından 
ela Türkiycnin SovyctJcr birliği bii· 
yük elçisi Aktay istirnk etmiştir. 
Görü mc di.irt sıınttcn fazla ı.iir- ı 

1 müştiir. 

Bcrlin 2 (A.A) _ Hariciye nazın leri ilave edilmektedir. 
t C . ··-ı ·· · Berlinden ayni- Bununla beraber Alman radyoları bu 

n ıano og e uzen bl'-d f ı Iar-'- iki. ..-ı Avaın l(amarasında tır. te ıg en az a .. o.. w.. • • na.~ og e-
B 1• 2 (A.A) _ Kont Cianonun den evvel de noru~meleruu hildırmekte-

er ın A b. d' 1 M'!--•- l . hakkı d har k ti• d necredilen resmı 11 11 er. ~ere enn mevzuu n a e e n en sonra ,, . • 
t bli-d Almıtn hükümeti tara- re::mı beynnnttn bulunulmamıştır. 

osiıova pıı:lıtı 
laaldıında b ·pe sual •• e g e nazırın v B .. k 1 2 ("' R) K c· fınd vukub ı n davet üzerine yaptıgı ru se u. - ont ıa-

zİyar8;ti tama:;J:dığı kaydedilmekle ik- nonun Berlin ziyareti hakkında 
tifa ohmmakta ve mUmaileyhi istasyon- «Belga» ajansının Bcrlin muha-
4fa uğu~layan zevatın isimleri zikredil- biri şunları istihbar ediyor: ' 

1 Londra, 2 (Ö.R) - Avam kamarasın
da Alınan - Rus paktı hakkında bir di
}cceği olup olmadığını soran B. Attlee
yc başvekil şu cevabı vermiştir : 

111ektedır. K t c· il F Ribben Berlinde sanddığına göre gö-
Tebliğde on ıano e on • . . Loııdrada 

• - Yarın bu hususta yapacağımız ve 
yapılan yüksek harp şiirasında bulunanlar: (1) Daladiye (2) Gorbin (3) Dopri (4) Çcmberlayn (5) Halifaks bugün yapmnmağı tercih ettiğimiz bc-

İrop'un birbirlerine hararetle veda ettik· - SONU .3 ÖNCÜ SAlliFEDE - (6) Lord ,Şartfild (7) Amiral Darlan, (8) general Gamlcn yanatı beklerseniz minnettal' oluruz.• 

Avrupa harbının 
Mana ve şumulü 

--tr-
fEVUT BtLGtN 

Su son günlerde, birbirini takip eden 
çok vahim hadiselerin belagat.inden isti
fade ederek, beynelmilel vaziyeti müm
kün olduğu kadar aarahatle muhakeme 
etmek imkanlan hasıl olmuştur. Yine bu 
.. yede milletler kanaatlerini daha kuv· 
vetle tebellür ettirm~lerdir. Harbm dı
ıında kalmayı hayati menfaatlerine mu
vafık gördükleri veya başgösteren harp 
Cfoğnıdan doğruya kendi hayati menfa· 
atlerini alakadar ebnediği İçin, ııkı bir 
bitaraflık politikası ihtiyar eden mernle
'ttetler, vicdanlann tarafsız kalamıya~k
Jan bazı tezahürat ka11ısmda, hassasıyet: 
)erini artırmışlardır . .Şilpbe edilemez k~ 
bu hassasiyeti telkin eden ,uurlanndakı 
uyanıklıktır. 

Simdi herkes sorabilir : 
Geçirdiğimiz tecrübelerden sonra artık 

baıuri söze: hangi teminata inanmak ka
bildir? 

Milletler. insanlığın mukadder!'tı, t~
ziz ve takdis ettiğİmir mefkurelerm 
hemen hepsi, Ren sahillerine m~nh~sır 
kalmış gı'bi gözüken barb~ n~ticesme 
hağlı olduğunu yakmdan hıssedıy?rlar: 

Bu harbı kim kazanacak. hangı filur, 
hangi dava galebe edecektir? 

Her istediğini yumruğuna güvenerek 
yaptırmak iddiasında olanlar mı, yok~ 
bÜyÜk, küçük bütün milletlerin, kendı 
kendilerini idare haklanndan tam bir 
hürriyet ve istiklal havası icinde istifade· 
lerini temine çal!.$8nlar mı? 

Yani zorbalık mı, hak mı galebe ede-
cektir? • 
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Hangi millet bu sualin neticesiJe a a-
k.adar olmaz? 

Hangi millet, ne kadar sıkı bir bitaraf
lık muhafaza etmek azminde dursa ol
sun. zorbaJığm galebesi ihtimali ka11ı· 
amda derin end~eler duymaktan vares· 
te kalabilir ? 

Muhakkak ki ortada yalnız dört dev· 
leli alakadar eden bir dava değil, bü
ıtün insanlığın kaybolmaz davası vardır. 
,ve şu bir kaç sabr, Avnıpa h!l~b~,?? ma
na ve şümulü tasavvur edıldıgmden 
C:laha geniş olduğunu göstenneğe kifi-
air. . 

Harbm muharipler gözüyle muhake· 
mesi bu hakikati değiştirmemİ$tİr ve 
'dei?istirmiyccektir... Her iki taraf 
t« Diktnt » lttrdan ,ikayetçi~!r.~er. Al
jmnnlar « Versay Diktatının buton eser· 
erini ortadan kaldınnak için harekete 

geçtiklerini iddia ettikleri halde, mütte· 
fikler, Hitlerizmin hegemonya divası~ı 
~yıkmak, hür milletlerin hayat ve emnı
~tlerini tehlikeye düşüren bir zorba~.ıkl.a 
-mücadele için silaha sanldıklannı aoyli· • ~orlar. b' p 

Her iki aurette de harbın sebe 1 O• 

- SONU 2 1NCI SAYFADA -

EVKB'l' BiLGlll 

ESTONY ADAN SONRA Unları f ör~ı •• soy üyOr: 
Letonya Hariciye nazırı 

da Moskovaya gitti 
"Ne Jngiltere, ne Fransa, 1'rt~ de llusya 8.ılkanların ve bilhassa 
Türkiycoin Alman çizmeleri altına diişınesine razı olamaz,, 

uRusya Almanyaya cenubu şarki ve Karadeniz yolunu kapamakla İn· 
Faris 2 (Ö.R) - Diplomatik faaliyet 

yine bilhassa Moskovada temerküz et
mektedir. Lctonya hariciye nazırı Mun
tcrs te Moskovaya hareket ve muvasa-
15t etmiştir. Lctonya hariciye nazın 
Moskova hükümctiyle Sovyet - Estonya 
muahedesine benzer bir pakt imza ede
cektir. Estonya hariciye naı:ınnın Mos
kovadnn dönerken Rigada tevakkuf ede
rek Lctonya hariciye nazrrı ile görüş
mesi bu hususta şüpheye imkan bırak
mamıştır. Sovyetlerin mnksadı Leto~ya 
arazisinde, Rigadan başka Fenlandiya 
körfezi haricinde Lido gibi serbest bir 
limanda bir Us temin etmektir. Rusyanın 
Baltık memleketler~de rehinele~ elde 
etmek kararı teeyyüd etmektedır. Al-

ya ve Rusya arasında Moskovada = edilen pakta rağm~n, So'?et. Rus-
b .. lece muhtemel hır Nazı taarru-

ya oy cdb. l · lm zuna karşı lazımgclen t ır en a ış 

buluıunaktndır. d B 
Keza Litvanya hariciye nazırı a . 

:M.olotofun daveti üzerine yarın Mbosko-i 
_..ı ktir Rusyanın u s -vaya hnreket l."Uece . B ç·· u· 

ti ve bu hususta dUn . orç ın 
~:r 0 nutkundaki tefsirler yuşo~lavy.a
da Jerin bir tesir husule getımuştır. Bıl-

Son 
Umitleri 

Fransa ile ingiltere 
arasına niiak . 
sokmaktan ibaretmiş ı 
p . 2 (ÖR)::._ Aı;;nya kendi-
. arıs, k daha zaif olan Lchist:n1ı 
sındcn ço dikt sonra şını
faik kuvvetlerle C7: . en Fran-
d. agandasile Jngıltere ve 
ı prop. · ag-a ve Fran-

' birbirinden ayırın 
sn~ ı . . . d ikilik uyandırmağa 
sız milleti ıçın e 
çalışıyor. l af1 ına gö-
Alman propaganda te gr, ar 

1 d b ·•yük ralkantılar o u-
re Fransn a u " k • ah 

B. lcrce klmse as erı m -
yormuş.. m Eks r Fran-
kemelere veriliyormuş., · \· ·ı 
sızlnr Fransanın •En sulhç~v~ ~~
Jete karşu ne diye harbett!g ahk -
rup duruyor}~ .. A;skerı m nI:: 
melere verilenlerın şıd~et~allill, t 
k\lm edilmesi Fransadakı ta a 1 

ispat ediyormuş .. 
Bu haberlerin hiç bir doğru tarafı 
-· SONU 3 Undl SAllİF'EDE -

giltere ve Fransanın hayati meniaatleri ile ayni olan menfa. hassa Rusya ile Ingiltere ve Fransanın 
milli menfaatlerinin tesbiti hakkındaki atlerine sadık kalmıştır ••• )) 
kısım nazarı dikkati celbetrni§tir. Londra, 2 (A.A) - Bahriye nazırı B. bir siyaset takip ederek kuvvetini gös- sında bir Slnv milletini boyunduruk al-

Gazeteler cAlmanyanın baltık devlet- Çurçil dün akşam radyo ile yaptığı be- termiştir. Sovyet ordusu bugün Alınnn- tına alması Rusyanın emnivetine teva
lerini ve Avrupnnın cenubu şarkisinde- yanatta harbin ilk ayını gözden geçir· ya ile Rusya arasında tahdit edilen hu- fuk edemez .. Ne Rusya, ne lngiltere ve 
ki Islav milletleri azımsaması Rusyanın miştir. duttn duruyorsa bu her halde Rusyanın ne de Fransa Romanynnın, Yugos1a\'Ya· 
menfaatlerine mutabık değildir> cümle- Artık başladık, artık devam ediyoruz Nazi tehlikesine karşı emniyeti için lü- nın, Bulgaristnnın ve bunların hepsinin 
sini büyük başlıklarla kaydetmişlerdir. ve artık sonuna kadar da devam edece- zumlu olduğundandır .. Ve keza Nazi Al- üstünde Ti.irkiyenin Nazi ökçeleri altı-
Rusyanın müdnhalesi, Avrupanın şar- ğiz, diyen Çurçil sözlerine şöyle devam manyanın hücuma cesaret edemiyeceği na düştüğünü görmek istemc7.ler. 

kında ve cenubu şarkisindeki Islav mil- etmiştir : bir şark cephesinin teşkil edilıniş oldu- Kanşıklık ve kararsızlık arasında Bil-
Ictleri menfaatine bir scd teşkili sure- - Varşova müdafaası Polonyanın ru- ğu i~indir. yük Britnnya, Fransa ve Rusya arasın-
tinde tefsir edilmekte ve Rusyanın bu hunun tahrip edilmez olduğunu göster- Rusların milli menfaatleri filen Fran- da harp ateşini Balknnlara ve Türkiyeye 
milletler üzerindeki mutad hfuni rolünli miştir. İki büyük devlet Polonyanın bu sız ve İngiliz menfaatlerine uygundur... kadar götürmekten Naz.ileri menetmek-
muhafaza eylediği kaydedilmektedir. ruhunu zaptedcmemiştir. Rusya kendi Nazi Almanyanın Balkan devletlerini te menfaat birligi açıkça gözüküyor. 

- SONU 3 'ÜNCÜ SAHİFEDE - şahsi menfaati uğrunda çok sert kalpli btila etme!ii veya cenubi şarki A\TUpa· - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Berlin üzerinde uçtular 
Berlin, Potsdan ve 
yaparak bir çok 

Darmstod üzerinde Uçuşlar 
beyannameler atmışlardır . . 

Hitler Alman şehirleri Üzerine be
yannameler atılmasını menedecek 

tedbir alınmasını Göringe emrett; 
Paris 2 (ö.R) - Londra telgrafları- beyanatta bulunmuştur: «Şu bizim Hitler 

na göre Berlin üzerinde dün gece uçnn oldukça başımı nğnttı amma, çektiğim 
lngiliz tayynreleri cKazaen> Alman dev· fotoğrafların yanında bunun hiç ehem· 
let adnmlannın ecnebi memleketlere ya· miyeti yoktur.> 
tırdıkları !ervetlerden bahseden beyan- Fransız hnvn kuvvetleri de daima düıı-
namcleri düşürmüşlerdir. man nrnzisi üzerinde hnsım ile knrşılnşı-

Londra 2 (ö.R) - Gece Almanya yorlar. Bir telgraf 12 Fransız keşif tay· 
üzerinde keşif uçuşları yapan lngiliz tny- yaresile 15 Alman tayyaresi n; asında 

nreleri DnrmştAd, Berlin, Polsdan üze· bir muharebeyi tasvir ediyor. 5 Alman 
;inde uçmuşlardır. lngiliz tayyarelerinin tayynrcsi dü~ürülmüş ve 8 Fransız tay· 
böylece Almanyanın kalbine kadar git· yarcsi üslerine avdet edebilmişlerdir. 
meleri lngiliz tayyarecilerinin cesaret ve Fransız hnva nazırı iki Fransız tayya· 
mehnretini ve harp hararetini isbat el· recisine askeri madalye vermiştir. Bun• 
mektedir. Hava muharebeleri hakkında· lann birisi bir Alman tayyaresi tarafın
ki haberler de bunu teyid ediyor. Me- dan kurşunlarla delik deşik edilerek 
sela dün beş lngiliz tayyaresi Sigfrid hat- lı~erkcn tekrar yükselmiş ve düşmanı dü
b üzerinde 15 Alman tayyaresile çarpıg- tUrmeğe muvaffak olmuştur. 

1 rdır Jngiliz hava filosu 4 tayyare Diğeri düşman kurşunlarile yanan tay-
mııı a · • d " 1 F h l 
kaybetmiştir. Fakat bqinci tayyare düş· yaresın en para!ut o ranstz at ann_a 

t dettikten sonra kurıunlarla delik atlamııı ve crtesı giin tekrar uç.arak hır 
manı ar Al i 1 d" il k '1 ' detik olduğu halde kqif vazifesini ikmal man tayyares n ~ş rme . suretı e ın· 
• tir. D8nU e aralı olan pilot - SONU 4 UNCti SAHiFEDE - Garp cephesmdc lngiliz ve Frans:: a. kerlen 
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Umumi Harpte ve Cephede 

Mevlevi Taburu 
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Avrupa harbının 
Mana ve şumulü 

--tr-
ŞEVKl.T atLGlN 

Habcrden -40- Yazan 
Rahmi Yağız Naklen - BAŞTARAFI l lNci SAilt9EDE -

yapblar .. Şafakla beraber Türk topçula- burkulan dizlerinin üzerine çöktü; top- lonya1a münhasır olmadığı anlaşJır. 
rı faaliyete geçti. Gaze ve Filistin top- rağa kapandı.. Sessizce can verdi. Göriişleri arasmda bu kadar esaslı ay-
ı-akları. yarnd.ıldıkları gilnden beri böy- Mevlevilerin bu ilk şehidini, biraz D nWJar olan muJıariplerin, bir kerre sila• 
le bir cehennem sahnesi geçirmemişler, sonra işlemeğe başhyan düşman makine- • • k • • t ı d ''T k f • t ha aanldıktan sonra, davalannı netice· 
bu kadar korkunç gürültlilerle uyanma- li tUfenklcrinin ölüm takırtıları diğer un u op anışın a e ıa ,, esası lendirmeden bir sufh masasında toplan-
mışlardı. sikkelilerin yerlere serilmesiyle bölü- dıklan farzediline aalhun deftm ·edece-

Cephedeki tekmil bataryalar olanca ğün dağılması takip etti. iiae kim İnanır? 
§iddetleriyle ateş ediyor, bu cehennem Öğleye doğru taarruz muvaffak ol- u•• zerı• nde go•• ru•• şmelerde bulund'I U Bu suali müttefikler soruyor. 
1ağnağının teksif edildiği düşman hatla- muş, düşman siperlerini terkederek da- Bütün Fransız ve lngiliz p:zetelerinin 
ıında topraklann kaynadığı, siperlerin ha gerideki sırtlara çekilmek mecburi- netJ"İyatmda toplanan kanaat tudurr 
harap olduğu kolayca farkediliyordu. yeünde kalmıştı. - Hitler rejimile sulh yapılamaz. 

İki saat silren bombardımanın akabin- Yüzbaşı Sarim Mevlevi bölüğünü top- Tacı·rıe.,ı· mı·ze karşı d .. ru·· st hareket etmeyen ecnenebı· lnailtere ve Fraruanm bu kadar bt'i 
de umumt taarruz başladı .. Siperlerden ladı_ 94 mevcuttan ancak 35 kişi sağ a U 01- sörüslerine rağmen au&. t9Cavizü 
fırlıyan kahraman Türk neferleri sUngil- kalmış. 17 kişi yaralı olarak. seyyar has- •• 1 ha._ '·ında b. , K 1. h I k aİçİn yapıLyor, eidden merak ..ıileeek 
Jerinl güneşin ilk ışıklarlyıe yaldızlıya- taneye taşmmı~. u~ı tarafı da şehit dü~ tuccar ar K K ır • ara ıste,, azır anaca tır bir no1ıtac1ır. 
rak dilşman bağrında kıpkırmızı kana müştil.. Söylenenlere bakılırsa B. Hitler aılh 
boyamağa koşuyorlar, vatan davasında Akşama doğru ~ehillerin devşirilme- Teşekkül ederek faaliyete geçen kuru faydalı bulacağı çarelerin icra tarzlarını salahiyetlerı tartlaruu tesbit bile etmiştir. Bunlarm 
Jalç esirgemniyen bir can ve kan cömert· sine girişildi. Yeşil sarıklı sikkesinin al- meyve ihracatçılar birliği idare heyeti araotırmak. Hariç piyasalarda kuru meyvelerimi· müttefik devletlere tebliii için B. Mw
lğiyle ateşe, lSIUme ve sUngilye karşı tında kıp kırnnzı yüzüyle yere uzanmış dün sabah aaat onda Ticaret odasında ç) Memleket rekoltesile dünya ve ra· .ıin gerek aline gerekae diğer eeJtillerde IOliainİn ta..-uhlnu istiyecektir. 
koşuyorlardı. bulunan şehit Sinan dede, sımsıkı sarıl- bir içtima akdetmiş n muhtelif mevzu_: kip memleketlCT rekoltelerini en doğru yapılacak satışlarında bir ahenk kurmak Almaapnm teklif etmek niyetiade 

Cephenin sağ cenahına düşen mınta- dığı tüfongiyle beraber düştüğü yere lar üzerinde görüşmelerde bulunmuştur. ve 1eri bir surette toplamak, memleket suretile anormal fiyat istikrarsızlıklarının olduğu tartlar arasında bir betler llon. 
hlannda mevleviler de taarruz.a kalk- dehıedildi. Cemal paşa, mevlevi bölüğü- Bilhassa tek fiyat esaırıı üzerinde yapılan ve dünya piyaıası1e ayn ayn müstahsil lSnüne geçmek. feran.smm içtimaa daveti de nrdır. lngi
tılar. Fakat bu taarruz o r.muma kadar nü takdir eden bir emirle bunlara birer görüşmeler çok ehemmiyetli bir aflıa Ye müatehlike piy-1ar ve memleketle- IIl - Fiyat siyaseti tanzimine ve lnfa- im., ve Fransızlar bu teklifi. ablokanm 
gör~ lşitilmerıılj bir şekilde ol- harp ve liyakat madalyası verilm~ arzeylemi§tir. Birlik ic:la~ },eyeti., um- risı lamı meyvelerimizi alibdar eden zma ait iıükümlerı tuyikinden. hftullnak İçin yapıı..... bir 
du.. umumi karargaha bildirmiş. dedelere lcarn:.ratmı muntazam surette iz.asma bil- ticari, mali ve umumi ekonomik vaziyet· a) Birlik menim faaliyeti başlangı- deai.e telildô ediyorlar. Uwni,.cle Pa-

_Bölilğün hususi mı.z.ı.ksı neyler, ku- bu fedakarlık ve feragatin birer habra- dir~tir. _ .. . . . leri ballmda en sıhhatli malU:mat topla- cından ıonun~ kadar ı_nünasip görece~i ris .ve Lo_ndranm kanaati yapılacak teklif-
dümler var kuvvetiyle çalıyor, bu aca- sı olarak tevdi edilen madalyalar göğüs- Bırlik. statunun ellinci rnaddesıne mak. istatisti.lder hazırlamak bu malu· zamanlarda alıvre ve pıyaaa ut11lan içın lerin lagiltere ve F ......... ı.ba devam 
ip mıızikanın silAh seslerini ba<:tıran }erine takılmıştı.. Sinan dedenin düştü- uyarak icabında. harici ticaretimizde ta- mat ve istatistiklere göre faydalı bula- asgari hadleri tesbit etme"- karan üwinde hiç hir tesir ppmryaca-
lhengl ortalıkta ~af bir füperiş hava- ğü yere acele bir lahit yapıldı.. Harbin cirlerimiile otar: ~şm~ ~~yir cağı nporlan tanzim ile alikac:lulara b) Birlik azasından hiç biri bu haller- iı rmbiyetindedir.... . 
sı meydana getlnyordu. sonunda da mabalü halk bu lahdi tür- hue1c.e~e teahhütlenru yen~ ge~e~ baclirmek müstab.ili. taciri faydalaııd:ıra- den dun satış yapmak salahiyetini haiz ŞEVKEr BJLGJlf 

Her tarafta bu Ahengi tempohyan t ~ c;evirdiler. Sinan dedenin ruhu veya ~e yapan ecnebi tııcirler ıçm har cak 0 qriyatta bulanmak olmıyacaktır. -*-
- Allah All~! . için okunan mevlut mevlevilerin gönül- kara liste ~~· Bu ~ liste- d) Birliğin lllCYZUUD.D tqkil ede ih- c~ Bu fiyat .hadleri idare. ıneı:Hsince p ı • k b 
Sesle? alıp yüriirJr.en me~Jeviler de }erinde en içli bu nOkta:!ı'l gıc:ıklata.raJt ye adı ge_çen -~& tacirlerle birlik iza- racat maddelerinin TeJcolteJerizıi i!iıı et· t~ıbıt Ve umumt heyetçe tasvıp edılecek- 0 1 s m e t e i 

ıfperlerinden fırladılar ... Çevik adımlar~ kanatmış, hepsini göz yaşlarma batır- smdan luç bm maamele yapaımyacak- mek. tır. . 
la koşarak ilerlemeğe. ve adımlanna uy- ınıştı. tır. ) s· li"'' --'--- -'- • ç) Birliğin her Aza.ı birlik idue M· n•n. A"'. iLDI •s BEŞ 
durd .. '-1 '-•- •'-- '-le 0:..1:.:::.· L . 0. 1.L-1- _1 • e D' gm IIWUL9at Te pycıenne uy- . d b" I fi h dl . . VA " Y 

wuan Pir wıens: ı Harp bitti Suriye Osmanlı imparator.. uu.ugm aeoe ı teşeıutu u ve gayaen çal ctdtküll ··eaeeae1erı yetın en tes tt o unan yat a erını DERS VERi Dİ 
- Allah Allah... Iuğundan al~dı· Fransız mandası altın- bazı yerlerde pek yanlış hir tekilde tef· gun Jf8ll ~ f . :Je:ae m~ k muntazam tak..ibederek ona göre satış· f, " 
N~ı sa~~ k~ :· da müstakil bir 

1

hükümet haline konul- eir ~d~. ~~ğin esaaa • ve gayeleri :ci:tm:nlarl~t :ı=Zi,:. lan~ı. yapa~aktır. Her Aza b~ fiyat di- . İstanbul da olduğu ~bi ~de. d; po-
Düşman hattı gormediRJ, işitnwıdiği bu du. Sinan dedenin iki devlet hududu stahi.nun dorduncu maddesinde fil 111- l k rektifıne göre hareket ıerbestisine mati.k lis mem~larııun mesleki bilgilerını a.rt-

,urultü arasında, uzun sikkeli, sivri sün- arasına düşen lahdi, mahaili balkın (Me- retle te.sbit edilmiştir: nnma . bulunacakbr. tırmak ~ bir polis mektebi açılmış 
gillU. mevlevilerin taarruzu ile bocaladı. rabıt) ismini ,-ererek üzerine inşa et- l - Kunı meyn iluacı iPnJn tekan- O Memldtet Ç:nde ve dqmda kitap, IV - Hükümetin vereceği diğer it· ve diirv3en itibaren Halkevinde faaliye-
l>Gşman askerleri neye uğradıklarım şa- tikleri mükellef bir türbe ve yeşil bir mülü için icatteden esaslarm ve tedhir· bro1iir, bülten, kon.ferana ve Ah vası· ler: te geçmiştir. 
prarak tOlerlklerini ellerindeu atıp ge. ağaçlıkfa zlyaretgSh haline konuldu. lerin araştınlmasa n tathik:iıdn temini talaıla ~da yapmak hirliiin malt- Birlik bfr taraftaa lzaamın çalttmala- Dün açilma töreninde bulunan emni
tl hatlara doğru kaçıyorlardı. Bugün, Suriyelilerin ziyaret mahalli maksadileı sat n gayelerine badim her tür1il tedbir- rmda ıainYac•kJ.n zorluk.lan aüratle lza- yet müdürli bay Salanettin, taksim edi-

Sinan dede en başta koşuyordu. İ1k olan eski Malatya dedesi Sinan. dedenin a) Karu meJ'Ve mahauI1erbıbı clruı Te leri ittihaz eylemek.. leye çalıoacağı gibi hükümetin ihracat si- len tedris;at saatlerine göre ilk dersi ver-
aiperlere yaklaştığı sırada hain bir kur· tilrbesbıde 0 unum zavaD.ı mevlevinin mikıar itibarile istihsal sahumcla lüzum c) Bir taraftan ihnııcatolar aramda yuetimlz bakımından vereceği karar ve miştir. Bılah.are tanınmış hukukçulan
;wı dedenin sikkesini zımbaladı. Delik- göğsüne takılamıyan harp ve liyakat ma- gör~eğj tedbirlerin almmasma çalışmak. yaJrnılığı. müşterek. Te ımm.tazam maa· direktiflerin tatbikine nezaret eylemek nm:dan aTUkat B. N'Ul'i Esen, sıbhat mü
len çıkan bir kan şeridi lahzada cesur dalyaları sandukanın ilzerinde eski bir b) Mahsallerim.izia. iç ve dış piyaa- iyi tesise ve muhafazaya çalqırken cliier ve doğrudan doğruya tatbikabna geç- dürti Dr .. ~evdet Sa.racoğl~ ı:nerkn lı'D
mevlevinin şaka~an ırilzüldü .. Kırçıl hatırayı süs makamında canlandınyor- larda 9ÜJ'Ümünü artırmak ve bu ticaretin taraftan da bugü.nkil ekonomik tartlara mek T&Zifeıile m6keileftir. mutanı yuzbaşı B. Nezihi ve Emni,et 
68kallannı kızartarak tekmil yüzünü Jar_ umumi Te müşterek menfaatlerini temine söre luırulmut n bundan böyle lmrul- V - Kunı meyve ihraç işinin htt1za., mtidür muavini B. İsmail Küntay da 
kapladı.. ve ltorumağa gayret etmelı:. muı tahü olan milstahsil tqeilüllerile ettiği malzeme Ye sairenin dahil ve hariç ders vermişlerdi:r. 

Dede, iki adım daha attıktan sonra _SON_ c) iç n dış piyasalarda mahsulleri· birlik arumda tam bir tesanüdün baau· piyasalardan tedariki eureb1e ihraç ma· Derslere he:r gün devam edilecektfr. 

Birgi f iciası nasıl oldu? 
Dağ.dan gelen müthiş ve korkunç 

sel gece karanlığında bütün Birg·yi 
bir anda kaplayıvermişti •.• 

mizin ve temizliJc. ile ambal.aj gibi mUa- lüne çalıpnak. liyetlerinin asgariye indlrilmeainl temin Mektebi ik:mal edenlere ime llJDIJl!da 
tdılik..lerin hami rağbetini celbe matuf 11 - Satıt siyaaeti itinin taıWmine alt etmdttlr. ~e nriJecektir_ Malam oldu

ğa üze.re mezuniyet,. tedide esas tutul
maktadır. 

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

Dikili 
---•---

Hareketzedeleri 

Hükümetin mühim tedbirleri ,,,,.,.,..__ 
Ankara 

Mübayaatta bulunmak radyosunda 

Müh••d;::::;f:e•i 20 Üzere bir heyet geldi !E!'i!:~pça, 
Selamet kutu Calxikası IHileri 27 10. E .. Ankara radyosu ilk Teşrin başındaı 

Bfrgide 28 eylOl. 939 ~mbe günü metsizce ezecekti_ Nitekim ezdi ve ~iğ- Selamet fabrikası sahipleri 25 : vvela" o·ıkı·ıı· v· Bergamadak1· ltıbaren programını zenginlendirmek ve 
bütün gUnd~ hafıf veya şıddetli yağ- nedi .. Taşkın iki saat sürdü .. Fakat en Glea tütün kuınpanyası 5 ~ TUrk musl"'kisine daha geniş yer vermek 

t~~o~~~~· Blrgt mutat feyeuınlari- :: !td~.~1 ~~~a:Tcı:~~:lar~e~ • " • işçilr:~murları s::~~ müstahsilin pamukları Satın alınacak ::;~~~!~~:::== 
Gece snnt 21 de her kes evlerine çe- di, görillen ve her türlü tahmlnleri >'IC .. 'ln Forbes kumpaayasa 250 S radyosu komşı ve.dost devıetlerin de:llı-

kilmlş, ~ yağmınlann tesiriyle er- feci vaziyetin tablosu şudur : ~· Kültür direktödöğii me:mınlan 11 26: B~vekilimizin Kamutayda lrad ettik- sil, bu vaziyette pamuk mahsulünden ka- tiyaçlarmı nazarı: dikkate alılrak aynca 
lren kapanmış, yalnız kahvelerde, han- Birgi çarşısı kfunileıı delecek: de.rece- Merkez Bankası memurlan 50 50 E leri n~tu~ tebariiz ettirdikleri gibi hü- zanm~ değil, bilakb kaybetmfŞfu. Hü- Fransızca, Arapça ve Far.sça habe.ı: ne,-
larda yatan beş on kişi kalmıştı. de bir kısmı. çayırı her iki sahilindeki. Ömer Tunalı 5 : l.dlmetimiz mUstahslll himaye için çok kilinetlmiz bir taraftan fiatleri beynel- r.inl de programına ithal etmiştir. Bu.neş. 

Saat yirmi birden sonra yağmur yine evlerin çoğu, vadinin beş ki1ometrelik Ertuğml Tunalı l : mühim bazı tedbirler~- Bu~- milel piyasa aeviyetiliıde tutmağa çalı- riyat 31;70 metre ilaerlııden ve günde 
..,..Jı'....nğa ı.aal~dı ve gı."ttik,... ~..L.t}eni- bovıınra her iki keııanndaki sebze ve İmıir su ~keti işçileri 6 56: leden olmak ümre Adana ve İ2mlr mın- ~ırken öte taraftan da mu.stah.sill koru- ik1 defa yapılacaktır. Öğle neşJ:iya~ saat 
' 11161ıua ~ "'" 9A""""" J - Bir hayır sahibi z : ta1Calanııda mUstahs11den pamuk müba- yacaktır. 13 ile 14 arasında ve akşam neş,riy,atı da 
yordu. Saat yirmi ikide bu şiddet azami meyva bahçeleri ile kavaklıklar, ve bu • yaasma ~. Heyet evvel& D'1!."•, Be·-ft'ID ve Me- 19,45. ile 20,45 arasın.J:.. 01:..caı:....:..r. 
ve görülmemiş bir dereceyi buldu. Gök- meyanda Halke.vi, hükUmet dairesi, halk 11••••n•••••••••••••••••••••••u••••••••: Bir heyet ..__,_ __ _, __ -1-k "''--t lAW ·b~- Uö ut A.w. ~ sv.u:u"' ~- nemene giderek bu havalldeki müstahsl- Yabancı. dillerle neşriyat. saatleri ş_l>y-
ten şimşekler arasmdan tufan gibi bir paı:kı, belediye hanı, üç~. yedi çeş- 1 . o·k·ı·d ~alakadar teknisyenlerle tq- 1fn malını g6recek, tesbit edilecek bare- le tanzim edll.nı.lşt.ır: 
yağmur boşanıyor, Bozdağın B!rgi va- menin su yolları. belediye mHbehası, z Dl 1 r ve 1 1 ı e ri:ki mesat etml§ ve çalı1111alan başliımlf- me göre mtıstahsllin malını alacaktır. 13-13,1'5 Farsça, 13,15 - 13,30 A'.rap-
disl mailelerine ayni şiddetle düşen yağ- hiikümetin Arı istasyonu hasara uğra- tır. }f.eyet dün ~dar dairelerden pa· BiWıara ödem.ff mmtakasma, Nazilliye ça, 13,45 _ 14 Fransızca. 
murlar milyonlarca ton suyu Birgi ~ rnış ve dört be· asırlık bir tarih boyun- YENJ YER mugun, pamuk müstahsfltne bu Jelle gidilerek mUbayaaya devam edilecektir. A~c;amları 19,45 _ 20 Arapça, 20 _ 20,15 
yına in~i.~ord~.. Heniiz uyumamış ca Bi:rgi çayının her kudrette feye-zan- .fAR.SJNTJLARI OLDU kaç kuruşa mal olduğıma dair ilı.ml ma- Heyet dün ticaret odamıa v1Uyete ve Farsça ve 20,30 - 20.45 Fransızca .. 
olanlar büyük bir ~a korku ile in- hırla mukavemet eden tarihl iki: k&:rgi.r E Ik Dikilid da lOmat f.stemjştir. Bu maltlmata g6re ma.. diğer dairelere giderek tetkn<lerinl de- Bu n~riyatm Fransızca Ibsmı başla-
tizar içinde idi. Fakat brmun bu de~ce köprü ile yeni bir beton köprii yıkılmış .. vv~ i gece e ~aat 20:10 liyet fiatı hesaplanacak va müstahailliı rinle~ir. MUstalisJL büyük bir sabır- ınıştır. Diğerleri de bir ild. güne kadar 
geniş ve fecl olacağını kimse tahmin ede- ve tarumar oTmuştur .. De~ M.. cami ... uç saruydae 11. ve giece dyansm dan ikib~ salzat tatmini c:ihet..in. gidilecektiıo. s1zlık içinde piyasayı tanzim edecek sa- b•><:lıyacaktır. 

ezdi Saat~-' ·· ~;;_.. devamh -t>~ sonra ., san ye evaın e en ze e- MalU.m ld .. ır. .. üz uk fia*' la -s m. • .Y•.u..u uçe """5•"' . ine iki metre yükseklikte su dol- 1 lı M ili inhid o ~... era pam "':"' 89-- tış rın yapılınasına muntazm:l.ır. Satış Kısa dalgada yapılacak: liu liabernCf-
infilllklara, bombardımanlara benzıyen m~tur. Çay mecrası ve sahilindeki cad- ı: 0d.~~~~~ da lan ~~':tl~~?en da- ~en senelere nı.sbetle çok dt1şkünd.ilr ve muameleleri başlayınca piyasanın biraz riyatının uzun dalga neşrlyatma tesiri 
mü~ ve korkunç bir uğultu vadi bo- delerle çarşı, mikdan tahminleri aşım or un . uvar ço,,.,.~.urim • eynelmilel pamuk plyasMl:yle muvazt y(ibelece~e kuvvetle ihtimal verifü. olmıyacaktır. 
yunu çmlatmağıı başladı.. Sanki tabiatin bilyilk ve küçük taşlarla dolmuştur. Bu 1 - 2 ilkt~ gecesi saat bırde ızmır· bir fiat seviyesi bulmuş gjbldJr. MiJatali- yor. -·-
kahir ve kudretli sesi faciayı kendi dili taşlar içinde on beş, • . tonluk olan- de de şiddetlice bir ı;arsmtı kaydolun- • 
tıe nan ediyordu. ıar da vardır. Kasaba~ca bin met- muştur. OCAK KONGRELERi B. NECATI C~rcJ Giimrü'!söz giren 

Taşkın fikirlere durgun!~ veren bir re uzunlukta 35 • 40 .m~tr? genişlikte ?ir ekser fert.1e.tl milll mücadeleye iştirak BAŞLIYOR.. VEFA!' Eftİ .. Jdneyelll giUJHleP 
fecaatte ve korkunçtu. Önunde durma- saha yeknesak ve kırli hır taşlık halın- 1 diğ" d d" -L.-dan d ah Cilmh · t Halk Partislnln lik L •• , . • llcdıfıatd« ... t db. 1m h" bi "ınldn d h ·· . ha eye ın en uşman tariillll at - urıye sene ızmırın tanınmış muallim ve z~-
:~· ~ ~ a ~n J r ~t1 yo~- m~~~or~rt ~n:s ve dehşet~ d~ş:- ribata uğramıştı. Milli mücadele yılla- ocak ~agrelerine başlanmak üzeredir .. lanndan B. Necati Çiftçi, tedavi edil- • Ş~diye. ICadaı: ?llmrüğe ge~~. 'künye
nıetre boycWa m ;: ge e, uç d h • fa . u ın:~ ve yı.mıı • nııda memleket müdafaa<n uğrunda çak Asamıor ocağı kongresi ~ ilJc teşrin mek ttzere gtttlği İstanbuida bağırsak il- vı gubreler, üıhlilıne IUZum gorillineden 
iki tarafındaki ;'1~a 1 ~~li~er k ~ ay7 cıani" d larıt· Otuz fecayl göre, çok şehitler veren kasaba- gecesi saat 20.30 da Asansör ocak bina- tihabmdan vefat etmiştir B Necatinin ve gUmrük resmi ödenmeden memlekete 
de caddeleri yan~ ::ı: :~: ı:.~e:= d:k~r e~~:a: ~~a~ ~:e~;~t barın- lar meyanındadır. İsti.rdatta düşman ta· sında yapıla~a~.tı:· ~~ ve esaslı ölümü meslek arkadaşla:rın; müteessir gi~~rduz: 
liği kaplıyan yedi sekiz metre yükseliş yaparak sel1er:le boğuşarak ~ rafından !akılınıştı. On yedi senelik bir me.vzuların göru.şlildtiğü Parti kongre- ctmi.ştir. un ıraat vekaletinden gelen bir 
arzeden, meyil dik olduğu için çok hızla ~k zorlukla kurtarabilmişlerdir. ı zamk daııinii~t le keğnd.1 dar lmynaklariyle lego'~sıtne allkakt dara· 1 tiyeler bü~ bir alAka B. Necn~ ölUmü, İzmir için bir zı- ~:rddean' böh~yletUrglu.~mrkil~ı::ygee~~ın· gildebregümle~ 
_1 ___ dev aibi 1 __ ı.:_ ,_,_ 

1 
-ı. ,.. . _1 _ Bu . _,! _ _,_,_ en op ama a ve yuvasını imara erme e ır er. yadır .. Kendiırl 28 seneden beri mual- .,.,.. ~ 

~ - A.IUllf' uu se .,._ am wa- çetm mia.oıııueıe §lipbesiz bu 'b' lı d m rilk kimyahanesihde tahlilinin usul ittl.4 i! Birgiyi mp, geçiy~ & sırada 1ere bundan soma ömürierlUde ı!~;~ ;a.nşfu~rd~bes~~ J:~~ ~ ~;tı;~ EMNJY~rJ UMUMİYE lim1ik yapmaıita 1~i,. hazı ve tahlil raporuna göre VıIAyet ıi-
'-L'-~. can k·~~mufeı= ~~.ve lnymetini daha çak hissettire- iübe?la mum.·tte ve yunfda .. ~.un bu son JfEZARBrllfDEJI r,...... GVMRVK noıcroau raat mildürlilğilnden bunların.ithali için 
llAMllr ~war-ı ,._ _.... ~ur h - ..,.... müsaade istihsali bi]dirilin;...+: ... 
bn kayaları biibir:ine. vmmasmdan çı- Bu facianm maddi • . y~rası er ~a~daşın yuregınde derin Soğukkuyuda Emniyeti umumiye ne- VEFAi' E'J'rJ_ ':l ...... 

bnlıiı hailevt musild hep lıir:lıirine b- yüz lıin lira olarak t= ~ ıki l:ıır s~ ol~: Millet ~ va~ sağ 0~· z:ııretinde bulnndu.rulaıı Num&a olfu Fe- Giimrük dbktıonı B. Saki Zeren dl- _.. ---·--·---••n• 
~yordu.. Şüphesiz ki böyıe bir taşbı Birgi milli ••• ı-m ~da J:.;;~ek ıçın yıne ıaşkm hır rıt cezasını ikmal etmeden firar etm1' mağ sektesinden vefat etmiş ve cenzesı ~ wlenl~r 1 GiJenler ! 
lnüne geleni silip ~ merba- dıişnan smır:ma tesadüf ettitir rle+ ve yab]a~rak hakkmda meput suç meslek arkadaşl•n tarafından kal<irıl· -·----= -·-
!!!!!~.......,~~!!!!"!.......,~~~::::=:~~~~~~ ........ ~ ........ ~~~~~ ........ =v=e~~~~~~~ ........ ~~S~.=V:~.~C~.~~~~m;u;a;m~eT;es:ı~ya~p:ıI:m:ı:şt:ır~.!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!""!-"'!!"!!!"'!!!~m:ı.1'm::~~ !!'!!!!!!'!'!!!!!~!!m!!!!!!!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!llma!!!!!!~ İznlİr mebusa B. N"azmi İlker An.karadan, ~uğla Ziraat bankası. müdürü B. ·--------· II"arım dan, - Na.sılsm l'furi.. smda ne büyük fark vardı... Keııdimi t11ta.madrm .• Kollarımı boy-~ .Özd'al M'Dğfadan, ille okul mü-

..... Diyor ve m~ bir el şakaklarımı FeiaTtetler frısanı nasıl birden harap n.una dohyarak ve gt;Zlenmdeın. yB:Şlar fu~leı:ınden B. Nihat I;pk Ankaraciın 
kolonya ile +,ıştura,ordtJ. eder ve çök~e beklenmJyen saadet- boşan.arak ağlamağa başladım.. geldil~.. . .. 

Gl l dl - ı s Açtığım gözlerimi derhal tekrar kapa- ler de insanın yalnız maneviyatı, ruhu O da bana sarılmış, ağlıyordu. İzmir mebusu B. Rahmi Köken Bcr-
"11 e I' m 1 r dun. üzerinde değil fizik bUnyeshıde de öyle !nsanlarm saadetten de ağladıklarını gamaya, Aydın mebtisu B. Sadullah GU-
~ Gördüğüm tatlı rüyadan uyanmak ay- tesir yapıyor demek!. romanlarda okurken inanmazdım. De- ney Aydına, Kütahya mebusu Bı Mm-

rılmak istemiyordum. ' Onda sade değişen saçlarınm oksijen- mek çok doğru bniş.. lafa Ankaraya gittiler .. 
V , .. , y ld .,. Tttriyen dudakla:rmun arasından mı- le değişmiş rengi id~ o kadar... - tclAI. .• !clAlciğim .. Beni affettin de- ----------------
ı azan: VÇ 1 l% rıklandun: Bu mesud tahavvill bana tclal.imin ru- mek .. . Ah .. Bilsen sana ne kadar tejek- : ...................... - ...... ----ı 

41 _ - Iclal... Iclal •.. Analı aşkına rüyam- hunda olan tahavvülil gö.sterm.iş oluyor- kUr etsem az... := l•mı·r 'reJ•menk .. =. 
dan kaybolma.~. Beni bırakıp gitme_ d Btı'MED1 M r 1 ,.;;; 

Odanı ... dold .... ı.. ,__ . b Kulaklarunda aynı tatlı ses: ~:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••• .. ••••••••••:.: •••••••• "••••••u••::.,. := kon •o/o •/uğun dan .·.: 
n ıçını uran men~~ ııw- cum etliğini, ütün vücudumu ~,..·cı N · dedi. N · ·•· A ·· • ~ 0 

k .. .. b ,......,, - urı... . uncıgun.. ç goz- .·=· ANNEMiN ·=. usu yuzume çarptı. ir ateşin kapladıgmı· hissettim.. le ini. Ril ·· · • Ah b koku r · ya gor.mıyorswı. : Gerek konsolosbanemiıı havzai -.: 
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rBlflASla 

ileri hareketi 
Alman keşif müfrezeleri pusulara 
düşürüldü. Bir çok esir bıraktılar 

. •',',_/ (.' "'""' .. , ., ,, ._..-

Son 
Um itleri 

Fransa ile İngiltere 
arasına nifak 
sokmaktan ibaretmiş 

--o--
- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE 
olmamakla beraber şu meziyeti var
dır ki Almanların son ümitlerini 
Fransanın tefrikaya uğramasına bağ
ladıklarını gösteriyor. Onlar Fransız 
milleti gibi demokratik bir milletin 
tabii olan fikir aynlıklannı tehlike 
Anında şiddetli muhalefet şeklinl 
alabileceğini ummuşlardır. Bu ümit
leri suya düşmüştür. Fransız milleti
nin tehlike önündeki birliği o kadar 
kuvvetlidir ki daha fazla takviyeye 
ihtiyacı yoktur. Almanyanın Fran
sada ayrılıklara bu kadar Umit bağ
laması Fransızlara şu tek hedef et
rafında birle.şmeğe daha fazla saik 
oluyor : Memleketin emniyetini te
min etmek ... 

Liseliler 
~~~ 

Yurdu 
1 - Lise ve Orta mektep ta

lebeleri için gayet ciddi ve nezih 
bir terbiye yuvaaıdır. 

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

3 - inzibat, müzalcere ve ye
mek l~lerine son derece dikkat 
olunur. 

Şartlan öğrenmek ve kayıt İçin 
her gün Birinci kordonda Alsan· 
cak deniz banyolan ve gazinosu 
karıısında 364 numarada (Lise· 
liler Yurdu) na müracaat edilir. 

S. 3 O. tS 

~ 
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Amerika Polonyanın 
taksimini kabul etmiyor 

Londra 2 ( ö.R) - Amerika hariciye nazırı B. Hul Amerikanın Leh isti· 
lasını tanımıyacağını bildirmiıtir. Amerika, şimdi Parisde yeniden teıekkUI 
edeD Leh hü.kümetile d.iplomatiJc münasebetlerine devam edecektir. Vqing· 
ton Leh sefirini de Leh devletinin mümessili olarak tanıyacalctar. 8. Hut de
miıtir ki: Polonya millt bir siyasetin hizmetine lconulmuı olan kuvvetin kur· 
banı olmuıtur. Arazisinin zaptcdilmesi bir millet imha etmez. 

Bu beyanat Amerikanın Almanyayı Kellog paktını ihlal etmekten mcsul 
tuttuğunu sarih olarak göstermektedir. 

Brükael 2 (ö.R) - Panamadan bildiriliyor: Pan-Ameriluuı lonferantuıda 
dün bütün gün Amerika hariciye nazırlan arasındaki müzakerelerden sonra 
konferans bitaraflık meselesinde bir esas nnla~maya vasıl olmu§tur. 

Almanyada dahili 
karışmakta 

vaziyet gittikçe 
·devam ediyor 

Amsterdam 2 (ö.R) - Almanyada dahili vaz:İyete dair ı\lınan haberlere 
cöre Rildcshnyn ve Hanovr ıehirlerinde vaziyet çok karıpktır. Mahalli aakcrt 
l\ükümet her gün bir çok anonim mektuplar almaktadır. Mahalli Naayonal 
sosyalist tcşkllntı efkarı umumiyeyi teşvişe çalışanlar aleyhinde bir tebliğ ne,· 
retmiştir. Bir Holanda gazetesinin aldığı malumata göre Bohemya ve Morav
ya protektoralannda çolc şiddetli tedbirler almm11tır. 

Almanlar bir Danimarka vapurunu 
daha torpilleyip batırdılar 

Londra 2 (ö.R) - Bir Alman tııhtelbaruri Vaudiya isminde bir Danimar· 
ka vapurunu torpilleyerek batırmı§lardır. Tahtelbahir Danimarka vapuruna 
evvela durmaaı için işaret vermiı ve sonra torpil aavurmll§tur. Ayni tahtelha· 

bir vapurun denize dökülen 1 7 tayf asını kurtannış ve bunlan bilahare batfta 
bir Danimarb vapuruna aktarma etmiştir. 

Londra 2 (ö.R) - Stokholmden bildirild.iiine göre SeJlüloz nakleden bir 
lsveç vapuru Almanlar tarafından tevkif edilerek Kiele götürülmiiftiir. Diieı 
bir Lıveç vapuru da lsveç kara ulannda Alman tayyareleri tarafından araı· 
tırmaya tabi tutulmuıtur. Bu sırada yetişen lsveç tayyareleri ilta11ı.ında Al· 
man tayyareleri kaçmağa muvaffak olmuşlardır. 

Almanların "Batırdık,, dedikleri lngiliz 
harp gemisinde dün ziyafet verildi 

Londra 2 ( ö .R) - lngilizlere karşı muvaffakıyet ilanına daima heveslı 
olan Nazi propagandası şimal denizinde lngiliz filosuna kar§l yapılan hava 

hücumunda Ask Roya1 tayyare gemisinin batınldığını ve bir zırhlının ağır he.
sanı uğradığını iddia ehni ti. Amerika nteşenavnH anavntan filosu bn§kuman
danını ziyaret etmiş ve battığı ilan olunan bu Ask Royal gemisindeki bir ka
bulde hazır bulunmuştur. Bütün filo bu geminin etrafına toplanmışb. Ameri

kan ata§enavali filonun tam intizamını ve hiç bir geminin hasara uğramamıı 
o1du~nu bizzat görebilmiştir. 

Belçika da • 
yenı tedbirler 

HiJkdm~t memurları tüccarların Fiyat
larını her an kontrol edebilecekler 

Brük.d 2 (AA) - lktıead nezaretinin yarın nazırlar meclisinin taıviblnt 
Gç yeni kararnameyi arzedeceği bildirilmektedir. Bu karamamC!er: 

1 - Hükümet memurlarına tüccarlann kullandıklan fiyatları her an kon-
trol etmclc hakkı verilmesine. 

2 - Hcrkeae ticaret etmek hakkının verilmemesine. 
J - Ecnebilerin ilctıaadi faaliyetlerinin tahdit edilmesine, dairdir, 
Hültiimetin ticari münasebetleri erhrmak eaycsı1e ispanyaya iktı.adl bir 

l.eyet ~önderec:eii teeyyüd etmclttedir. lmki.o göriildüiü takdirde a'bloka doo 
layıaile ihraç edilemiyen Alman endüıtri istibaatatı yerine Belçika endüstrill 
ikame edilecektir. 

Pariı 2 ( ö .R) - Ru • Cermen sulh manevrası Belçikada ordunun hazır
lı.klannı bir kat daha teari etmeeine sebebiyet vcnni,tir. Alman hudutlannda 
tahkimat faaliyetine hararetle devam edilmektedir. Belçika, silah elde bi~
raflıiıru bekliyor. Seferberlik metodik bir oekilde ikmal edilmi§tir. Eğer bir 
Alman tecaVüzü vukubulur&a Almanlar Bdçikayı hiç bir suretle gafil avlıya
mryacaklardır. 

Finlandiya Ha. nazırı da 
Moskovaya gidecektir 

Paru 2 ( ö.R) - Sovyet diplomasisi en büyük faaliyet ıarletmektedir. Le
tonya hariciye nazın Vilhelm Munters aaat 17, I O da tayyare ile Moskovaya 
vannııtar. Yann Litvanya hariciye nazırı Moakovaya gidecektir. Onu da fln. 
landiya hariciye nazırının tııkip edeceği zannediliyor. Rusya bu memleketler
le de Estonya ile yaptığı gibi 'birer pakt yapacaktır. 

Yunanistanda Lüks eş
ya Üzerine konan vergi 

Atina 2 (A.A) - Lüka qya üzerine resim konulmuı olması hakkında be
yanatta bulunan baıvekil B. Metaksas enternasyonal buhran sebebiyle doğan 
ievlcaJide i.htiyaçlan hrıılamalt üzere yalnız. zengin sınıfları alakadar edccdt 
bazı tedbirler alındığını ve resin1.ler konulduiunu tebarüz ettirmiştir. 

Enternasyonal piyasada qya fiyatlaruıın fırlaması üzerine fevkalade Jcir 
temin edenlerden de hususi bir resim alınacağını bildirmi_ştir. 

Baıvekil bunların kazançlarının bir kısmının hükümete intikal etmeıinin 
doiru bir §ey olduğunu, hükümctin fakir sınıflar hakkında rahim bir surette 
hareket ettiğini söylemiş. hükümetin evvela :zenginlerden yardım İstemi, ol
ma11nın dofruluğunu lcaydetmit ve fevkalade kazançlarla hiç kimsenin isti
fade edemiyeceğini tasrih eylemiıtir. 

Cenup ·Atlantik denizinde bir 
Alman korsan gemisinin faaliyeti 
Londra 2 (ö.R) - Resmen bildirildiğine göre hüviyeti tesbit edilemi en 

müseUnh bir ticaret gemisinden ibaret bir Alman korsan gemisi cenubi AJan

tikde baş göstermiı ve bir lngiliz vapurunu batumıştır. lngiliz amirallığı l>u 
korsanın tevkifi için liızım gelen tertibatı almı§tır . 
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Karunu. köle 
lcr, •• 

g•1neş 

ve cariyelerile gören
ycre inmiş sanırdı 

- Katil sizdedir. efsanelerden, hem mukaddes kitaplar-
- Yok, bizde değil, sizin tarafınızda- dan çıkarmak suretile ve şöylece hüla-

dır. sa edebiliriz. 
$eklindeki iddialar münazaaya dö- c Karun, Hazreti Musanın amcasının 

küldü. Amcalarını öldüren iki genç ise: oğlu idi. Ve Beni lsrail kavmindendi. 
- Katil meydana çıkmayınca ve di- Bazıları Kıırunun j,yanını Musa ve Yuşa 

yeti verilmeyince biz amcamızı mezara peygamberden sonra olmuştur diye gös
koymayız.. terirler. Bunu böyle ~österenlerin dayan-

Diye dayattılar. Bu işin böyle uzadığı-
nı ve daha da uzıyacağını gören iki taraf dıkları ,ebep şudur: Kur'anda şöyle bir 
kabilenin büyükleri Musa peygambere ayet vardır: (Bütün kavmi Karuna doğ-
b d 1 

ru yola, Hak yoluna dönmesi için nasi-
aş vur u ar: h I ) E M y b - Bir kişi yüzünden bu kadar kan at etti er. ğer usa, uşa veya aş-

döküldü, dediler. Elbette bu kişinin kati- ka bir peygamber olsaydı Karuna kav-

ld bilir 
minin değil bunların nasihat etmesi la-

linin kim o uğunu Tanrı · · . Sen dua 
et. Katili bize Aşikh olsun. Ve bu iki zımdı. Beni Israilin peyıamberleri vefat 
kabile arasındaki niza da nfuayete er- ettikten sonra geri kalan s.limler halka 
sin. nasihata memur edilmişlerdi. işte Karun 

Bunun üzerine Musa Tanrıya yalvar- da bu cOlemu lar zamanında mürted 
dı: olmu~tur. 

- Beni Israil kavmine senin büyük- Karonun Musadan sonra azdığını id-
lüğüne daha ziyade iman ettirmek ve dia edenler bunları ileri sürüyorlar. Hal
Tevrat ahkfunına tamamen tabi kılmak buki çok kuvvetli bir rivayet ve bazı 
için bir mucize ihsan et yarabbi. Bu ada- Kur'an ayetleri Karunun efsanevi haya• 
mı kim.in katlettiğini yine onun lisanın- tının, para ve mal hırsının ve binnetice 
dan söyle .. Ta ki bu kavim basübadel- isyanının mebdeini ve müntehasını da 
mevte dahi inansın. Musa peygamber zamanında göstermek-

Cenabıhak, Musanın bu duasını ka- tedir. işte biz, bu istikameti takip ederek 
bul ediyor ve hitabıilahi şu şekilde vaki ve rivayetleri tevhiden Karunun hayatını 
ve sadır oluyor: anlatacağız. 

cSarı renkte bir sığır boğazlıyalar ve Biliyoruz ki Musa, T urisinadan avdet 
bu sığırın dili ile ol ölüye vuralar ... > ettiği zaman kavmini Samrinin iğfali ile 

Bu iradeyi tebellöğ eden Musa, Beni 
Israil ulularına: altın buzağıya tapar bulmuştu. Ve o za-

- Sarı bir sığır bulun da getirin.. man halkın taptığı bu yapma putun fa-
Emrini veriyor. niliğini isbat için de kuyumculukta ma-
Her tarafı arıyorlar. Bir tilrlü sarı sı- hir Karuna buzağıyı eritme emrini ver-

ğır bulamıyorlar. Nihayet köyde yetim mişti. Karun İse altının ne kadar erirse 
bir oğlu ile yaşıyan bir kadının sarı erisin yine altın olarak kalacağını söyle
renkte sığırı olduğunu haber alıyorlar. miş, bunun üzerine de Musa, Tanrıya 
Fakat kadın, yegAne nafakasını temin valvarmı~. kendisine altını toprak ve fa
eden bu sığırı bin akçe almadan vermek kat bakırı da altın edecek kimya otunun 
istemiyor. Mu.saya haber veriyorlar, Mu- Şapdenizi kenarında bulunduğu yer işa-
sa: ret edilmi~tir. 

- Ne isterse verip alınız. Çünkü sarı Yine gördük ki Karun. Musayı takip 
sığır gelmeden bu ölü dirilmez ve sizin etmis ve onun topladı~ı bu kimya otu-
davanız da bitmez.. nun bulunduğu mahalli keşfetmişti. 

Diye dayatıyor. Velhasıl iki taraflı Musa, Karuna: 
vererek sığırı almak istiyorlar. Kadın - Al bu otu. buzağının erimiş altı-
bakıyor ki istek nteşli, bin istediğine na- nına at ki toprak ol~un .. Sayet bu otu 
dlın oluyor. bakıra atarsan bakır altın olur. 

- Iki bin akçe almayınca vermem. 
Diye davatıyor. Velhasıl iki taraflı 

müteaddid pazarlıklar ve çek~melerden 
sonra fakir kadının sarı sığırını tam on 
bin akçeye satın alarak Musanın huzu
tuna getiriyorlar ve ölü olarak bulunan 
adamın cesedini de hazır kılıyorlar. 

Deyince Karunun kafasında derhal 
~eytani bir karar yer almı!ltır. Filvaki 
o kimya otunu buzağının erimi<1 altınına 
atmak suretile altını toprak etti, fakat 
Şapdenizi kenarına da giderek orada 
bulunan bütün kimya otlarını topladı. 
ve yanında sakladı. 

•• BİTMEDi •• 
Musa, sığırın boğazlanmasını emredi

yor. Sonra dili ile ölüye bir kerre vu
ruyor. ölü, derhal diriliyor. Hatta ölü
müne sebep olan yarasından yeni baştan 'APONLAR 
kan akmağa başlıyor: " 

Musa ona: l "J Çin fırkasını mail0p 
- Seni kim vurdu? 
Diye soruyor. O da dile gelerek: ettiklerini SÖyliyorlar 
- Beni kardeşlerlmin oğulları öldür- Faris, 2 (Ö.R) - Japonlar Çinde Ho-

düler. nan vilayetinde 23 eylUlden beri muha-
Diyor ve sonra tekrar cansız halde sara ettikleri 17 Çin fırkasını imha et

düşüyor. Bunun üzerine Musa, orada tiklerini ve tuzağa düşürdükleri fırkala
hazır bulunan katilleri yakalatarak kı- rın çarpışma yerinde 10 bin ceset bı
sas ettiriyor. Mesele bu suretle hallo- raktıklarını, fakat hakiki Çin zayiatının 
lunuyor ve aynı zamanda da Cenabıhak- bunun bir kaç rnic;li olduğunu bildiri
kın i~tediği zaman ölilyü diri kılabilece- yorlar. 
ği hakkında Tevratta mevcut Ayetlerine 
karşı halk iman ediyor. 

Din tarihlerinde mukayyed ve halk 
dilinde deveran eden Musanın ölüyü di
riltmesi kaziyyesi de işte bu şekilde ri
vayet edilmiştir. 

----=·---
FRANSADA 
Kurulan yeni 
Celı hülıümeti ... 
Nevyork, 2 (Ö.R) - Fransada kuru

lan yeni Çek hükümeti hakkında Ame
rikanın ne vaziyet alacağı şimdiden kes-

rENIA.SIR 

Bornova Ziraat okulun
da konserVecilik kursu 
Bu kurstan bütün aile kadınları 

mutlaka istifade etmelidirler 
Bir kaç gün evvel gazetemizde kilçük 

fakat mühim bir haber vardı. Bu haber 
Bornova Ziraat mektebinde kadın, er-
kek halktan her istiyene ve bilhassa ai
le kadınlarına bu mektepte bir hafta de
vam edecek bir konservecilik kursu 
açıldığını bildiriyordu. 

Kurs ayın ikisinden itibaren, yani 
dündan itibaren faaliyete geçecekti. 

Bu haberin iki büyük ehemmiyeti 
vardı. Biri bugünkli fevkaillde vaziyet 
içinde ev ekonomisinin her zamankin
den daha ziyade üstün mevkii, diğeri de 
İzmirin sebze ve meyva bakımından bol 
istihsalatı karşısında böyle bir bilginin 
her zaman için lilzumu ... 

İngiliz, Fransız, Alman gazetelerinde 
ve günün en mühim havadisleri yanın
da halka ucuz gıda hazırlanması ve za-
manında ucuz temin edilen gıda madde
lerinin muhafazası hakkında lüzumlu 
nasihatler yer bulmağa başladığı bu na
zik zamanda Bornova Ziraat mektebinin 
yaptığı bu güzel teşcbbüsU alkışlamış ve 
takdir etmiştik. 

Halbuki, kursun başlıyacağı ilk gün 
olan dün mektebe yalnız tek bir kişinin, 
bir aile kadının müracaat ettiğini ve 

-
başka hiç müracaat vukubulmadığını 
büyük bir teessürle öğrendik. Acaba bu
gün mevsim itibariyle çok ucuza mal 
edilen meyva ve sebzeleri taze halJerin
de uzun zaman muhafaza etmesini, kon
serveciliğin evde tatbiki usullerini her 
kes biliyor da ondan mı bu kurs rağbet 
görmedi? 

Değil lzmirden hatta Bornova halkın
dan bile pek yakınlarında olan bu kurs
lara müracaat edilmemesini biz halkımı
zın alakas17.lığından ziyade haberin du
yulmamış olmasına hamlediyoruz. Bu
gün akşam sanat okulunun tabahat kıs
mına devam eden ve adedi bir çok yüz
leri bulan aile kadınları oraya ev ekono
misi için aylarca devamı bir zevk ve lü
zum görürlerse bir hafta devam edecek 
ve aynı zamanda Adeta yarım bir mes
lek temin edecek ameli bir bilgiden el
bette mahrum kalmak istemezler .. 

Öğrendiğimize göre mevsimin de geç
mekte olduğunu göz önünde tutan Bor
nova Ziraat mektebi şu bir kaç gün için
de ve hiç değilse bir miktar talebe bul
duğu takdirde bu kursu açacaktır. Ve 
biz eminiz ki bu satırları okuyacak kim
seler arasında bu güzel fırsattan istifade 
edecek pek çok kimseler bulunacaktır. 

Tire civarında 
MESTAN OGLUNUN 
CESEDİ BULUNDU-

Romanya 
Bratislavada bir elçilik 
ihdas ediyor ... 
Bükreş 2 (A.A) - Resmi gazetede Tire kazasının Uzgur köyü bekçisi ka-

metni neşredilen bir kararname muci- za merkezine giderek köyün bir saat 
hince Bratislavada bir Romanya elçiliği mesafesinde bir ceset gördüğünü, bu ce
ve Dublinde bir Romanya konsolosluğu sedin Kocakulak oğullarından Mestan 
ihdas edilecektir. •~ oğlu Hüseyine ait olduğunu ihbar etmiş-
ŞARK CEPHES&nuE tir .. 

Berlin, 2 (Ö.R) - İlk Alman kıtaatı Bekçinin kanaatine göre Mestan oğlu 
dün sabah Varşovaya girmiştir. bir cinayete kurban gitmiştir. Kaza 

Berlin, 1 (A.A) - Hela yanmadasın- müddeiumumisi ve jandarma kumanda
daki Polonyalılar beyaz bayrak çe~- nı hadise yerine giderek tahkikata el 
ler ve teslim olmuşlardır. Bugün saat 16 koymuşlardır. Mestan oğlunun cesedi 
clan beri mütareke akdolunmuştur .. Son bir bahçenin içinde bulunmu~tur. 
Polonya kalesinin de tasviyesi yolunda 
Polonyalıların teslim olmaları konuşma- İZMİR ASKERLİK ŞU• 
ları baslamıstır. BESİNDEN: 

Ç U R Ç İ L Ankarada yeni nçılan askeri musiki 
KRALIN HUZURUNDA gedikli Erbaş hazırlama orta okuluna ta
Londra, 2 (Ö.R) - Bahriye nazırı lebe alınacaktır. Bu okula girecekler ilk 

Vinston Çurçil kral tarafından kabul okul mezunu ve şehirli olmalan şarttır. 
edilmiştir. Şubece kayıt ve kabul teşrinlevvelin 

Londra, 2 (Ö.R) - Bu hafta içinde yirminci günü akşamına kadar yapıla-
35 bin mektepli tahliye edilecektir. caktır. İsteklilerin şubeye müracaatleri 
TU ULMJ AN BİR YC diğer şartlan da şubeden öğrenmele

ri ilan olunur. 
VAİT DAHA ..... 
Londra, 2 (Ö.R) - Almanlar teslim ıH .. ~ 

olan Varşova garnizonu küçük zabit ve ENDvST.u MECMUASJ 
askerlerini terhis ederek yurtlarına gön- Şehrimizde çıkmakta olan •EndUstrh 
dermeği kabul ettikleri halde şimdi bun- mecmuası yirmi beşinci yılına basmış 
ları Almanyaya esir olarak sevkediyor- bulunuyor. Memleketimizde bu mabi
lar... yette bir mecmuanın sırf kendi teşebbU-

Bu da tutulmıyan yeni bir Alman va- sU ile yirmi beşinci yılını idrAk etmesi 
didir.. ve memleketin fen ve sanat mefk<lresi-

ALMAN MA"'AR ne büyük hlzmetlerde bulunması tak-
• "" <lirle karşılanacak bir hAdisedir... Bu 

MUZAKERELERİ mecmuayı yaşatmak hususunda gayret-
Brüksel, 2 (Ö.R) - Berlinden bildi- lerini esirgemiyen meslekdaşımız bay 

rildiğine göre tedlyat meselelerinin halli Pertev Endüstriyi tebrik eder, mecmu
ve mal mübadelesi hakkındaki Almaıı asının da daha büyük muvaffakıyetlerle 
Macar müzakereleri hüsnü suretle neti- uzun seneler neşir vazifesine devamını 
cclenmiştir. candan dileriz. 

İnhisarlar umum müdürlüğün
den: 
Cinsi Mik. MuhammenB. % 7,5 teminatı Eksiltme 

Lira K. Lira K Şekli Saati 
Yine halk arasında Karun ismi ve Ka

run kadar zengin tabiri etrafında yer 
bulan efsane ve rivayetlerin esası M~a
ya, Musanın zamanına dayanır. Bu ri
vayeti de şuracıkta ve kısaca kaydını 

tirilemez ... Siyasi mahfeller bu hususta ------
hiç bir mütalaa dermeyan etmemekte- Şarap galon mantarı 125.000A.Sif 1250.- 93.75 Pazarlık 14. 
dirler. 26X45 eb'adında 

faydalı görüyoruz. ----------------
Efsane ve menkıbesi Musa peygam- -~/,77."//77.T/7..7'7'.r"/7'"'..LZ72::z> 

berin zamanına rastlıyan ve hatta Mu- 1 Asabiye Mütahassısı 
sanın yakın akrabası olan Karunun ma-
cerası da oldukça enteresandır. Bugün ~Doktor Cahit Tuner 
bile yaşıyan cMali Karun>, ve cKarun 
gibi zengin> tabirlerine esas nedir} Ka
run nasıl zengin olmuştur} Onun nice 
yüz yıllar ve hatta bin yıllardanberi dil
lere destan olan aerveti ne biçim bir ser
vettir? Bunlan, hem rivayetlerden, hem 

Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 
sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elektrik 
tedavileri tatbik eder .. 

Arıerika yeni Leh hü
kümetini de tanıyor 

Vaşington 2 ( ö.R) - Parisde teşekkül eden yeni Leh hükümetini Amerika 
hükümeti kanunu esasi bakımından Varşovanın halefi saymakta ve yeniden 
tanımağa lüzum görmemektedir. Amerikanın Paris sefiri Mister Bulit Ameri
kayı yeni Leh hükümeti nezdinde temsil edecektir. Diğer taraftan Amerika 
hariciye nazırı B. Kordel Hul'un Polonyanın Amerika sefiri tarafından ken
disine tevdi edilen bir notayı kabul etmesi bugünkü Leh hükümetini Amerika
nın tanımakta devam ettiğine delil addolunmaktadır. 

Sarap şişesi mantarı 
24X45 
Likör mantarı 
23X35 
Rakı mantan 
20X25 eb'adında 

600.000 ( c 5724.-

200.000 c c 1879.50 

10.000.000 c c 35000.-

429.30 c 1,, 

140.96 ( 15.30 

2625.- c 16. 

1 - Şartname ve kalite nümuneleri mucibince yukarıda cins ve 
miktarı yazılı mantarlar pazarlıkla satın alınacaktır. 

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

lII - Pazarlık 23/X/939 pazartesi günü Kabata§Cla levazım ve 
mübayaat ıubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

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

3, 8, 14, 19 3613 (2016) 

Satılık hurda kurşun 
kazası Yukarı 
heyeti ihtiya-

Kemalpaşa 
Kızıtca köyü 

Gen~ral Gamlenin Garpta Alman
lara karşı tatbik ettiği tabiye 

Londra 2 (A.A) - Yorkshirein askeri muharriri garp cephesinde general riyesinden: 
Gamlinin tatbik ettiği tabiye sayesinde nasıl Alman kumandanlığının planları 1 - Satılığa çıkarılan tahminen (7000) kilo hurda kurşundur. 
suya düştüğünü izah ediyor. Ve diyor ki: 2 - Bedeli muhammen ( J 050) liradır. 

Fransız baş kumandanlığı Almanları müdafaa vaziyetine girmeğe mecbur 3 - Artırmaya iştirak etmek için yüzde 7 buçuk hesabile (78) lira 
etmiştir. Gamlin, Almanların Lüksemburg ile Sarre nehri ı.rasındaki mıntaka- (75) kuruş depozito veya milli banka mektubu getirmeleri lazımdır. 
dan istifade edeceklerini derpiş eyliyerek bu müsellesin kaidesini hemen işgal 4 - Artırma 20. 1 O. 939 cuma günü saat 13-14 e kadar yukarı 
etmek suretile Alman planlarını bozmuştur. Geçen cumartesi ve pazar günkü Kızılca köy odasında yapılacaktır. 

hareketlerle _Fr~~s~z- o~dularını_n_s_o_l_c_e_n_a_h_ı _m_üh_i_m_s_u_re_t_te_t_nk_v_i_y_e_e_d_i_lm_iş.~v~e~-l-,~-5_-_-:_D_a_h_a~fa~la malumat almak istiyenlerin yukarı Kızılca muhtar· 

PARSA DA 
Parsa (Hususi) - Halkçı valimiz bu

gün öğleye doğru şehrimize gelerek doğ
ru belediyeye inmiştir .. Vali memleketin 
dertlerini, ihtiyaçlarını inceden inceye 
tetkik etmiş, ha1kın dileklerini dinlemiş
tir .. 

Bir saatten fazla halkla temasta bulu
nan valimiz belediyeyi de teftiş etmiş 
ve belediyenin genç ve fadl bir reise ka
vuşmasından ve başlıyan canlı çalışma
larından memnun ve mütehassis dön
müştür .. 
Öğleden sonra halkın samimi teşyile

rl arasında Armutluya gitmişlerdir. 

MüFLiS ÇEŞMELİ CELAL VE 
REMZt Ş!RKETt İFLAS İDAREStN
DEN: 

Çeşmeli Celdl ve Remzi şirketi şüre
kasından Remzinin ha tapu mutasarrıf 
olduğu masaya dahil pafta 87 ada 525 
parsel 2 de Selimiye mahallesinde Necip 
sokağında numara 1 yeni ve tamamı 
245.50 lira kıymeti muhammineli 122.75 
~~tre .mur.abbaı halen arsanın beşte 
dort hıssesı 3-10-939 tarihjnden itibaren 
satışa çıkarılmıştır. Mezkur tarihten iti
baren şartname masa memuru avukat 
Ekrem Oranın Kardıçlı han 61 numara
lı yazıhanesinde her kesin görebilmesi 
için açıktır. 

Daha ziyade tafsilat almak istiyenle
rin işbu şartnameye müracaatleri la
zımdır. Dıalesi kıymeti muhamminenin 
yilzde 75 şinl tuttuğu surette 6-11-939 
tarihinde Pazartesi günü saat 15 te Iz
mir icra divanhanesinde yapılacaktır. 
Yüzde 75 şlni bulmadığı surette son pey 
sahibinin mesuliyeti baki kalmak şarti
le daha on gtin temdit edilmiş sayılarak 
her kaç kuruşa baliğ olursa olsun 21-11-
939 tarihinde Salı günü aynı saat ve yer
de katiyen ihale olunacaktır. 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer ala
kalıların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki haklarını hu
susile faiz ve masrafa dair olan iddiaları
nı işbu ilAn tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı mUsbitelerile beraber ma
sa memurluğuna bildirmeleri lazımdır. 
Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalırlar. 

Taliplerin muhammen kıymetin yüz
de 7.50 nisbetinde pey akçasile birlikte 
gösterilen gün ve saatte icra divanhane
sinde hazır bulunmaları yüzde 2,5 del
lfiliye ve sair rüsumun müşteriye aid ol-
duğu ilAn olunur. 3627 2017) 

!ZMtR !CRA HAKtMLtCtNDEN: 
Izrnir gazi bulvarı 21 numarada bisik

let ve otomobil lastikleri ve motosiklet 
ve bunlara alt malzeme ticaretile meş
gul derviş timuroğlu ve kauki kollektif 
şirketi borçlularile kongordato akdet
mek üzere icra ve iflas kanununun 288-
incl maddesi mucibince 23-9-939 tari
hinden itibaren muteber olmak tizere 
Izmir lcra tetkik merciinln 2778 savılı 
ve 29-9-939 tarihli kararile iki aylık 
mühlet verildiği ve lzmir baro levhasın
da 139 sicil numaralı avukat Hüsnti 
Germenin komiser tayinine karar veril-
diği il!n olunur. 3614 (2013) 

İZMtR SULH HUKUK MAHKE
MESİNDEN: 

Keçecilerde Gtilhan sokağında 14 nu
maralı evde oturan tinzileye tebligat ya
pılmak istenıni§se de mezkUr yerde bu
lunmadığından ilAnen tebligat yapılma
sına ve muhakemenin de 21-10-939 ta
rihine bırakılmasına karar verilmiş ol
duğundan M. aleyh ünzilenin 21-10-939 
tarihine mUsadif cumartesi günü saat 
10 da IzmJr sullı hukuk mahkemesine 
bizzat gelmesi veya namına bir vekil 
gönd'ermesl aksi takdirde hakkında gı
yap karan ittihaz olunacağı tebliğ ma
kamına kalın olmak üzere ve bu ilAnın 
bir nüshası mahkeme salonuna asılmak 
suretile UA.n olunur. 3620 (2012) 

Z AY t 
1936 - 1937 ders serisi Kemal paşa ilk 

okulundan almış olduğum şahadetname
yi kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Kemalpaşa aşa mahallesi N. 18 
Saffet Poyraz 

3622 (2011) 
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OPERATOR 

Dr. Asil Mukbil 
Ata kam 

MEMLEKET HASTA· 
NESİOPERA!'ORV 

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

TELEFON : 3537 
...................... Plıl!lılM 

' 

Acele satılık 
MOTOR ve DİNAMOLAR 

--

Berlin üzerinde 
uçtular 

- BAŞTARAFI 1 L.~Cİ SAHİFEDE -
tikamını almıştır. 

Londra 2 (ö.R) - Dey)i Herald ga
zetesine Kopenhagdan bildirildiğine gö
re lngüiz tayyarelerinin Almanya üzerin
den uçarak attıkları beyannameler Al
man halkı üzerinde Hitler rejimine karp' 
çok büyük tesirler bırakmtştır. Bu tesir
lerin kuvvetinden endi,elenen Hitler fe
na halde hiddetlenmiş ve Mareşal Görin
ge lngiliz tayyarelerinin Almanya üzerin
deki uçuşlarına mani olacak mümkün 
olan her tedbirin müstacelen alınmasını 
emretmiştir. 

Londra 2 ( ö.R) - lngiliz istihbarat 
nezaretinin bildirdiğine göre yirmi lngiliz 
tayyaresi ile Alman tayyareleri arasında 
yapılan hava muharebesi otuz beş dakika 
sürmüştür. Bu muharebede üç lngiliz tay
yaresi düşürülmüş, biri de mecburi iniş 
yapmıştır. Bir lngiliz tayyaresi yoluna 
devam ederek kendisine tevdi edilen ke
ş!f vazifesini muvaffakıyetle ifa etmiş
tır. Muharebede bir Alman tayyaresi dü
şür~lmüş ve diğer bir tayyare de burgu 
~alınde yere inmiştir. Bunun üzerine cli
ger Alman tayyareleri geri dönmeğo 
mecbur kalmışlardır. 

. Paris ~ ( ö.R) - Fransız kıtaları yeni 
ış~al ettıkleri mıntakada tahkim ve te• 
mızleme i!!leri ile meşguldürler. Filhald
ka düşman çekilirken arkasında bir çok 
tuzaklar ve lağımlar bırakmıştır. Vrand 
ormanında çok mühim temizleme ve tah· 
kim işleri ikmal edilmiştir. Fransızlar bu· 
rada terkedilm~ obüs deposu ele geçir
mişlerdir. 

lZMtR 2 inci tCRA MEMURLUOUN
DAN: 

Mustafa kızı Fatma Fıtnatın emlak ve 
eytam bankasından ödünç aldığı paraya 
mukabil bankaya ipotek eylediği Izmir
de birinci karantina tramvay caddesinde 
703 adanın 24 parselinde 630 taj numa
ralı denize nazır ve evsafı ve sair lüzum
lu izahatı 39-2608 sayılı dosyada mev
cut vaziyet raporlarında ve şartnamede 
yazılı 6500 lira kıymetindeki gayri men .. 
kulün tamam mülkiyeti açık artırma su
retile ve 844 numaralı emlak ve eytam 
bankası kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak şartiyle artırması 11-11-
~39 cumartesi günti saat 10 da yapılmak 
lizere 30 gün müddetle satılığa konul
du. 

Bu artırma neticesinde satış bedeli 
her ne olursa olsun borcun ödenmesi ta
rihi 2280 numaralı kanunun meriyete 
girdiği tarihten sonraya müsaclif olması 
hac;ebile kıymetine bakılmıyarak en ço~ 
artıranın üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı emlak ve eytam ban
kası kanunu hükümlerine göre yapıla
cağından.ikinci artırma yoktur. Satış pe
şin para ile olup mlişteriden yalnız yüz
de iki buçuk dellaliye masrafı alınır. ı -
bu gayri menkul üzerinde her hangi bir 
şekilde hak talebinde bulunanlar elle
rindeki resınl vesaiki ile birlikte yirmi 
gün zarfında Izmir ikinci icrasına mü
racaatları lazımdır. 

Aksi halde haklan tapu sicilince ma .. 
lum olmadıkça paylaşmadan hariç kalır
lar. 30-10-939 tarihinden itibaden şart
name herkese açıktır. Talip olanların 
yüzde yedi buçuk teminat akçesi veya 
milli bir banka itibar mektubu ve 39-
2608 dosya numarasile Iz. ikinci icra 
memurluğuna müracaatleri ilan olunur. 

3618 (2015) 

!ZM1R 1 inci 1CRA MEMURLUQUN. 
DAN: 

Şemsiye ipotekli bornovanın ışıklar 
köyünde mukim paşa Halil Ibrahimiıl 
borcu~dan dolayı mezkô.r köyde borç· 
luya aıt teke kuyusu mevkiinde ve ta· 
punun eylül 316 tarih ve 1194-123 No. 
da kayıtlı tapu kaydına göre 30 dönüm 
miktarında tarla ve halen 6 dönüm tar
la ve mütebakisi bağ ve 60 ağaç şeftali 
ve derununda iki kuyu ve bir damı ih· 
tiva eden ve tamamı 1440 lira kıymeti 
muhammineli işbu gayri menkul açık 
artırma suretile 6 ikinci teşrin 1939 ta
rihine müsadif pazartesi saat 11 de sa
tılacaktır. 

1 - ~bu şartname 20-10-939 tarihin
den itibaren herkesin görmesi için açık
tır. 

2 - Birinci artırmada muhammen kıy
metin yüzde 75 şini bulmaz.sa artırma 
uzatılarak 21 teşrini sani salı günü saat 
11 de en çok artırana ihalesi yapılacak
tır. 

3 - Artırmaya iştirak için muham
men kıymet üzerinden yüzde 7 buçuk 
pey akçesi veya milli banka mektubu 
getirmesi lazımdır. 

4 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtüak hakkı sahiple • 
rinin gayri menkul üzerindeki hakları
nı hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarının işbu ilan tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müsbnelerile bir
liltte memuriyetimize bildi1'}neleri icap 
eder. Aksi halde tapu sicillile sabit oJ.. 
madıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

5 - Fazla malömat almak istiyenlerin 
39-6361 numaralı dosyaya müracaatları 
ilan olunur. 3617 (2014) 

crnz,r/.77.7,7"'.r//.7."/T.raır~m 

OPERATÖR 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Karşıyaka Zafer sokağında 62 numa-
rada merhum Mehmet Kemal elektrik Gönenden 
deposunda me\'cut motör, dinamolar ve 
bilCımum teCerrüat acele satılıktır ... Ve Memleket hastanesi Baş Tabibi 
ayni zamanda depo kiraya verilecektir.. İkinci beyler sokak fırın karşısı 

1i olıml A kakta_ D~~N~_o. 25 ... Her gün ~leden sonra saat 
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BVGV" 1800 Üzüm Tarını 6 50 10 501 N E V Y O R K Dİ NA VİGAZYONE 
1201 S. Patenıon 6 625- 1~ N E V - y O & ~ 1çiN: D t A. N .A Mofi:frü bugfüı bek-

--tr--- 1086 Esnaf Bankası 6 25 13 50 EXCELLO vapuru 29 eylule dcı ru lenmekte olup Venedik ve Triyeste ll-
16l9i m. 183 Kcs./120 Ww 671 ş. .ruza Ha. 5 11 50 bekleaiyOI'. manlan için yük alarak hareket. edecek-

T. A. P. 31.'IG •· 9415 Kes/ 20 \llw. 538 K. Taner & S: 25 EXERMONT vapuru 1 ilkte~ine ıl ğ- tir~ 
T. A. Q. 19.'74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 442 inhisar idaresi 5 25 6 ru bekleniyor. CİLİCİA motörü 7/ 10/ 939 tarihinde 
12.30 Program ve memleket saat ayan 303 Nihat Üzümcü 5 50 12 EXMOOR vapuru 3 ilkteşrine do.1 ·u beklenmekte olup Napoli, Cenova ve 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri.. 195 M. H. Nazlı 5 6 bekleniyor. Musilya limanlaı-ı i~ yük alarak ba 
12.50 Türk müziği : 156 Akseki bank.as t 5e 12 75 EXECUTİVE vapuru 9 ilkteşrlne rekat eaeceld:Ur. 
Çalanlar : Cevdet Çağla, Eşref Kadri, 156 t. Hakkı Vera! 5 50 8 SO doğru bekleniyor. İTALİA S. A. Dİ NAVİGAZİONE 
Hasan GUr, Hamdi Tokay 138 Suphi Erkin 5 6 50 ARME~ Di:PPi'.ı ANVE&S CONTE G:RANDE motöril 17/I0"/939 
Ouyan : 1 - Safiye Tokay 65 j. Taranto Mah. 6 lO 50 ANVERS İÇiN : tarihinde Cmovadan Orta Amerika li-
A - Nihavent şarkı - Hatırımdan hiç 53 S. Gomel 6 ~ 

75 
GİBONDE vapuru ilkteşrin lıaşlangır- manian i9n. hareket edecektir 

çıkmJJor_. B - Udl fiırahlm - N'ıha- 46 D, Arditi 1 51 cına doğru bekleniyor_ .N O T. . 
vent pdı - Mimma .. C - Hamdi To- 43 Ahmet '.l'abak 5 5I 1l 25 D. T. K. T. KtJMPA1'YASI tJtn . . . 
kay. Klarnet taksimi.. D- Udt Ahmet 23 A R. Üzümcü 7 25 7 25 BUDAPEŞT dal! hareket tarihlerı ile navfun-
Saba şarkı - Gülzarı harabeyleme.. E - 20 j. ·K.oben 5 5 TUNA LiMANLARI İÇİN !ardaki değişiklikferden dolayı acenta-
'Aleko - Saba şarkı - Öyle bir Afeti yek- 15 P. Klark 5 5o 5 sa TISZA vapuru ilkteşzin baıJmgıcma mız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 
tayt emelsin.. F - Salahettin Kaynak 30 Hilmi Uyar 12 SO 15 doln ~niyor. tafsilat için t::Khfct KORDONDA i'BA· 
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çörçilin nutkunun büyük akisleri 
Amerikanın 27 5 radyo 

Amerika 
A 

umumı 

istasyonu tarafından 
efkarında büyük 

nakledilen bu nutuk 
tesirler yapmıştır 

Amerikan basınına •• gore 
Çörçilin nutku bir ağır top 
bataryasından daha kuvvetlidir .. 

Çörçil tekbaşına bir kolordudan daha gayretlidir. O cocukca • • 
bir sevkülceyşin ilanından evvel önüne geçmiştir 

Son sayfa ynıruBEGa 
Londrn 2 (ö.R) - Çörçilin nutku 

275 Amerikan radyo postası tarafından 
nakledilm~ ve Amerikan umumi efkarı 
üzerinde derin bir tesir yapmıştır. cNev
york Herald~ diyor ki: Dün Berlinde 
Hitl<'r cSulh taarruzu> şartlarını ikmal 
ederken, Londrada Çörçil yeniden harp 
halinde bir demokrasi devlet adnmı me
ziyetlerini ispat ederek bu çocukça sev
kulceyşin, ilanındnn evvel, önüne geç
miştir. Çörçilin nutku bir ağır top ba
taryasından dnha kuvvetlidir ve Çörçil 
tek başına bir kolordudan daha den-erli
dir. Berlin için, sulh taarruzwıun hede
fine eremiyeceğini görmemeği imkansız 
kılmıştır.> 

Londra 2 (ö.R) - Bir Alman tahtel
bahiri, Ingiltereye Danimnrka hC'sabına 
kömür yüklerken gelen bir Danimarka 
vapurwıu top ateşiyle batırmış ve mi.i
rettebattan 11 kişi bu suretle öldürül
müstür. Danimarka hükümeti Berlin se
firi vasıtasiyle protestoya karar vermiş
tir. Harbın iptidnsındanberi 16 bitaraf 
vapur Almanlar tarafından zaptedilmiş, 
14 vapur batırılmış, bunların mürette
batından 38 ıkişi ölmüştür. 

Alman ikaçak listesi sebebiyle Fenlnn
diynnın kereste vo odun hamuru ihra
catı fiilen durmuş ve Fenlandiya htikü
meti devlet ormanlarına ait müzayede 
satl§lnrmı feshetmiştir. 

Bitaraf vapurların himayesi için, Çör
çllin nutkunda söylediği gibi, müttefik 
himaye sistemi altına girmelerinden 
başka çare kalmaml§tır. 

Londra 2 (A.A) - B. Çörçilin nutku 
lngllterenin her tarafında tasvip ile kar
§Ilnnmıştır. Herkes mumaileyhin nut
kundaki sükunetli ve aklıselimden nişan 
veren edanın Alman hatiplerinin edala
rındaki şiddet ile tezad teşkil etmekte 
olduğunu söylemektedir. 

Ingiliz başvekilinin sözü, hakkından 
emin olan bir adamın tam bir serbesti 
içinde idarei kelnm eden ve müttefikle
rinin takip etmekte oldukları yolun ken
dilerini nihai zafere pek yakında götü
recegi kanaatini bcsliycn bir adamın sö
.tüdür. 

lki taraf ta da aynı miktarda adam 
\ardır. Fakat Almanların tarafında mu
harip kabiliyetlerine güvenilemiyecek 
bir çok ikişi vardır. 

Ingiliz filosunun baş amiralı 

B. Çörçil harpten mustarip olan ve 
sulhu arzu eden kimseleri teşvik ve te§
ci etmekten hali kalmamıştır. 

Başvekil onlara demokrasinin himaye
si altında yaralarının tasfiye edileceği
nin muhakkak olduğunu söylemiştir. 

B. Çörçilin dü manın yapmak niyetin
de olduğu sulh tekliflerini ~abu} imkfi
nına telmihte bile bulunmamış olması 
dikkate şayan görülmektedir. 

Nevyork 2 (A.A) - Matbuat Çörçilin 
nutku ve Kont Cianonun Berlin görüş
meleriyle alakadar olmakta ve Çörçilin 
Sovyet - Alman manevrasını evvelden 
ortaya çıkardığını kaydeylcmektedir. 
Gazeteler, Hitlerin ltalyaya da bu ma
nevraya iştirfık ettirmeğe uğraştığını tc-

bnrüz ettirmektedirler. 
Nevyork Herald Tribüne gazetesi Hi~ 

lerin sulh taarruzuna karşı mliskit bir 
cevap vemıiş olan Çörçili bu knt'I tarzı 
hareketinden dolayı tebrik etmek1e ve 
şöyle elemektedir: 

Çörçil parlak cümleler kullanmaktan 
içtinap ederek misal tC§kil edecek bir 
cesaretle kanaatini izhar ctmlştit, Hatip 
bütün memleketlerde yaşıyan insanla
rın anlıyabileceği bir lisan kullanmıştır. 
Diinya bu suretle dinlemiş ve anlamış
tır. 

Nevyork Taymis, Almanyanın yeni 
manevrasına mani olmağa karar veren 
Ingiltere ve Fransanın katiyet1e hareket 
ettiklerini tebarüz ettirmektedir. 

lngilterede umumi intiba 
Bu haftanın birçok cihetlerden kat'i 

bir mahiyet arzedeceğidir ... 

Ciornale d'italyaya göre 
ve Balkanlarda 

• 
A • 

Italya Akdenizde 
bir harp çıkmasına manı olmuştur 

Roma, 2 (Ö.R) - Ciornale Ditalya, manda diğer muhariplerin de menfaat- hak edecektir .. Bundan da müttefikler 
Kont Cianonun Berlin seyahati münase- !erine uygundur. ınesuldür .. 
betiyle şu satırları yazıyor : Kopenhag, 2 (Ö.R) - Danimarka ga- Berlin mnhnfili, Kont Cinnonun ziya-

Kont Cianonun Berlin seyahati, İtal- zetelerinin Bcrlinden aldıkları malCima- rcti. münaselietiylc şunu teyit ediyorlar 
ya ve Almanya tarafından adalet üzeri- tn göre Alınan otoriteleri sulh teca- ki, Italya bitaraflıkta devam edecektir .. 
ne müesses bir sulha varµınk için takip vüzü hakkındaki fikirlerini şöyle anla- Zira İtalyanın bitaraf kalması Rayştagın 
edilen bir siyasetin neticesidir... Böyle tıyorJar : menfaatidir. Almanya bitaraflıkta de
bir sulh, müttefikler tarafından redde- Almanyanın Sovyet Rusya ile anlaş- vam suretiyle İtalyanın kendisine dııha 
dilmiştir. Fakat İtalya yeise düşmemiş- ması devamlı bir teşriki mesaidir. Bu re- faydalı olacağına kanidir. 
tir. Geçen a&ıustostn, eylulde, Düçenin alitcyi gözönündc tutarak sulh teklifini 
sulh gayretleri malfundur. Her kes, bü- reddetmemek li'iz.ımdır. Alınanya, bir Roma, 2 (Ö.R) - Varşovaya Alınan 
tün devletler ve hatta muhasımlar tara- Polonyn devletinin mevcut olmasını ka- ordusunwı girişi münasebetiyle tebrik
f!ndan takdir edilmiştir. Bu hareket bul edebilir. Bu, ancak Garp devletleri- lerini bildirmek için Führcri ziyaret 
aurm~, devam ediyor. Düçenin si- nin müzakereyi kabul etmeleri ile müın- eden generaller, onun riyasetinde bir 
yaseti harbin lüzumsuzluğwıu göster- kündür .. Fransa ve İngiltere harbebnek- toplnntı yapmışlardır. Fi.ihrer garp dev
miştir. İtalya Akdenizclc ':e Balkanlar- te ısrar ederlerse Polonya davasına biz- Jetlerine sulh şartlarını generallere bil
dn harbe mfini olmuştur. ltnlyanın bu met etmiş olmıyacaklardır. Zira bu tak- dinniş ve bilhassa şunu söylemiştir : 
siyaseti yalnız Almanyanın menfaatleri- dirdc Almanya, bir tampon devlet hali- ıBir beşler sulh konferansının top-

düşmekle kalmaz. Ayni za- ne koymak istediği Polonyayı sadece il- lanınası için ne mümkünse yapılacaktır.• 

•• e 
il açığa tahtelbahir

menedilecek • n yanaşması 

Panama 2 (A.A) -Panaınerikan kon
feransı Salı günü ;Jtapanış celsesini akt
edecektir. Konferansın büti.in hedefleri
ne vasıl olduğu söylcnmektc<lir. 

Panama 2 (A.A) - Dünkü gün mu
rahhas heyetlerin arasındaki hususi is
tişarelere tnhsis edilmlşllr. Zannolundu
ğuna göre bitaraflık kanunu bitaraflığı 
himaye eden ıbazı kayıtlarla bitaraflığın 
hukukunu ihtar eden bir vesika olacak
tır. Konferans Birleşik Amerikanın tek
lifini kabul ettiği takdirde tahtelbahirler 
Amerikan sularından uzakJaştınlacak
tır. 

Konferansın daimi bir kaçakçılık or
ganizmi ihdas edeceği de söylenmekte
dir. Bu organizm Vaşingtonda toplnna
cak Amerika devletlerinin şikôyetlerini 
dinliyccek ve alakadar hükümctler tara
fından muhariplere yapılacak vesayayı 
tanzim edecektir. 

Londra 2 (ö.R) -Nevyorktan bildiri
liyor: Amerika Cümhurrcisi Ruzveltln 
emri üzerine Amerika donanmasmın ha
fif Unlteleri Amerika sahillerinden 200 
mil mesafeye kadar bir emniyet kordonu 
vücuda getirmişlerdir. Pan Amerikan 
kongresinde alınan karar mucibince bu 

Garp cephe·sinde 
Sükiit perdesini yırtmak 

zamanı gelmiştir 

emniyet mıntakasında sulhun muhnfnza. 
sı ve muharip tahtelbahirlerinin buradn 
faaliyette bulunmamasını bu harp gemi
leri temin edeceklerdir. 

Tokyo 2 (Ö.R) - Havayende toplan. 
makta olduğu haber verilen çok kuvvet
li Amerikan donanması Japonlarda he
yecan uyandırmıştır. Hariciye nezareti
nin söz snhibi erkfinından biri bu tahşt
datın bir dostluk eseri sayılaınıyacağı
nın muhakkak olduğunu söylemiştir. 
Amerikan filosunun tahşidatı Ingiliz ve 
Fransız filolarının da bu clvardnkl faa
liyet zamanlarına mUsadü olması ayrıca 
dlkıknti çekmektedir. 

Madrid 
Yine ispanyanın 
payitahtı oldu-
Madrit, 2 (Ö.R) - Dahili harp esnn

sında İspanyanın merkezi olan ve harp
ten sonra da payitaht olan Burgos şehri 
l~yanın merkezi olmaktan çıkmış, 
Madrit tekrar payitaht ittihaz edilmiş
tir .. 

Madrid 2 (A.A) - General Franko-
Londra, 2 (Ö.R) - Franc;adnki mü- du yakında tamam olacak ve ilkbahara nun bir kararnamesi Nasyonalistlerin 

him İngiliz kuvvei scferiyesi harbe neşe kadar hazırlıkları bitecektir. Mütemmim zafcrindenberi askeri mahkemeler tara
ile hazırlanmaktadır. İngiliz sefer ordu- fırkalar müınkiln olduğu kadar sürntle f ından altı ayı geçmiyen hapis cczalnrıruı 
su nezdindeki bir Fransız harp muhnbi- teşkil edilmektedir. mahkOm edilmiş olan ve dahili harpten 
ri Garp cephesi boyunca 17 kilometre evvel mahkemelerde bir ilişiği bulunmı-
uzunluğunda bir İngiliz motörlil kolu- Londra, 2 (Ö.R) _ Bitlerin sulh ta- yan bütün bahrlyc-lilerin affını natık bu-
nun geçişini şevk ile tarif etmektedir.. nrruzu hakkında bir kaç müşahede : lunmnktadır. Gc•1eral Frankonun aynı 
İngilterede harbin il5nında siltılı altında Hitler Ciano ile görüşürken İngiltere affı umumiyi si\' llcrc de tcşmll edeceği 
bulwıan bir milyon askere ilaveten 20 250 bin kişilik yeni bir orduyu silah al- söyle!ll"ektcdir. 

Londra 2 (A.A) - Royter tebliğ esnasında hu hususta tavassutta bulun- bir Ukranya Sovyeti vücuda getirile- 22 yaşları arasındn dahn 250 bin kişi si- tına çağırmıştır... Berlinde Kont Rib- Ş 1 K A G O 
ediyor: masına kont Cianoyu ikna etse bile ıulh cektir. Bu Sovyet hali hazırda bu nam lfıha çağırılmıştır. 23 - 24 yaşlarında di- bcntrop ziyafetler verirken general ARŞEVEXİ ÖLDÜ .. 

Büyük Britanyada umumi intiba şu- teşebbüsünde muvaffak olmak ihtimal- iie mevcut olan Sovyete inzimam ede- ğer bir kafile bunları takip edecektir .. Gamlen garp cephesinde Fransız kuv- Paris, 2 (Ö.l .) _ Bitler hakkında 
dur ki bu hafta bir çok cihetlerden knt'i leri yoktur. cektir. Bundan ba.şka bir Beyaz Rus Her grup 250 bin kişilik bir kuvvettir .. vetlerinin hareketlerini ihata eden sü- cıBir Avustury ılı badanacı, hem de fena 
mahiyet atzedecektir. Londranın umumi Londra, 1 (A.A) - Swıday Dispat- Sovyeti teşkil edilecektir. Bütün bu ye- İngiltere, geçen harpte ancak harbin kOt perdesini kaldırmak zamanının gel- bir badanacı• tabirini kullandığı cihetle 
kanaati bu günkü vaziyetin esaslı iki ehin diplomasi muharriri gazetenin ilk ni Sovyet cümhuriyetleri Almanları1n ortasına doğru elde ettiği kuvveti bu eliğini bildirmiştir. Müttefik kuvvetleri Almanlnnn h· mınn uğrıyan Şikago nr-
funili tazammun eylediği yolundadır. sahifesini boştan başa işgal eden bir eline geçen Polonya arnzisinde ve Ba - defa harbı·n ı"ptı"dasında hazır bulundur- · eli Al i · d ki k"l · ıt. şım manya çın e mev ı erme saı:;- şeveki 67 yaş 'lda vefat etmiştir. 

ı - Avrupa işlerinin gidişinde Hitler manşet altında Stalinin araz.iye ait olan tık memleketlerinde Bolşevik propagnn- muştur. Fransadaki muazzam sefer or- lam şekilde yerleşmişlerdir, her ihtimn- n.GIL. 'f-=t'REYE 
yüksek mevkiini kaybetmiştir. ihtirasları hakkında izahat vermektedir. dası yapan merkciler haline gelecek, yi- dusundan bft~,·a 30 fırkalık ycnı· bir or- ı k h b 1 1 U-. 

1 uh . b b 1 l ak So R ~ e arşı azır u wıuyor nr. Si ri dil k 2 - Fransa ve lngilterenin Hitlerle Bir kelime ile söyliye im, m arrır u ne una mlimasi o ar vyet usya -------------- pa f e ece 
sulh yapmamak hususundaki azimleri yazısında Stalinin merkezi ve şarki Av- Rütenya ve Basarabya cümhuriyetlerini A ı D 1 1 vapurlt:rımız... 
Alman - Rus paktile müteessir olmamış- rupaya malik olmak hülyasında bulun- vücuda getirecektir ki bunların da pro- man en •za t arı . tır. Büyük Britnnyndn Hitlere hesapla- duğunu iddia etmektedir. Bu plfını izn- paganda merkeileri vazifesini görecek- .... J } İstanbul, 2 (Hususi) - lngiltereye 
rındn aldanmış olan bir adam nnz.nrile ha gayret eden gaz.ete bu fikri Almanya lcrdir. Bu cümhuriyetlerin te.ızebbüsün- sipariş edilcc k on bir vapur için açılan 
bakılmaktadır. Müşavirlerinin ve bil- ile Sovyet Rusya arasında Polonyanın den sonra Avrupanın alacağı şekli gös- münakasa m iddeti bitmiş ve bir çok 
hassa Rihbentropun tecavüze kar ı lngil- taksim edilmesi üzerine doğmuş oldu[.111- teren bir harita Moskovada ve Sovyet F ı · J • • h k •• J • k büyilk İngili': firmaları tekliflerini De-
terenin harekete gec;miyeceklerine dair nu yazmaktadır. Almanya Lehlstanın Rusynnın başlıcn şehirlerinde teşhir aa ıyet erJnJ are et US erJOC ya )0 nizyollann bildirmişlerdir. 
sövlediklerine kanmıstır. Hitler şimdi ön- enkazından kendisine daha büyük bir edilmektedir. Denlzyollnrı idaresinde teşkil edile-

J h ) • h • t • • l d • cek bir ko nisyon bu teklifleri tetkik 
Jemeye çalıştığı garp harbını çıknrmakln hisse ayırmış olmasına mukabil Sovyet Sovyetlerin bu plflnı Macaristnna Sa 3 ara ) 0 I S3 r e İJ r m 1 Ş e f ) r edecektir. 
aldanmıştır. lspanyanın ltnlyanın ve ja- Rusyanın Baltıklardaki hfıkimiyetini ka- Bavyeraya ve Avusturyaya da şrunil-
ponynnın sempatisini kaybetmekle ve bul etmek mecburiyetinde kalmıştır ... dir ... Stalin plfuunı milletine izah etmek Londra, 2 (Ö.R) - Alman tahtelba- vapuru ayni flkibete uğramıştır. ·Ekler
bilhassa Almıınyanın Tiirkiyeyi iğfal ede- Dün Moskovada tasdik edilmiş olan Sov- ve Almanya i1e akdedilmiş olduğu misa- h!rlerinin faaliyetleri hareket üslerine ya• İsveç vapuru da bir Alman harp 
ceğini ümit etmekle hntaya düşmüştür. yet Rusya - Estonya muahedesi Sov- kın sebeplerini göstermek üzere mcmlc- yakın sahalara münhasır kalmıştır .. Bu gemisi tarafından zaptedilerek Kiele 
Keza Mein Knmpf tarnftarlarının bir c;o- yet Rusyaya Estonyaya hava ve deniz ketinin Nasyonalist unsurlarına projesi- hareketlerde deniz yüzü gemilerinin gönderilmiştir. 
ğunun teveccühünü znyi etmekle hata üssülharckeleri vermektedir. Bu Stnli- nin büyük bir Rus imparatorluğu ihdas korsan hareketleri tahtelbahirlere yar- Bu kolay elde edilmiş muvaffakıyet
etmiştir. Bütün bu sebepler dolayısile nin atmış olduğu ilk adımdır.. İkinci etmek olduğunu ve komünist unsurlara dımcı olmuştur. Bunlardan birisi İsveç !er Alman mahfcllerine her halde ablo
Rayiştağın önümüzdeki toplantısı bun- adım Lctonyada atılacaktır. Kış mevsi- da maksadının Avrupayı Bolşevikleştir- knra sularına girerek Lctonya hUküme- kayı yarmağa muvaffak oldukları lnti
dan bir koç ay cvvdki toplantılara nis- mindc buz tutmıyan limanlarına malıki- mekten ibaret bulunduğunu söylemek- tine ait olan ve İngiltereye gitmekte baını verecek değildir. Bunun delili de 
betle lngilterede 0 kadar alaka uyandı- yet Stalin için Baltık denizine tamamile tcdir. olan bir vapuru zaptederek bir Alman Almanyada iaşe tahdidatının bir kat da· 
ramnz. Filhakika Hitlerin bütün patırdı- hakim olmaktan ibaret olan planının ic- liıruınına sevketmiştir. Bir Alman tay- ha sıklnştınlmış olmasıdır. Şimdi lokan-
ları, gürültüleri ve vaitleri kendisinin rası için hayati bir ehemmiyeti haizdir. Londraya gelen yaresi yine İsveç karn sularında bir Is- talarda yemek yiyebilmek için hususi 
kredisi düşmüş bir siynsctc;i ve şarkta Stalin bu hfıkimiyeti elde ettikten son- Japon amirali veç vapurunu mitralyöz ateşiyle tevkife bir knrt göstermek Hlzımdır. Sebze lo-
Stnlinin ve garpta da Fransız. lngiliz or- ra Macaristana ait olnn Rütenyayı ve çalışmıştır. İki İsveç tayyaresi bu te- kantalnn mönillerini 2 - 3 yemeğe indir-
c1ulannın esiri haline gelmiş bir adam ol- Romnnyanın elinde bulunan Basarab- Londra, 2 (Ö.R) - İtalyayı ziyaret şebbüse mfuıi olmuşlardır. İsveçln bita- mişlerdir. Bu tahdidat bilhassa evlcrin-
duğu vaziyetini dcğıştiremez. Binaen- yayı zaptedccektir .. Stalin tiçüncti en- etmiş olan Japon amirali Oşimi general raflığına karşı bu mUkerrcr tecavüzler de yediklerini arasıra lokantalarda ta
ıılcyh Hitlerin Rnyi tngdn Jngiltere ve ternasyonalin yardımiyle bir kaç Sovyet Sirovi ile birlikte İtalyadan Londraya iweç bahrt mnhfellerinl endişeye dilşUr- mamlanuık ihtiyacını duyan vaktihall 
Fransayı sulha yanaştırmak için yapacağı cümhuriyeti daha tesis etmek suretiyle gelmiştir. Bu seyahat hususi mahiyette- müştUr. yerinde Berlinlilere a~ gelınektedir. 
gürültüler şimdiden nkim knlmağa mah- merkezi Avrupayı Bolşevikleştirmeye dir. Halı hamulesiyle Anverse gitmekte Londra 2 (A.A) - Taymis gazetesinin 
kumdur. teşebbüs edecektir . Evvel§ ortaya bir İngiltere Çinde Yangçe şehrindeki ba- olan bir İsveç vapuru bir Alman harp bahri meseleler muharriri Almanyanın 

Keza Londra gazeteleri diplomatik Polonya Sovyeti çıkarmaktadır... Bu zı topçekcrleri geri alınağa karar vermiş- gemisi tarafından tevkif edilerek Kiele her lngiliz ticaret gemisini bir harp ge
muhabirlerinin zannettikleri gibi Hitler Sovyet Polonyalı halkın hrudın olduğu tir. Böylece bu kuvvetler başka tarafta sevkedilmlştlr. SellUlos hamulesiyle İn- mfal gibi :telAkkt ebnek mecburiyetinde 
ltalva 1'.an..iv- na7'"nın....g..ı~ ..... ;~o .... l'l'M>.,.hn ihti~-a~flt~~tirJl"lJdll.I:u-tlftn ,lgl;m\P.t,1&\rı.Mı:~ hıılmuırAlrln• srilbııwııvA ottm.lrt .. nlAn hlP Ttnl .. ndl • kalacıalı ha~ A~n 1M1&rnnıı 

yaptığı n" rlyntı mevzuu bahsederek di
yor ki: 

Bu mt•hik gösterilemlyecek bir hnttı 
hareketi örtmcge çalışmak istiyen Al
man zim undarlnrının hiç bir zaman bul
makta geri kalmadıkları şayanı hayret 
mazeretlerine ikarnkterlstik bir misal 
teşkil etmektedir. Bu mazeretler o dere
ce sudandır k1, bizznt Almanyadan baş
ka hiç kbnseyi aldatamaz. lngilterenln 
denizaltı iharbmın bu suretle hazırlan
masından enternasyonal hukuka riaye
tine bağlı değildir. lngi1iz seyrUsefainl 
harp filomuzun ticaret filomuzu milesslr 
surette himaye etmesi He garanti edil
mektedir. 

Taymis yazı.cıını şöyle bitirmektedir : 
Bu Alman hareketi, Almanya daima 

haklıdır, prenslplerlnden bas'ka hlç bir 
prensibi ve Alman tecavüz hareketinin 
menfaatinden ib8ika biç bir menfaati ta-
n•mmüll tıardtr..ıtaıakıedil . .. . . 


