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ABONE ŞERAiTi 

OJiT AK KUDDE'I1 'ftrkiJ'• ;pıı. a.rtıf lçlD 
ıs• ........... ı• 2911 
..... ..... ............... "' JfŞO 
Giini ııeçmit nüahalar (25) kurutlm. 

1 TELEFOM: 2697 

lllca aindencatmdan gazetemiz mesuliyel kabul etmez. 

Alm n 

• Jngilterenin mali kanun 
projesi 

Londra, 3 (A.A) - Avam Kamarası 
uzun müzakerelerden sonra mali kanun 
projesini kabul etmiştir. 

·-------' Yemi A.. Mctlııaumıla 8. ı IQ 

ilmek üz e 
ruıtıer· .... ee·rıi'ii·e· ...... Mus·s·oı1nıyi ....... çagi'rmı·şıı·: ...... F.a·kat· .. ··ouçe··ı 
1 Kendi yerine damadını göndermeyi tercih etti 
5ii'ii~""';ekiiiD1i;iD'i""iD'glile""'f;Di'D"SUiii"Şirii"""J_:'i""""'"""""""""'""""""""' 

·Moskova temasları 
Londraya giden Türk askeri he
yeti Mareşal Birdvood tarafından 
Viktor ya istasyonunda karşılandı 

Deyli Meyle göre Hitlerizmin ortadan kalkması, Polonyanın 
istiklalinin iadesi, Çekistan istiklalinin iadesinden ibarettir. 

Almanya sulh tekliflerini ita/yanın iştirakile takvıye -
etmek istiyordu. Ciano Hitlere bu ümidi vermedi 
~--....,--------------------------------~---·--------~~~----------~~ Roma 3 {ö.R) - Kont Ciano bu sa- meseleler ile meşgul olması manidardır. te olan müttefikler, tabiidir ki bu kabil 

hah onu beş geçe Romaya vasıl olmuş- Bütün gazeteler Berlin müzakerelerine teklifleri müzakereye bile mütemayil de-
tur. büyük ehemmiyet veriyorlar ve ~1u~so· ğillerdir. B. Çemberlaynın Avam kama· 

NAZIRLAR MECLiSiNDE: !ininin adilane bir sulh lehinde nüfuzun· rasındaki beyanatı d> bunu teyid etmi~· 
dan bahsediyorlar. tır. 

Londra 3 { ö.R) - ltalyan nazırlar Popolo Ditalyaya göre, kaı'i hadise· TEKLİFLERİN İLANI BEKLENİYOR 
mecliai Romada Mussolininin riyasetinde 
toplanmqhr. ler pek yakındır. Brüksel, 3 (Ö.R) - Geçen gece İtal-

ltalyan radyosu, Berlinin sulh teklif. ALMANY ANIN TEKLiFLERi: yan radyosu Kont Cianonun Berlin zi-
lerinin müzakere edildiğini ve hu hafta p · 3 { ö.R) - Almanlann büyük yareti münasebetiyle yeni Alman sulh 
içinde netrolunacağuu kaydebnittir. sulh a;~"arruzu yakında açılmış olacaktır. teklifleri hakkında şu ma!Umatı veriyor-

lngiliz gazeteleri, Kont Cianonun Ber- ültimatom mahiyetinde olan Alman tek· du. 
linden müfarekati esnasında görü,me- lifferi Almanyanın hegemonyasını tesise, 1 - AJn:an ?~aye.si altında yeni bir 
!erde fikir mutabakati mü~ede edildi- lngiltere ve Fransayı bazı müstemleke- Leh devletı tcsısı, .. . . 
ğİne dair mutad hilafı hiç bir tebliğ neş- !erinden mahrum etmeğe, hezimetlerini 2 - İtalya !çın ;nuhım olarak mils: 
redilmemit olmasını dikkate tayan ııö· kabul ettir<rek sukuta mahkum ..ımeğe temle~e ve Akdenız meseleler~~ hallı 
rüyor. matuftur. ıçın bır Avrupa konferansının ıçtımaı .. 

ltalyan kabinesinin de yalnız dahili Halen Alman toprağında harp etmek· - SONl' 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Londra 3 ( A.A) 
Türk askeri he
yeti saat 12,45 te 
W aterloo istaır • 
yanana gelmiş . 
tir. Heyet, son 
harp esnasında 
Gelibolutlaki in -
giliz kıtaatına 
kumanda etmiş 
olan Felm Mare
JQI Lort! Bira· 
vootl tarafından 
karfılanm11tır. 
Ma.kova J(lJ.R) 
Türkiye harici • 
ye vekili B. Şükrü Saraçoğlu, 
refakatinde Moıkova re/iri B. 
Ali Haydar A.htay, Sovyet ·ha
riciye komiserliği protokol fel 
muavini, B. Cevat Açıkalrn ve 
Sovyet Rusya Ankara elçisi B. 
T erentiyel olduğu halde öğle-

-len sonra Volga 
Moskova kanalı 
üzerinde ve Mos
kova yer altı tre
ni (Metro) da 
tenezzüh/er yap • 
mıJ, bu muazzam 
eser karşısında 
hayranlığını iz • 
har etmiştir. Tür
kiye hariciye ve

. kili B. Şükrü Sa
raçoğlu dün ak
şam büyük tiyat
roda Karmen 
operasının temsi

linde hazır bulunmuftur. 
Ankara 3 ( A.A) - Hava

sın Moskovadan bildirdiğine 
göre hariciye ve ilimiz Şükrü 
Saraçoğlu dün Fran•u; ve ln
giliz büyük elçileri ile görü,. 
mÜJlÜr. 

Çemberlayn dün beyanatta bulundu 
Avam kamarasının alkışları arasında lngiltere ve 

~~-~~n-~-e-,~~~~it~le--r-e~k~a_r_ş_ı_~~~- Fransanın harp gayesini anlattı 
Veren bir Bir komplo mu? Nazi rejiminin daimi tehditlerine nihayet vermekten 

Müşahede 
fEVKET BiLGiN 

Suikast geçen hafta Polonya cephe
sinin teftişi esnasında yapılacaktı 

Bitlerin muhafızlarından bir ~olı siyah gömlelıli 
itham altında IJulunuyor 

İngiliz bahriye nazın Çur~i~ _rad· 
yo ile yapbğı beyanat, harhın ilanın· 
dan beri söylenen nutukların en k~v
vetlisi, en keskini olmuştur. Bu s~z. 
!er, bütün dünyada büyük al~ _ıle Londra, 3 (A.A)_ -:-. Deyli Ekspresin HELA GARNİZONUNUN BİR 
dinlenmiştir. Zira Çurçil teşhisler~- Kopenhag mlmıuhabır1ıdı~bd.a şah ybean bır1 MUV AFF AKIYETİ 
deki isabetle hadiseleri objektif hır membadan a ş o '.'gu ır a re a - Paris, 3 .. {Ö.R) - Gdinyada H~la ci
tahlile tabi tuttuğunu göstermiştir .. fen B. Himlerinpl Hitlered karşııktertıp Lehvarınd~.dmafilu.daf'.'alarına dlakevamb etmiş oflanf 
Hissi ata ka ılmı an bir devlet ada· edilmiş bir ko:O o m_ey an'.' Ç armış mu erı son ı;ıar . ır muva a· 

y b tJınd y çıkardığı hüküm· olduğunu bildirmektedir. Su~, . ge- kıyet d~lıa k;aydetmişlerdır. 
;:ınııı k \ . ~ h'izdir .. Çurçilin çen hafta Hitlerin Polonya cephesıru tef- . Gamızonun kumandanı ve. 17 zabitten 

r ~de ~:e. d 
8 doğruya iJ. tişi esnasında yapılacak idi. Bu mesele ıbaret kalan müdafileri bugün bir avizo 

ibaret olduğunu bir kerre daha sarahatle beyan etti 
Londra 3 (ö.R) - B. Çemberlayn 

Avam kamarasında Alman - Sovyet pak
tından bahsederek lngiltere ve Fransa
nın hundan ürkmediklerini söylemis ve 
lngiltere ile F ransanın harp gayesini Al
manyada cNazi rejiminin daimi tehdit
lerine nihayet vermekten,. ibarf"t olnrrık 
tarif etmi~tir. 

Başvekil demi!-ltİr ki: 

C- Alman • Ru.!I pak.tında lngiltere
nin hattıhareketini değiştirmeğe mecbur 
edecek bir şey görmıyorum. Bu pakt hiç 
bir suretle bizi şimdi yaptı~ırnızdan ba11:
ka türlü harekete .>evkedemez. 

Lehi.tanın iatilıUı harbın ilk se
bebi olmakla beraber en esaslı se
bebi değildir. Bu •ebep, Franuı nu . a ızı lao~ anN . Almaııya· hakkında fevkalade olmalda beraber ile buradan çıkarak Gotland İsveç ada- · 

gilendiren kısım r · • azı afızl d b · k • affak im 
nm hücuma cesaret edemiye<:eği bir Hitlerin şahsklii. ınuhh : ~~ ~u !~:.:.~~~~.~!!.~ ...... ~ ... !!.~!1:~';.·,,,,,,,,,,,,,,,, lngiliz başvekili B. ÇenıbeTlayn - SONU 4 ÜNCÜ SAltİFEDE -

::u.~th;;~~: s~~ı:ı..ı:.~ilmiş oldu· ~j:~t,~;'!~in ~!~i;ia: :ei"ı!:: F ra n s ı .z ................... ı····e······· .. ·r·······ı·············h················· ................ k ................... t .............. . 
H~rbın ~şladığı. günlerde, bey· ~~~::::~a~· ~~,~~~v~=~~ a re e 1 

ne~le! vazıyettekı .. ve~amet. ?aha miştir. Dietrichin i~ ~934 hazırarunda 
genış hır cepheden mutalaa edılıyor· tasfiye günlerinin tarihine karışmıştır. 
du. ltalyanın kararı belli değildi. Po- -

~::~~:~::~~ıi:~r~~{~:?ı~~~:~~ Askere ı Almanları biiyiik endişeye düşürdü 
mesinden korkulabilirdi. ita t 

Hitlerin cMein Kampf» mda işle- Dave 
nen fikirleri birer birer tahakkuk et· S b k h 
tirmeğe çalışan bir rejimin eline ge· ar ru mu asarası 
çen bütün fırsatlardan istifadeye te· ı·sıam ve gayrı isıam 
şebbüs etmesi halinde, harbı mevzi· 334 dahil 
!eştirme ümidleri büsbütün kaybola· J3J6 dahil, J • • 
caktı. Bu tehlikenin önüne geçmek muvazzaflılı hızmetı· 
için Sovyet Rusyanın vaziyetini ta- ni ~pmamJ!. olanlar 
yin ve tasrih etme•inden başka çare davet edılıyor 
yoktu. 1 İZl\lİR ASKERLİK ŞUBESi BAŞ· 

Biliyoruz ki cMein kampf> ta ye- KAı"Llt'.iP.\'DAN : . 
ralan fikirlerden biri de Almanyanın ı - Birincitc ·rin 939 celbı yaklaş_tı. 

B celpte heniiz _muvazzaflık .h!z. 
Rusyada genişlemesine, Ukraynanın u . . maı Jslfım \'C gayn Is· 
istilasına müteallikti. B. Hitlerin ik- metinı ~ap . ıuş dahil doğumlu 

li\m 316 dahil. 331 .. 
tidar mevkii ne geldiği günden beri bir buçuk, iki, iki buçuk .. v~ uç se· 
Bolşevizm düşmanlığı şeklinde ken- nelik hizmete tabi olan butıın sınıl· 
,. · ·· b · t k. A l ·ı·h !tına alınacaktır. 
'llnl gosteren u sıyase es ı vus· ar sı a •. . lO/lO '939 günün· 

·;;ı. • Macaristan imparatorluğu- 2 - Denız crlcrı O ·· d di. sınıflar 20/1 /939 gu· 
·• düşmanlığı siyasetinden 1 ~ vd·c gbcerdc mevcut bulunacaklar· 

nun e şu 

'"'I SAYFADA - dır.. U 2 iNCi SA Yf ADA --SON . 

Bütün faaliyetin merkezidir 
topçusu şehri yakabilirdi. 

Fransız 

Fakat 
Fransızlar hunu istemiyorJar 

Parıs 3 (Ö.R) - lng·liz gazetelerine 
göre Almanlar Fransızların Sarbnık is
tikame!ind.ki ileri hareketind'n ciddi 
su ette cndi§enak olmağa ha lamıslar
dır. 

Taymi,g gazetesinin askeri n1uhabiri 
unl?rı yazıyor: 

Bu ileri hareket her ne kadar 
harita üzerinde pek mühim görül
mezse de hakikatte muazzam bir 
ehemmiyeti vardır ve hiç te kolay 
bir hareket değildir. Emsalsiz 

Fransız ordusu, bugün tam bir 
mükemmeliyet halindedir. 
Yor~ayr Post gazetesi de şunları ya

zıyor: 

Garpte askeri hareketler Sarbruk mu
hasarası etrafında temerküz etınektedlr. 
Muhasara tabiri doğrudur. Çünkü Fran. 
sı•l.ar şehrin üç tarafını işgal ettikleri 
g~bı top ateşleri de o derece kudretlidlr 
kı açık kalan dördüncü taraftan geçmek 
in1k8ru yoktur. 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -



SABtl'B 2 
x 4 ..... ,.. §.!!'!•=•· 1'8 

Ebedi Şef • • 
ıçın Emniyet 

Veren bir 
Müşahede Tirilye ve Zonguldakta ilk okul ........... 

0
·······

1
:·k .. ···1~·J··1:........... C. Halk Partisinin 

talebelerinin yaptıkları tören -------
Tirilye 3 (A.A) - Ilk mekteplerde tiyle bütün ilk okullar talebesi öğret- .... Merkez nahı· ye ocakları J 

derse başlanması mUııuebetlyle burada menleriyle birlikte Cümhuriyet meyda- u k J / • 
bir merasJnı yaptlml§tır. BUtün mektep- nında bir toplantı yapmışlardır. Bu top- nare etzeae ert _ BAŞTARAFI 1 tNct SAHiFEDE -

liler toplu bir halde Cümhurlyet mey- lanlıya vali Halid Aksoy, parti reis vek\- iane listesi k 1 • b ı d Almanya, Çekoelovakyaya ölüm 
jSanma gelmişler ve Atatürk anıtına çe- li, Halkevi reisi ve devnir rüesası, mües- ong re erıne aş an 1 darbesini indirirken bilhassa So~et-
lenlder koymuşlardır. seseler müdürleri, belediye reisi ile en- lerin nüfuzuna amP bir darbe indir-

lstlkJAl marşını mUtealdp talebeler hep c.ümen azal:m. ve kalabalılt bir halk * Lira K. --
Wrdıen Atatilrldln manevi huzurunda tıra~ eylemıştır. . . Sümerbank memurları 21 miş olmaktan mütevellid bir aevinç 

tI et etti~i esere sa- T"orene istiklll ma.rşıyle başlandı. Bır Eyüp S&bri Akyol 10 Partl kongreler.ine Izmirin bütün na- Altıok - Fatih ocağı ayın on dördünde, içinde idi. Polonya ile anlapna poli-
onun yarattı ve eman · öğretmen tarafından söylenen ve tahsi- Altı arkadaş tarafından 6 hiye ve ocaklarında başlanmıştır. Mer- Sclimiye ocağı aym on beşinde, ikinci tikasının başlıca hedefi de Sovyet 
dakatten ayrılnuyacaklarına ve onun lin ehemmiyetini yarın için yurdun genç- F..czacı Kemal Kamil Aktaş 5 kez kaza kongresi en son olarak 12 Ka- Osmaniye ocağı ayın 18 zlııdedir. 
flzdiği nurlu yoldan yUrilyeceXlerlne !erden beklediği hizmetleri anlatan hita- Dr. Suad Soycr 3 nunuevvel Cumartesl günü saat 19 da Balçova nahiyesi: aleyhtarlığından ibaretti. 
trıd fç.m.lşlerdir. besinden sonra yavrular and içtiler. Ve İzmir mebusu Şehime Yunus 30 yapılacak ve ıbu suretle Izmir kongreleri Alman - Sovey pakb bu aiyateti 

Zongu)dak S (A.A) - DUn ilk okul- hep bir ağızdan cümhuriyet marşı IÖy- Şükrü Cevalıirci 10 ikmal edilmiş olacaktır. Balçova oca1ı ayıa altwnda. Narlıde- kökünden deiiftiıdi: Nasyonal Soe-
Jıarın ders devmı:tnln ~Ilı mthwJebe. lenerek törene nihayet verildi. Elektrikçi Tevfik Baykent 20 Kongreleri sıraslyle yaııyoru_z: re ocağı ayın 13 ünde, Yenlköy ocatı yalizm Hitlerin en heyecanlı telkin-

: Esk.Jşehirden Yasin Çakır Un Bostanlı ocağı bu ayın yedınc\ Cu- ayın 13 ündedr. . '.. . bla k" 
: fabrikası 100 martesi günU saat 20 de, Şemikler oca- B l<l ahi i lerıne tabı olarak taaasu ta ıp et-
i Sabri Süleymanoviç ıtica- ğı kongresi, Fuar günü saat 15 te, ör- ayra ı n yeıs 1 tiği akideleri bir tarafa bıraktı, yep-Fransız kabinesi Dikilide 
: retlıanesi işçileri 15 nek köyü kongresi, 14 ilk Tep'i.o. saat Mersinli ocalı aym ıs· fincle, Turan yeni bir aiyuete intikal etmek mec-

Baatbl relslctbnlnarlB Hafif SGPsaddar : Karşıyna lruUibii 67 50 20 de, Alaybey koncresl 15 ~ ~ ocağı aym 20 mele, Bqraldı ocağı aym buriyetinde kaldı. 
~······- ........ ., dellGlll e~~- . E~f:: !11:~~s:ı~alı ıoo ::~01:~~~r:~ ~~~~l ~ 22 sindedir.. . . Almanya bir defa ipin !1cunu ka-
~ a (A.A) - i'raDlll& kabinesi re- Evvelki gece Dikih kaza merkezınde : memurları 42 ğı kongresi 21 ilk Teşrin saat 21 dedir. lklçeşmelik nahiyesi. çudtktan sonra Sovyetlerın mutlak 

tliıı n .. .....,_ rbwdl altmda JUUl •- ~ 16.05 te ~~sa2.1niye.O :!!t 11 ~- üteç i..·-··-···--··-·· .. -••••••• .. •• Ti.itilik na1ü7e.si: __ L_ =.ı --a.. b a.L nüfuz ve tesiri altına airmiftir. Ar-L_._ ~--L c:-•ue gece ........ 'L4'<• "9 -• ~amanme-.ı ~· u gece, na.- L bu L _ _J_ L-Ja-'-'·•- lr. ~ 
_. ....---br. "--.J , ' • ,.ahmescid _-. Cuma-i. HacıMelı- b.: niiı1m1C1n ~ 7auua ye •nı * dörder saniye devam eden hafif zelzele- Pamuk Alireis oca~ı bu _ saat 20,30 da. • ~· --- k 

1 1 
5 r.-- met ocag~ı Pazartesi gecesi, Fevzipaşa sıyıramıyaca hr. _,. •• _..,. m-• er o muştur. A%iziye ocağı Cumartesi günü saat 1 

,,__.., ••• ..,.._ -•- 20,30 da. Ballıkuyu ocqı Pazartesi gü- ocağı ayın on birlnd.e, Hacı Mahmut Ayni zamanda beynelmile ılya-
41 il • .... •• • rEKJRDACDIDAJr nü saat 20,30 d&, Cedicl ve SüY&ri oca~ ocağı ayın 13 ünde, Toraman ocağı ayın set sahasında. Almanların < Şarka 
1111' llmPlf 111111'•1.... •-=-- --:V.- 11 ilk Teşrinde, Faikpaşa ve Fettah 16 5?1da, Halilelendi - Tuaeu GCeta 87: doğru :. politiba i818 etmiftir. 

1 ('"'.B) - Frm ~osu ha- ~·e geleıe ·~ ~in ,,elen ocakları ıs ilk Tefrlnde, Gaziler oca~ 18 zmde, Ockınkapı - Aliala ocalt ., Ç T b h ak" .. hed 
~ • ~-- --iL ---=-u bir A•ıJılar "alıalandl.. ı--~ n1•11a-a _....., 14 ilk Teşrinde, Hatuniy~ ocağı ayın oıı yirmisindedir. . urçı ın . u . usust ı mup e-
--~ 11U1U -·---- -'f -' -~ ---~ ,_ lt ınd 1 t - b 18- Yalılar nahiyesi: sınde tam bn nabet vardır: L--' -•-L 1 a --L.&..... Al a ıs a, sme paşa ocagı u ayın R .... L:-mp auı& - .__ 16 t uww ft - Bir şahıs isti.da ile zahltaya müracaat Izmir civarında müstahsilin elinde t.inde Şeyh ocağı bu ayın 25 şinde, SalA- Sovyet usyanın ~ ettiii po-
...ı.rm *8De itimat caiz oJmedalmı, ederek eşinin Ali adında bir şahısla bir- nıevcud pamuk mahsulllniln hükilmetıçe t1no1İu oc:alı bu ayın 2S &lncle kongrele- Asamör oealt Cumarteli ıecell aaat litika bütün sertliğine rağmen har-
Ah=hn ..m- dink wlr tmı•nru 1eferek Tek.irdağmdan lımire kaçtığını salın a}ınmasıoa karar verildiğini dünkü rini yapllCAklardır 21 de, ikinci Karantina ocağı ayın on bın Balkanlara bulapnauna mlnl 
ftlamnla bir WJllıc .,.......,, beır altı ve bu şalusla gayri meşru münasebette ~ınuzda haber vermiştik .. Anbradan Ep-eipaşa nahiy~l: dılSldtinde, Gö&tepe ocalt ~m 21 inde. 
~ 1ıılr wfalalik ppnM, daimi ta- bulu.ndüflunu bildirmiştir. •H.• Eııda- mübayaatta bıılunmak ilzere gelen he- birinci Karantina oca!J ayın ~2 sinde, olmuıtur. 
9ft'IK lrmla.mı dmda ppmalttusa ki kadınla yakın arkadaşı Ali yakalana- yet hesaplarını yapmış ve pamuk mah- Blriııcl Süleymant,ye ocajı bu gece .sa- saat 21 de, Gilzelyalı ocatı Jl llkteşrin Çurçil, Sovyetlerin Alınan wtill-
..W. lllilrecmlı ~ fnciıt..e ve rak adliyeye verilmişlerdir. swünün maliyetini tesblt etmi§Ur. at 2t de, Altın.tat ocağı Cumartesi ıece- Pm.r lb4 aut 10 dadır. Diler kongre aını durduran politik••le Frama vi 
rı -· bıt'I _,__ bıılar harbe de- -*- Heyet dlln sabah lmıirden ayrılarak si aynı saatte Giln&ör ocatı Pmr gUnl giln)erial yarınki sayımwia bulacaksı- lngi.kereoin takip ettikleri aiyaeet 
wa .._..... w ...- Alm harp •-a..• d_.etlrrnl-e Dikiliye gitmiştir. Oradan Bergamaya saat 15 te, M~cldiye ocatı ayın 11 mde, nm. _..nc1. -Lmhlc.tan balwıderken 

kt J in """-,,_ ma harp n- uaaua 1111:•• - ,,. geçecek ve pamuk mtıbayaatmda bulu- 7-

•' ' - wfea11- bı&ellıaiD wyaI Alman gazeteleri naca'kıır. Ik b k • • b• biL·- f'I hakikati tebarüz ettirmek 
... .add ... ine mrfedtWıdenellnl bil- D..:~~-ı 3 (ÖR) - Bal .. -L ...J __ ı_ .. ı • ....ı_ Hükümetimiz. in Ziraat bankası eliyle ı' gece e ÇiSi ır ...,.....: 
tflt ııeklıedir. ·-~tin~ ~Be 'Un-;:. pamu1c mWulüne yaptılt müdahale, P~ Basünkü Alman - Rua ifbirliğl 

- -~-- ~.:~.azı~e devletlerin milstakilr olduk.la- iı~da gayet mUsbet btr tesir bırakmlft' bt"I deiildir. Ne kadar Ani ve tal).. 

A' •..-rA nru ve mnstakil kalacaklannı kaydet- . -·- d .. kk A d ı r min edilmez tartlar içinde doimut-....... de••.. tikten sonra bütiln ld1çilk devletler gl- Bı·r ko·· vıu·· u anı soy u a _yine o kadar ani ve tahmin edil-

• 

..... lal• llm ılı ... • bi büyük bir devletin },ürnayesine muh- mez tudar içinde hayatına ikmal 
taç olduklarllll "'e himi olarak Rusyayı d d: · Alman al.ima" • 

........ ~ ··~- intihap ettil<leri takdirde Almanyanın .., ç 1 1 .k. gece bek eoec=tir. olaempery -=~ ... iı•n 
Lımdra, 3 (0.B) - AJmmıya Ameli- buna hiç bir itirazı olamıyacatını kay- Bir lıayanın altında a ınan eşya ar, 1 1 - ruhanda mevcut n tema7~ i9 

.... bir ihtar a&wlıwu:dıltir· Bunda detrnişlerdir. JıaJcaralı can uerdJ • • • 1 . d b 1 d bir zaman Sovyetlerin menfaatlerine 
~ dmret npurllırmm hareke- Degvirmen derenin yeni köyünde miit.- ÇJSIDJD ev CfJO e U un u uygun dÜflnemİftir Ye düpİye-
ltndell ... ,. ~. Bu ftPUI'- Jl'-·--- ·~· . . Hamdi ·--L&-....1- _.....__ cektir laı- &at ticaret yollarını terkederek -.., .., .wyap hiş bir bza ohnuş. bır adam bır ton ağır- Zabıta, şayanı hayret bir hın•ıl• h&- !:vvelkl gece --- .......- • • .. . . .. 
~ rotalar takip etmekte, ışıklannı teminat veı iniş lığındaki bir kayan~ ~"kmeslyle altın- di<seStne el koymuştur. Bu hırsnhlı ya- ZQ1 açarak içerl ginnif. Cafer etrafa ta- Çarçil. dünyanın yann.ki ıuzamını 
llÖIM:lilrmekte, tahtelbeh.irler tar.tından Buda 3 (A..A _Macar matbu- da kalarak can vermıştir. panlar ne amatör hırs~, ne de abıblı- l'U9Ut etmlftir. kurmak hususunda. günün birinde 
wd1 dur em.trlerina itut etmem kte peşte, ~ _ Osman, yanına Ahmet adında bir ar- dır iki.ti de gece be'kçilili,te muvazzaf- Bu suretle malaudan buı kıJmettar Soryet Rusya ile anlapnanın imkln-

en e atınm mnwnl kanaatine gore kont Cia- kad alarak lorda anJann hazırladı- · .. _L. .Jar A1.~-·· zabıta J:ıid.lsey1 meyda I __ :,._.. da _..,...:.1 _ _!1_ • t 
ft bmp gemlJerinin himayesi altmdaki no Alman - Rus anlaşmasını Balkanlar- ğı b!h11 almağa gitmi§ ballan salimen al- tır. itte l&Rlilltı: :' ~~ bekçlyt de yakalam~ az o mıy--.s.... ~ una e -
İngiliz ve Fransız vapur kafilelerine ka- dakl İtalyan menafiini muhil olmadığı ak ilzere bUyilk blr kayanın manive- Odunpazannda 12 sayılı B. Ilırahlm ~·- miftiT. (ft.e nutkun ceeurane Ye rea-
tıımakta i lml nı Kar1.-ma ait mağazanın kAUbl bun- ,_, ı· t ı_ tar-'L.' bud 

m&..1-'er. , -*- l!i ile yerinden oynatılması ~cap etmtşttr. --v- . .. Bekçilerden Hamdmm evinde 12 met- 11 oran an ur. 
-~ -- FRANSADA Osman manivela ile taşı oynattığı sı- dan Uç .. hafta evvel hır ak§am magazayı re llctverd kumq, 42 §er lira kıymetin- So.yetlerin Alman iati1i dalgala-

Allnmdal'ul lftldl rada bir tonluk bir kaya üzerine kapa- kapa.d•gı .. rada nasılsa anahtarını üze- de i1d. paid(Ue, tr lira kvmetimle blr naı dwrdurank harbm Balkanlara 

ettUderl bitaraf '8hlrlerla tahliyesi ~hn~~tlril:endisl altında blmq ve derhal ~e:=~~c: ~~ = pardU5il bdulunmuıtur. Di~~_,Ca- bulaflftMlna mlni olmak huıuaun-
1 Paris, 3 (Ö.R) - Gazetelerin yaptık- o ~ r. f5 ' ferln evtn e de s metft ... UDUll9 vwun- daki 1ı· ı . A "k"rd e· . . vapur ar- lan tahkikata göre harbin iIAnından be- ----tr-- mercltna teslim etmiye'ek cebhıe ~ muş; eşyalar ll&blbtne tes11m ~· . . ızmet1.en athı ak ır.b'l~ıki~ sTı~a-

Stokholm. 3 (A.A) - Bahriye neza- rt Fransacla büyük tehirlerden tahliye M mlştir. Emniyet mUdUrU bu hadise ne bizzat setımıze ge ınce. er es ı ır ~r-
retinden bildirilditine gtSre Oland. civa- edilenlerin sayısı iki buçuk milyonu bul- em 0 U Bekçi Hamdi, Ka~ıyaka gece beql- allbdar olmup.ar. Suçmı.t adliyeye kiye Balkanlarda v~ Şarki Akdemz-
nnda yakalanan 8 vapurdan hiç biri İs- maktadır. Bunun bir buçuk milyonu Pa- lerlnden Cafer Kayırla an1qank btr verlbnlfttr. Matazada çalman başka et- de bugünkü sulh ve istikrar havası-
veçe alt değildir. Bunlann beşi Finlan- ristendir. Jlınfalıaya giren dört hırsızlık oyunu oynamağa karar ffmlit- ya mevout olup olmadığı araştırılmak- nın bozulmamasını ister. Şu halde 
dira;h'. lldsi Estonyah Ye biri de Mor- -- lılfl walıalandı lerdlr. tadır. harbc mevziıe,tiren hareketlerden 
veçlıdir. S rtod ..,_ Hasan ()~u~ir~:En~er, Şeref ve Ne- .. ih t bT . 

Bu vapurlarııı ikisi odunla yüklü idi ırp o o.. cip adında dört k1fl Uç genç kızla anla- Tı~rede Bı·r cı·nayet Oldu musterı o a ı ırız ... 
Kopenhag, 3 (A.A) - t~ ~ patrllbdn seymhatl şarak b~ eilenti yapmaia karar vermlf- ŞBVKEr a••.t:iN 

vap~un batınldığı yere milcavır. bil- Belgrad, 3 (Ö.R) _ Sırp ortodoks ler, Icnıraltı~ gl~lşlerdir. Memnu 
tün limanlar bu vapuru babran dellWll- patriii Adiryatik denizinde Suab gez- mıntabya girdiklerinden y•kaluunlf
tının oralarda bulundutundan haberdar mi§ ve Fiyumeye de uiramlftır Patriie lar n adliyey~ verilmqlerdir. Suçlular, 
edilmişlerdir. Öyle zannediliyor ki, bun- askeri . im · girdikleri yerın memnu mmtaka oldu-
dan böyle Almanlar bir vapuru görlir merasun yap IŞbr. ğundan malOmattar bulunmailddarını iki şahıs bir bağ kulesine 

baskın verdiler 
Askere 
Divet 

görmez batınnağa karar vermişlerdir. -- iddia eylemftlerdir. IDdiseye hem genç 
-•- llazllelte Al eMlar kazları :ilfal etmek, hem de memnu mın-__ _...._ • _ _.. --• -! tabya girmek suçlarmdan dolayı mU-

Polonyanın protestosu ..-......... ...-- ,,__ dahale edilmlftir. 
harldye YekAletlne Loodra. 3 (A.A) - Avam bmara- -.w.- Tirenin Uygur köyüne bir saat mesa· Tar çardal- gelmlt, Fatma kadını tazYl-
de verildi- SIDda B. LoCker Lamps B. Çemberlayn- fede 1>ir .lnd1' .. flzlrn ~ bir ka L .. ... .... tzMIR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞ-

dan diişmanlardao lesmell ~ '--- -L.L d '-ı&.. n.__ı__ -....1·- --L- erW sa.- l'o Ankara, 3 (A.A) - Haber aldığımıza Nazilerle İngilizlere taraftar olan Ala ...... lıaçll'dllaP- ce.ed bulunduğunu. DUBU t.....- e en wı;.,, - ~mey- ,,,.....r, Y KANUulNDAN : 
göre Lehlstanın taksimi hakkında pro- muılar arasmda bir fark sö- ıwk için Kadtfekalesjne gez1nme1e giden Nal- ı,;k~ln. ceeedin Mestan olfu HU... •;..=:.::!=:;.~=de - BAŞTARAFI 1 tNd SAHlH.:DE 
teStoyu ihtiva eden ve diler memleket- bu dilpnan1an Nazi cfi7e ylldedip etml- re edmda l'!llÇ bir b(lmla Ahmet oğlu yine alt olduiunu ihbar etttlfnl dtlnkG alilla t.ww. .ı .da l>ahcecl c&nül.. 3 - TeW.ilhava nriiddetleri bitmiş 
ler hükUmetlerU:'e de tevdi edilmiş olan yecelini sormuştur. Çemberlayn fU ce- Kadri Aı.r mae.lf bir tecavOze uira- Myımızda b~dirmlftik. buluaaa par.ı.n! ,.erW -~· 

11 
olanlar ela sevWilecektir. 

beJ111U1am~ ~n b~~ elçisi tara- vaba venniştlr.. mqlardır. Mestan oıılu. milthlt bir clnayete kur- K.11111 ........_ bal.... lSO kiilt lira. 4 - Bedeli nakdi vennek istiyen 
6nc1m hancıye veklletimıze de veril- - Hayır_ Ondu aeçmekte olan d&t kip Nal- ban aitmlttlr. Hidüe yerine slden ve 40 alt1a lira. 

3 
adet yhmilik altm. 2 adet islim ve cayri islim erlerin bedel 

mqtir. Mumaileyh bu suretle İngiltere hUktl- reyi almak istemiş, Kadrl mlnl olunca tahkikat yapan Tire zal>ıtuı ıu neticeye )'irmlik kipe, 39 .det~ met aitim. =~ı~::!.e~li:i~u;:: -*- metinin Nazilerle Alrnaıılar arumda hiç miltearrızlardan Hüseyin Nalreyl bıçak varDllfbrı 1 adet ..bnltk altan .ım..tır. Saclular r-

Pwma luan•ı esllldell bir fark görıetmemekte oldutunu pter- ile hafifçe yaralamıf ve zorla dala ka- - E"nelkf ~ ı•t 22 enalarmda lnındaa ..,. firar e~. ==d~ekçelerini şul.eye vermeleri 
çduardan netice- mlştir. çırmışludır. Mestan oğlu Hüseyin&. re&lc.ınm yat- Saçhlann lıl~eri l>eRi değitdir. 5 - Bu celpte sevke tabi olan bU-
Panama, 3 (A.A> - Ameribhlar --·- Suçlular yak=~ makta olclaldan ~e çardalına iki ta: Ancak ma~ refikamnn ifa~ cid- tün erlerin şimdiden huırlanmalen 

konferwında kabul edilen proje~ B. Yea Zeı.ntbn .. •tzEL• .. 11::9 '- ~ı::nia= biri :aia ~ den .. yaftı ttikkattlr. Ba kadmm ıfade· ft ~ip pasWanm aWddanna hte-
fW'ası göm çarp&JW ki, Amerika 4lnlet- A na. sevalaatl uv • ..c. Nl'e 

0 .an Y ·~ • sine esre kurban bayramında merine llileeell ıhde ...._.. meftlll .__ 
leri bitaraflık azimlerini teyit etmişler- --~ "' DünkU sayımızda vefatını tees.!tlrle .. n .•nn11 ~ sal elındeld ldlçü_Jt çap- ld miafiT selmJI. S.feT Ye Zekeriya ad- ı len lh dlr. 
dir. Bunu müselWı bir tecavüze kar~ı Bz:üksel, 3 (A.A~ - V8? Zeland .ile kaydettijimlz doktor bay Saki Zeren. ~ bır tabanca ıle atet ederek 6ldünnllt- lannCla t,a def mmffre lcoca11 Hi9eyin -------------

olsun. ekonomik sahada olsun müdafaa ailesı yarın Amenkaya gıdecekle~ .. gUı:n.rük doktoru olmayıp hUkümet dok- '· yemek~ 7em.ltlcr ve lçmitler •e .·:···c .. •:a:n•••ı•:::, .... cr:.-::n·•,·:·,•-.:. 
edecek vasıtalan da derpjJ etmİflerdir .. B. Van Zelend Vqinıtıorıda mültecıler toru idi.. Kocasının bu beklenmez YO feci öli· bil&hare gitmltlerdir. ı!f'Ç so• ac. ~ 

ne.ret gıem.ilerinin .t..jzelaJar tara- m?Sdnri hakkında yapdacak ndlmkere- me kaq.....la delııtet içinde blaa Fatma Kadm. 1t .... t1ne alre cinayeti itli· ---·-·-.................. -
fuııdm tecaribıe ~ ~ Ame- L!re iltfrak edecektir. IZlıllll .ASKERLiK ŞUJU:StNDEN: ke.di llaLetine lntiıraıa ~. Bu :yen ba iti ........... C6rdüğl takdirde Denizli melııum B. Yusuf ~a, 
rika sularında denizalblann ve vapurla- Bu müzakereler B. Ruzvelt tarafın- As'kert sekizinci sınıf yedek hesap esnada ikinci tahıa ağaçlar albnda gizle- kendilerini tanıyacağına kanidir. Muğla mebusu B. Şükrü Ataman, Kiiy-
nn hareketini bildiren diğer gemilerin dan 15 ilkte§rinde içtimaa davet edilmiş memuru Raif oğlu Celilin (32898) ace- niyor ve ortalığı taraaaud ediyordu. Suçllllar ehemmiyetfe t.ldp edilmekte- ceğiz orman tahdit komisyonu reisi B. 
seyrüseferi imkansız bırakılacaktır. olan konferansta yapılacaktu. le fUbeJe ıelmest lüzumu illa olunur. Birind cinayeti illiJ'ea ha .dam tek- dir. Muhanem lstanbuldan ~lnüflerdir. 

Karım dan vermedim.. Hemen ..U aoyup yatudtm. Sörilnil derhal J.estim. Ben maziyi çoktan unuttum.. Sen de rakmazan beraber açacağımız yeni ha-
Allalıtan ba)ogmlıtm çok silnnedi.. Yok- - Hiç bir f8J' anlatma tıeW.. dedlm. unut.. Bugtla yeni.. yewelll Mır lalı)'ata yat kitabının bütiln sahifelerinin çok 
sa ben çıldıracaktım.. Hayat .enin için oldutu bclar benim baflıyonız. Yeni bir hayat kitabının sa- temiz hlacatına emin olabilirsin .. 

tcWin. beklf1 abl ltonuşmuı, ..ea bile için ele aet ıeçt1. 1'4er .ıtylemek lbım- hifelerlnl lmlGnden ttiba~n benber Onun bu çOk derin ve bisli .aderinin 

GI ı dl - l ~ r deAmifti.. O .. yine eski tcW olmllflu. sa benim de söyliyeeek o kadar çok şey- açmap bql1JOrm. manuııu anlad.u:n.. Ve kanaat getirdim z e .,. m ~ 1 Ruhundaki, kalbindeki l>O.tiln yaralar lerim ve ıUnüılanm var kL En eyiai Batanı bldud.ı. Jd tcW ile benim aramda mazinin kor-
~ sanki bir lnda fil• bubnuştu. hiç bir feY .söylememektir. İster misin G .. leriııde y--1H kurumllftu kunç klbusu artık o1mii§tilr .. 

O, hayatına ait hiç bir fe'Y bilmeclik- tcW. senhıle bir mukavele ppalım' oz ...- · - * 
V ,. .. , Y ld - çe, kendisinl bıraktıtun gibi bulduluma Mektubwnc:la y-·.ı.a..- Bibi mazi kıta: - Evel. Diye ırurıldand.ı .. Artık btl- .. . . . . . 
ı azan: uç ı ız ltimad HUW ı---.ı.A. Udd !r. d b b ikimi d -=--~... ha ....... elimi ttın rUyalarım hakikat olacak ... Yal- On ıun sonra saadetımıze ıştirlk ıçin 

e~, u..uv..ag• m e e u mı z e -ra-a•- " ~w - k b . ıevinçle gelen annemle beraber UçUmilz 42 _ ılfanın tesırl muhakkak devamı olacak- ze almamak şartlyle ebediyen kapıya- ruz Nuri, ana te lrfer aöylememe temeDi birlepıek füere Adanaya gidi-
tı. Iım. .. mu.sade el. F.ğer sen daima benim ya- rd k 

Elini, yü.zünil, yanağıo.ı. kolunu, omu- ca da doğru buraya geldim. Aşaltda otu- Bildiklerimi ona söylemek, onun kal- IcW bqını önüne eldi: nı.mda kalırsan .. F.ier şimdi olduğu gibi yo u ··· AIAU 
ZUllll, rastgelen her tarafını bir çılgın ran Ayşe nine çok eyi bir kadın .. Onun· binde bir ıüphe .. Bir tereddild uyandır- - Fakat .. dedi. Sen erkeksin .. Ben ka- dalma beni bağrına basar ve yalnız b1- - •vn -
gıbi öptiyordum. O ise, bakışlarında hem la biraz konuştuktan sonra telgrafçı be- maktan başka neye yarardı ki.. dınım .. Anınızda hayat sürme balamın- : .................................................................................... : 
9eVinç ve hem de gizli bir fren olduğu nim sabahleyin çektiğim telgrafı getirdı. Ben biliyordum ve bile bile kabul edi- dan büyük farklar var. Ve kim bilir be- : YARIN OKUYUNUZ : 
halde benim bu sevgi tezahürlerime jq.. Sordum. Yollarda bozukluk varmış. Ni- yordum .. Bu benim için klfi değil mi idi? nim hayatımı öğrenecek olursan beni • i 
ten mukabele ediyordu. hayet sana bir sürpriz olsun diye Ayşe Maziyi unutmıyacak olduktan sonra <.•nu belki de istemezsin.. , 

- Peki ama.. İclil .. dedim, telgrafını nine ile ltarar verdik .. O benim geldiği- ne diye çağırmıştım.. - Hayır .. Hayır .. diye sözUnU tekrar (JfllZAFFER CAlflZl1f RArJRArlJ • 
şimdi aldım .. Neden daha evvel haber mi haber ve.rmiyecekti ve ben de burada Fakat 1clll.. göz yaşları arasında ve kestim ... Bir kelime bile söylememeli is- s A 
vermedin. seni bekliyecekthn. Dedijhniz gibi oldu boynuma doladığı çıplak fakat pudrasız.. tiyonım ve ıunu bil ki e1er sen de öğre- Annemin ev d igw i dam .ı 

- Ben, dedi, telgrafı bu sabah ~ktim. ama.. Hiçte eyiyapmamışun.. Çünkü be- Bar kokusuz temiz kollan ile başımı necek olursan benimle hayatını blrleş-
Aı,~~ b k 1..... k 'L .__ ..... ., ~m on uçu ta da Basmahaneye gel- ni birdenbire görünce fena""i.ın ve yere kendi göjsiine çe ere .. : tinnek istemiyeceksin. Sana .ciz veriyo- On Dd sene evvel bet'•••ı ve dön - en.ı ...-
dtm. Telgrafımı aldın zannediyordum.. dilferek bayıldın .. OdUm koptu.. TelAşa - Ah ... dedi. Ben de neler çektim ne- rum. · · · 
Seni is 
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4 llkteşrin Çarşamba 1939 
*- -

Almanların denizaltı harbı 
Şimdi münhasıran hitarafların ~~mi

lerine karşı cereyan etmektedır 
harp gcmileri k" t _icuze·· ar~~a~es !~~!!:o~i:!etli~!d~:~ı~uş~.decck 

Paris, 3 (Ö.R) - Almanların tahtel- mor oru 
1 

. ç İmıştır · I.nndra, 3 (Ö.R) - Almanların ilınan-
lsveç 
bahlr harbı. şı"mdl münhasıran bitaraf- kör derha engıne a ı · · k• h lbahi h b · S kh im 3 (A.A) - Bahrıye er anı sız ta te r ar i münasebetiyle 
!ara karşı cereyan etmektedir. Alınan to 0 '.. blıizJere gemilerin tesbit Norveç hariciye nazırı demiştir ki : Bi
gemileri dün bir Finlandiya, iki Eston- ha~hiı;es~:n~:taya kadar kara sularını taraf limanlar arasında seyrüsefer eden 
ya, bir Norveç ve bir İsveç vapurunu edilmış 

1 
. )azım geldiğini ve orada bitaraf vapurların torpillenmesi beynel

•aptetmlşlerdir. . . lakip etme e:~ilerinin himayesi altında milel kanuna bir taarruzdur.. Norveç 
İsveç kara sularına gıren hır Alınan İsveç harp g . deceklerini bildirmiş- diğer şimal devletleriyle müştereken 

müsellah balıkçı gemisi İsveç tayyarele- kafıleler teskıl e tahtelbahir abloka" meselesinin tahrik 
rlnin ateşi karşısında geri dönmüştür. tir. ÖR) _ Dün Alman kor- ettiği vaziyeti halle çalışacaktır. 

Stokholın, 3 (A.A) - İskandinavya Londr~,. 3 ia,~fından batırılmış olan İsveç ticaret vapurlarını harp gemile-
gazetelerl amansız bir harp yapmakta san gemı;ıı . . . . trol ve muhte- rinin himayesi alımda açık denize çı
olan Alman tahtelbahirlerini ticaret ge- Kleving Jngıliz gemıs2oıhpe sandık hamu- karmağa karar vermi~tir.. Danimarka 

. . . ili kt tm k . . l"f şuayı ınuhtevı ın milerını torp eme en mene e ıçın ı c .ı "ld N , orktan ayrılmış- hariciye nazırı demiştir ki : Bahri nakli-
icap eden tedbirlerin alınmasını iste- lesiyle 29 eylu ed de,lyşan ve bu gemi- yatımıza muhasımların riayet etmesini 

be d d t A k denizler e o a 
mekte r evam ır. t.. çı emisinin harbin baş- talep ehneğe hakkunıı vardır. 

Kopenhag, 3 (A.A) - Danimarka, Al- yi batıran korsan gkruvazör haline kon- Danimarka gazeteleri bitaraCTık iki 
ınılnya tarafından bitaraf gemiler hak- langıcı:ıda muavın mis olduğu anlaşıl- tarafa karşı müsavi harekete müstenit 
kında ne suretle hareket edileceği bildi- muş h: ,;'>iman lge geç:rilmesi için !azını olduğunu. iltimas demek olmadığını ya-
rilinceye kadar İngiltereye et ve çiftlik mış ol .::::. ~e e ~as \•urulmwıtur. zıyorlar .. Eğer Almanya İngilter'eye ba-
ınahsuliitı göndennlyecektir. ı:clen t ır ero · rekct eden v;apurları torpillemeğe de-
Stokhoİm, 3 (A.A) - Dagens Vyhe- 3 ÖR) ~ Stokholından bil- vam ederse, Danimarka Almanyaya da 

ter Battery adındaki Polonya tor_pıdo . 1:-°d"~~a, .< · Alınan tahtelbahirleri- mal satmamağa mecbur olacaktır. 
muhribinin Gotland adasındakf Lınt~- ~ ıgın\;,~:esularında ve İsveç gemi- Isvcç gazeteleri batırılan bir İsveç va
hanı limanına vasıl olmuş oldugunu bil- nın. İsv~ç . akları taarruz ve !ıraş- nurunun Alman tahtelbahirini mahmuz
dirmektedir. Torpido muhribinde . Hela lerme har~~ ~~pri orada büyük bir he- lamağa te'!l'hbüs ettiğini tekzip cdiyor
kalesinin Polonyalı kumandanı ıle 17 tırma are de rı:;ıştır. Eı:,-cr bu taarruzlar lar .. Bilakis vapur battıktan sonra ma
Polonyalı zabit vardır. . ye~:~ u~.,';,e~ olursa İsveç hükümetinin halline gelen bir İngiliz tahtelbahir! Al 

Londra, 3 (A.A) - Kopenhagd"? b'.1- def kat sistemini kabule mecbur ola~a- man tahtelbahirine - İsveç vapuru mü
dirildiğine göre bir İsveç tayyaresı dun ~ ~ilclirilmektedir. Bundan başka Is- rl'ttebatından üç kişiyi ihtiva ettiği için
İsveç kara sularında bir İsveç vapuru- gı ,. anlarında casusluğa karşı çok humbara atmaktan sakınmıştır. 
nu takip etmekte olan bir Alman ro- veç .ım 

Letonya, Litvanyaya karşı 
Sovyet Rusya Estonyaya karşı gös
terdiği isticali göstermiyecekmiş 

Litvanya Haricıye nazırı da Moskova)a hareket etti 
yetler birliğinin Letonya elçisi Zotov ve 
Letonyanın Moskova elçisi Kocins de 
bulıınmuştur. 

Kaımas 3 (A.A) - Havas ajansının görii§ecektır. 
Kaımastan aldığı itimada şayan haber- L!tvanya hariciye nezaretine yalan 
!ere göre Sovyetler birliği Litvanya ve mahfillerde Girbsysin Moskova seyaha-

kar 1 
daha ağır davranacak tinin neticesi hakkında nikbinlik izhar Cöri4me iki saat silrmüştür. 

~ a ın . - eisıcüm ur, E.ston-LetoEsnyaya karş şı go··sterdı'g"ı" ıs' tı" .. Ji bu edilmektedir. T u· 3 (AA) R . h 
ve tonyaya .. t rm"yecek- Moskova 3 (ö.R) - Kauna.stan gelen ya - Sovyetler birliği muahedesini tasdik 
ild memleket hakkında gos e 1 haberlere göre Litvanya hükümeti Sov- ebniştir. 
tir. l b' l""'ı· yet Rusyanın tekliflerini kabul ederek M k 3 ( s·· 1 diğine göre Sovyet er ır 1? Litvanya hariciye nazırı Urhsis bugün os ova A.A) - Havas ajaasın-

Leto
onyyeanda askeri ve deruz üsl.eri tehfslıs_ Moskovaya gelmiştir. Kremlinde yapıla- dan: 

b a ı ·· ı rd v·1n ·k b d Sovyetler hirliğınin garp hududuna 
etmekten Vazg~mi<tir. Eende ı _m. hak cak göruşme e e t onun a ı eti c k l l ühim I _.,.. .. .., b h' ı kt yeni ıta aram" · miktarda harp ma -

. B ]tık enızı - mevzuu a ıs o aca ır. 
ierınde Almanyanın a ek M k a 3 (AA) n·· M k zemesi gönderilınektedı'r. Cumartesi gü-
t. ···d k' bütün !anlarından vazgeçın os ov . - un os ovaya 
ll<IIl a ı P . .

1 
k Alınan- gelen Letonya hariciye nazırı Munters nü Moskovada Gazolin yüklü 120 kam-

mecburiyetin<le kaldıgı ve aı ı . ·ıe SovyeUer birliği Halk komiserleri ~·on görülmi4tür. Kamyonlar Pazar gü
yanın hu denizde nüfuz tesis. e~e~~~ ı eclisi reisi ve hariciye halk komiseri nü Moskovadan garp istikametine hare
Jmkln olmadığı söylenmek!~- . 8 1 

Molotof arasında dün ak>jam ilk görüş- ket etmişlerdir. Asker ve harp malze-
ta yalnız Sovyetler birliği hakımdır. me yapılmıştır. . . mesl yüklü daha bazı kamyonlar da g!i-

Munters Moskovada üç gün kalaca.k- Bu görüşmede Stalın. Potemkın, Sov- rülm~tür. 
tır. Mumaileyh bu a.lqam Molotof ıle _ -----------------------

Rumen bükümetininRumen 
milletine beyannamesi 

"M 1 k t• b. h p felaketinden kurtaracağımızdan, 
em e e ı ır ar f k 1 v d . . ,, 

b
•t fi v ·d ınuvaf a o acagımız an emınız 
ı ara ıgı ı .~a:m:~e=-:y~e~----:-.=-·y:o:ıl~a-d~o: .. n:e:c~e~k-:v:aıa:n~n:a-.:.m~k~i~n;--nisbetinde devam edilecektir. 

· d dogru · · ç·· k" h Bülr.reş 3 (A.A) - Rador ajansı bil- kendilerın e •tJık hislerı mevcut ıse un ıi er •eyden evvel milli müdafaa-
diriyor: aşkı ve v~_tan~ ba~apanmış olan kapılar nın emrettiği jşleri karşılamak icap ey-

Hükümet millete hitaben bir beyan- bunların uzerıne lemektedir. Memleketimizin yoluna çı-
name nqretmişlir. Bu beyannamede ez .. açılacaktır. hdit eden yangından kan büyük güçlükleri iktiham edeceğin-
cümle şöyle denmektedir: Bütün dünY3Y~ te ek blok teşkil eden den eminiz. Memleketi bir harp felike-

Eg" er hi.I& mevcutsa kini ve nifakı kö- cak sağlam bır t k · Bütün Rumen- tinden kurtaracağımızdan ve tuttuğumuz a.n u1 b'lece tır. 1 h .. 
rük.liyen hareketin affedilmez bir cina- milletler kurt ~. 1• hitapta bu unan ~- tam bitaraflığı idameye muvaffak ola-
yet teşkil ettiğini anlamıyan sefiller-i mer- lerin birJeŞrnesı ıçtnl k tam sorette vu- cağımızdan şüphe etmiyoruz. 

k .. t bo""yle bir b 0
• uh. tedbiri alma- B h d f" k" d k hametsizce ezmek vazifemizdir. F aka.t ume . . hıç ır u e e ı ta ıp e erek hiç imse va-

diğer tara~an hükümet yanlı~ yola sev- cuda getirmek ıçı~ e· zifeden devlet otoritesine hürmetten ve 
kedilmiş zihinleri doğru yola çevirmeği mazhk etmiyecekb~· d (irnİZ yoktur. ız vatanın müdafaasının icap ettirdiği fe-

Hiç bir harpçı e ; .• er ıniJletler kar- daki.rhklardan en ulak bir inhiralta bu
de tekarrür ettirmiş bulunmaktadır. Ma- sulh istiyoruz. Fakat d"ı'gmeğe de teham- lunamaz. l-tepim;z sevgili kralımızın et-
nevi esastan ve açdcça bildirilecek hedef- · ete u~ f d k b I b I şısında dun v. azıY 1c·ı·ı ra ın a sı ı surette; ir eşmiş u unmak-
lerden mahrum aldatıcı bir mistilc.e ken- a.ıı mül edemeyız. 391 ve te tayız. 
dilerini kaptırmış: olanlara Vatan namı- Halkı asker toplan~ esaretle karşı- ~;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
na hararetle hitap ediyoruz; bun1aTın, ' .b. ·· lüklerı c ;:ıırr"77>>0PS Mi 

iiiCiiUiZV.iiiiiifiirziliiiiliiiiliiiimliiiiİİİİ"f?iiiiil alınması gı -. guç . 1 

KARŞİYAKA 
Vapur iskelesi karsısında 

Melek Sineması 
Bu hafta mi;line nadir tesadü( edilir 

iki filim takdim ediyor .. 
1 - ANTONY ADVERS 

Bütün diinya lisanlanna çevrilmiş 
büyiik roman 

l\llimessili : FREDERİC MARCHE 
2 - 3 AHBAP ÇAVUŞLAR 

ECLE!l.'İYOR 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Kalıkahah·Eğlenceli lıiiyük komedi 
SEANSJ,AR : Her gün 5 ve 8.45 tc 
Cumar(C'"'İ· ı>azar 12 ve 3.30 da il3\·e 

seansı ,·ardır .. 
//7///J'/.LıC/.J'.Y'/Ti6. J<'/1,~ 

lamağa ·divet edera. k jç.İJl }üzurn u 
B ... ıüJr.Ieri azaltın• 1 k programı-

u guyı Yapıcı ı 
tedbirler alınacaktır. • 

Milletler Cerniyetı 
Asambleyi içtiJll33 

çağıraca~.. illetler ceıni
Cenevre, 3 (O.R) - ~l yi ikincıteŞ· 

Tayyar(' si nema~ı 
Yarın ınatinelcrden itibar~n 

NİNO MARTİNİ ve JUAN FON
TEN'in temsil ettikleri 

AŞK ŞARKISI 
AYRICA İLAVE OLARAK 

GECE KUŞLARI \'e METRO Jumal 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 
BllGVN SON OLARAK 
ŞAFAGA DONVŞ 

yeti katibi umumisi asaıD ~ nek fikrın: 
rın içinde içtimaa dave_t .° 1

940 bütçesı 
dedir. Milletler cemiyeti0 1:° t hakkında 
ile harp zamanındaki faalıy~ 
~sambleden kar<ır istenecektır. 
Varşova ve Bu aJc;aın. saat 9 da HALK GECESi 
p ah - u... . . DUHULiYE 15. ııusust 20 ..• 

r anm ışga . 1, ilık hıt ",f;/M// // /Jı;ı;ıı:m:ı:ı:ı=:zz:ıı::.a;:al 
Berlin, 3 (Ö.R) - Yüz bın·e ıj,rııh•Y' f///. 

Alman ordusunun Varşova '. . r. 

stanbulda 
----tr·---

31 ağmtostalıi fiatl;!ri 
muhafaza etmiyen 
ticarethaneler 
seddedilecelı-

---tı--
İstanbul, 3 (Hususi) - Belediyemiz 

ihtikara karşı cezri tedbirler almıştır .. 
Vali ve belediye reisi bay Lütfü Kırdar 
beyanatında 31 ağustostaki fiatlerin ay
nen tatbik edileceğini, fiatlerini indir
miyen veya malını bu fiata satmıyan ve
yahut sakiıyan ticarethanelerin sedde
dileceğini söylemiştir. 

-1?
tstanbul • tslıenderun 
uapur seferleri 
bcqlıyor.. . . 
İstanbul, 3 (Hususi) - I.stanbul - Js-

kenderun vapur seferleri cumartesi gü
nünden itibaren haftada iki defa elmak 
üzere başlıyacaktır. -*-İstanbul Bulgar 
kilisesinde yapılan 
ruhani ayin ••• 
İstanbul, 3 (A.A) - Bugünkü üç il~ 

tesrin günü Bulgar halı majeste Borı
si,; tahta çıkmasının 21 inci yıldönüınü 
münasebetiyle Şişlideki Bulgar kilise
'inde ruhani bir ayin icra edilmiştir. 

-~-

ZONGl/LDAK'J' A 
HallıePinjn 
lıış lıazırlılıları 
Zonguldak, 3 (Hususi) - Halkevi ~ 

mevsimi için seri konferanslarının ha-
zırlıklarına başlamıştır. • 

Geçen sene olduğu gibi bu sene de 
bu konferanslarda doktorlarımızın avu
katlarımızın ve bir çok milnevverlerl
mizin vazife almaları temin edilıniştir. 
Halkevinin temsil kolu da ~ se
zonunda vereceği temsiller için hazırlık
larına devam etmektedir. 

Tebliğler 
-·.";,-

FRANSIZ 'J'EBLiGt : 
Paris, 3 (Ö.R) - 3 teşrinievvel sabahı 

ne'1·olunan Fransız tebliği : Gece her 
iki· taraftan büyük karakol faaliyeti. 

Pari.:;, 3 (Ö.R) - 3 teşrinievvel ak
sam tebliği ; Sarın şarkında ve Mozelin 
sarkında bir düşman baskını tardedil
miştir .. Ayni mıntakalarda iki taraf top
çusu faaliyet göstermiştir. 

--tr
AL.M AN 'J'EBl.İGİ : 
Berlin 3 (ö.R) - Varıova ve Mod

linde yakalanan esirlerin ve zaptedilen 
malzemenin cedvelleTİ henüz yaptlmıe 
değildir. 

Garp cephe.sinde sadece tayyara ve 
topçuların hafif faaliyeti görülmüıtür. 

- +
MVSSOLİNİ 
Berlin ataşemiliterini 
kabul etti._ 
Roma, 3 (Ö.R) - Mussolinl Berlin 

İtalyan elçiliği ataşemiliterini kabul ede
rek görüşmüştür. 

-~-
Batırılan bitaraf 
vapurların sayısı 
dokuzu buldu... 
Londra, 3 (Ö.R) - MünakalM neza

reti şimcliye kadar batırılan bitaraf va· 
purların dokuzu buldu,,aunu bildiriyor .. 

-+
Varşovadakiingiliz 
sefiri Londraya geleli 
Londra. 3 (AA) - Varşovadaki İn-

•iliz sefiri B. Hovard Kenuard avdet et
miştir. Mumaileyh doğruca hariciye ne
zaretine gitmiştir. 

• --~·--

İ'J'ALYA ·İSPANYA 
.MVNASEBE'J'LERİ 
Rom~, 3 (Ö.R) - Taymis askeri mu

h~biri Jtalya ve İspanyayı birleştiren 
gıttikçe daha sıkı bağların İngiltere ve 
Fransa tarafından takdir edildiğini yazı
:ı-:or ve diyor ki : •İtalya ve İspanya ih
tilafa stirüklenmemek ve harbin geniş
lemesine mAni olmak hususunda menfa
attardırlar ... 

-~- -
Leh Ctimhurreisinin 
bir mesajı... 
Paris, 3 (Ö.R) - Leh reisicümhw"U 

B. Vladislas Raskeviç Leh vatandaşları
na bir ınesaj neşrederek nihai zafer ka
naat ini izhar etmiş ve hariçteki Lehle
rin, Sikorski hükümetine tabi olarak 
müttefiklerle havada. denizde ve kara
da mücadeleye iştirak edeceklerinl bil
dirmiştir, 

LiseJiler Yurdu 
1 - Lise ve Orta mektep ta .. 

leheleri için gayet ciddi ve nezih 
bir terbiye yuvasıdır. 

2 - (Liseliler Yurdu) Erlcek 
liseleri ve Ticaret 1iseai mual1im .. 
lerinin daimi idare ve nezaretleri 
altındadır. 

3 - inzibat, müzakere ve ye .. 
mek i~lerine son derece dikkat 
olunur. 

Şartları öğrenmek ve kayıt için 
her gün Birinci kordonda Alsan
cak deniz banyoları ve gazinosu 
kar .. ısında 364 numarada (Li,e· 
Jilcr Yurdu) floi;t müracaat edilir. 

•s0.:3 ..-;,,.t.ı1D:;·z'ı.ısı..~ f;;V////J</,Ç/.fJ 

ft .. In .. anyanın kararları 
Rayştağın 
tarafından 

toplantısında Hitler 
bizzat ilan edilecek 

Roma 3 (ö.R) - Milaonda çıkan cPopolo Ditalya> nm Berlin muhabin 
yazıyorı Evveli. Alman ve Ruılar aruında faaıl hattı Viıtül nehri boyunca 
teıbit edilmiıti. Sonra Viıtülden Bug tehri.ne doğru gerilemekti. Bunun esufı 

bir ehemmiyeti vardır. Zira böylece Lehlerle meskün arazi hemen tamamen 
yeni battın garbında kalmııtbr. Yani Almanya bugün hemen hemen bütün milli 
Leh arazisini ihtiva etmek. üzere yeni teşkilit kurabilir. Alman hükümet mer
kezinin siyasi mahfillerine ve matbuatına göre Almanlar tarafından Vartova~ 
nın muhasarasına ba§lanan ilk gündenberi yeni. bir Leh devletinin kurulması 
mutasavverdi. Almanyanın bu husustaki kararları Rayotag meclisinde Führer 
tarafından il&n edilecektir. 

Alman umumi efk.i.n, Roma tara(ından takip edilen siyasetin, yangının ge
ni~lemes..ine mani olarak kat'i bir teıir yaptığını müttefikan tasdik etmekte
dirler. Düçcnin münevver hareketi Avrupanın yüksek menfaatlerine hizmet 
etmiııtir. 

ltalyanın siyasi hareketi de Kont Cianonun hsında emnİyetH bir rehber 
bulmu,tur. 

Polonya nazırlar mecli
dün Pariste toplandı • 

Si 

Eski cümhurreisi Moziski lsviçrcnin 
F eriburg şehrinde ikamet edecek 

Pariı 3 (A.A) - Polonya büyük elçilıği tebliğ edıyor: 
Polonya nazırlar meclisi dün öğleden sonra saat 18 de Raczkieviczin riya

setinde toplanmıııhr. Polonya diyetinde ııosyalist mebus ]2.n Stanczyk Sos)•al 
yardım nazırlığtna tayin edilmiııtir. 

Paria 3 (A.A) - Polonya reisicümhuru Raczkievicz Amerika birleşik. dev· 
!etlerinin Polonya büyük elçisi B. Biddleyi kabul etmi,ıir. 

Bern 3 (ö.R) - Federal konseyi sabık Polonya cümhurrei~i Mozi:tkinir 
ve refik.asının Iıviçreclc yerleşmesine muvafakatini bildirmiştir. 

Pariı 3 ( ö.R) - Eski Leh cümhurreisi Moziski lsviçredc Friburg şehı-...dr 
ikamet edecektir. 

Italyanın müdafaası 
Mare~al Badoğliyo Mussoliniye müda
faa tedbirleri hakkında izahat verdi 

Roma 3 ( ö.R) - Mareşal Badoğliyo Muuoliniyi V enedik sarayında zıya
ret ederek imparatorluğun müdafaasına dair alınan tedbirler hakkında bir ra
por vermiotir. Oüçe yeni hava üsleri hakkında gösterilen faaliyetten memnun 

olmuştur. 

Roma 3 (ö.R) - Dün, bütün ltalyan radyo istasyonlarında ltalyanın Ha
be§İstan eeferinden bui(iine kadar takip ettiği siyaseti ve aldığı muva,ffalc.ıyetlı 
neticeleri izah eden bir tebJii neıretmişlerdir. 

Bu tebliğ şu eöz.lerle bitmektedir: • 
ltalyan milleti Düçe etrafında aıkı bir çember gibi toplanmıştır. f·ırtlnah ha

vada mahir bir kaptanın aevk. ve idareaine güvenen yolcular gibi ltalyan mil
leti de sı~ı bir diıiplin altında Düçesine karşı itimad beslemektedir. Düçe Av
rupayı gırdaplara sürükliyen feliiketlerc k r~ı !talyanın vaziyetini tasrih et. 
mittir. 

Ciano'nun Berlin seyahatini lngiliz 
gazeteleri nasıl tefsir ediyorlar? 
Roma 3 (Ö.R) - Kont Clanonun Berlin seyahati Ingillz gazetelerinde muh

telif faraziyelere meydan açmıştır. cDeyli Herald> umumi kanaate terceman 
olarak diyor ki: 

cFührer yeni bir karar ittihaz etmezden evvel Duçenin fikir ve mütalaa
sına ~5'.'"lı bir sek'.lde ve .kuvvet lcesbetmeği elzem telô.kki etmiş olmalıdır.> 

Jngıliz gazetele:rının umwnl vaziyeti, muhtemel Alman teklifleri esasına 
müsteniden ihtilafın hal ve tesviyesine muhaliftir, Bu sabahki Ingiliz gazete
leri avam kamarasında başvekilin Jngiliz harp gayelerini yeniden tasrih ede
ceğini ve Hitlerin Rayştagda Alman nokta! nazarını izah etmesinden evvel, 
müttchid kraliyetin sulha esas olarak kabul edebileceği asgari sarıları bildi
receğini tahmin ediyorlardı. 

Mısır parlamentosu örfi idare 
etti ilan kanununu kabul 

Kahire 3 (ö.R) - Mıo.r mecliıi mebusanı bugünkü fevkalade toplantı.m
da memleketin örfi idare. ili.nına ait kanunu kabul etmiftir. Ba,vckiJ, bu mü
nuebetle vukubulan beyanatında Mısırın lngiltere ile her hususta muta.bık. ol· 
duğunu. mevcut ittifak muahedesindelci hükümlerin harfi harfine tatbik cdi· 

leceğini söylemiıtir. 

Kahire 3 (ö.R) - Maa.rif nazırı Mısır!. ıalebelere kendi mesuliyeıleri tah
tında ltalyaya giderek. tahsillerine devam edebileceklerini bildirmiştir. 

Kahire 3 (ö.R) - Mım mebusan meclisinin küpdmda başvekil, demi~
tir ki: 

Hükümetçi Saadist partİ3İ M11ır umumi efkarının demokruiler lehinde va

ziyet almakta müttehid olduğunu bildirmiıtir. 
- Hükümet bütün partilerin İttihadını ve hükümete müzaharetini talep 

eder. Siyaıetimiz tedafüi bir siya.settir. 

Almanya üzerinde uçan lngiliz tay ya. 
releri yanlışlıkla Danimarkaya da 

be yan name attılar 

Roma 3 (ö.R) - Berlin ve Potsdam Üzerinde dolaıan Alman tayyarele
rinin dönüşde Danimarka arazisine de beyannameler attık.lan bildiriliyor. Ay
ni haberlere göre de Danimarkanın Londra elçi.si bu hi.diseyi protesto etmiı
tir. lngiliz hük.ümeti tayyarelerin Danimarka arazisinden geçmelerinin ve be
yannamelerin atılmasının bir hata eseri olduğunu kabul etmektedir. 

Amerika ile takas üzerine müstenit 
yeni bir anlaşma müzakere ediliyor 

lstanbul 3 ( Husuai) - Amerika ile döviz esasına gOre olan ticaret anl 
ması i~lemediğinden yeniden ve takas esasına aöre bir anla •na ,_ ..... " yapma&: uze-
re Vaşingtonda. mümessillt"rİmizl,. Amerika hüküıneti ar•••nd " k ı " a muza ere ere 
ba~landtğı bildiriliyor. 

- - ---
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Fransız -lngiliz metaneti Çemberlayn'ın 
beyanatı 

Ankara ıvı-Radyosu [ B 0 R SA ] 
DALGA VZVNLVCV üzOM 

- ~- BVGVN 2458 üzüm tarım 6 12 25 

Kıskaç altında bulunan diğer dev
letleri de kendilerine çekecektir 

--&-- 2197 Eınaf Bankası 5 75 14 
1639 m. 183 Kca./lZO Ww 437 N. Üzümcü 5 75 11 50 

ve lngilterenin .,, kanaatinde 2 439 S. Paterson 5 10 50 
r- T. A. P. 3L70 m. 9465 Kes,/ O Ww. 405 Şerif Riza Ha. 6 50 9 50 

mündemiçtir: T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 443 K Taner 6 75 9 25 
Avrupa milletlerinin ya hürri· 12.30 Program ve memleket saat ayarı 201 İnhisar idaresi 5 6 

yellerini feda etmek veya bu hür- 12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri 158 Hamdi Akyürek 5 875 10 50 
riyeti müdafaa etmek için munta- 12.50 Türk müziği (Pi.) 13.30 - 14.00 Mü- 187 A. R. Üzümcü 7 50 10 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİl!'EDE -

Paris 3 (A.A) - Havas ajansınrlan: 
Paris gazeteleri bugünkü baş maka

lelerinde diplomasinin hemen bütün 
meselelerine temas etmektedir. Bütün 
gazeteler Kont Cianonun Berlin görüş
meleri hakkında Romadan sarih mal<l
mat gelmesini beklemektedir. 

Ekselsior gazetesinde Marse\ Pays di
yor ki: 

Mütemmim malumat gelinceye kadar 
ltalyan tavassutu şüphe olarak kalmak
~ır. Diğer bitaraf devletlere g~lince 
llun!ar pek muhtemel olarak hattı hare
ketlerini Fratl!''1nın ve lngilterenin hat
tı hareketine uyduracaklardır. Fransa 
ve tngilterenin metanet ve salahiyeti Al
man - Sovyet kıskacı arasına girmiş bu
lunan küçük devletler için mahivden ve 
esaretten kurtulmak için ister istemez 
yeg5.ne salah çaresi teşkil etmektedir. 

Fransız gazeteleri, ltalyanın tavassut
ta bulunacağı kabul edilse dahi Alman
yanın teklifinin ne olabileceğini de so
ruşturmaktadır. 

Leon Blum, Papulaire gazetesinde di
vor ki: 

Nasıl olursa olsun, ne şekilde ve ne 
gibi garanti altında tecelli ederse etsin 
Bitlerin teklifinin esas şartını Polonya-

daki emrivakiin, yani Polonya milletinin 
imhasının kabul edilmesi teşkil edecek
tir. Halbu1ci biz şu ciheti kat'i surette 
biliyoruz ki, böyle bir sulh, hakiki bir 
değildir. 

Fransız gazetelerinin tebarüz ettirdik
leri gibi Çörçil de son nutkunda aynı va
ziyeti kaydeylemiştir. 

Saint Brice, Joumal gazetesinde Çör
çilin nutku ile alakadar olarak şöyle yaz
maktadır: 

Düşman bir tektir ve o da Almanya
dır. Diğerleri bizim daha şimdiden en 
kuvvetli tarafı teşkil ettiğimizi ve sulhun 
bizim istediğimiz sulh olacağını gördük
leri zaman bizi takip edeceklerdir. Çör
çil de bir rekor teşkil edece_k ~erec~de 
açık kelimelerle işte bunu bildirmlştı. 

övr gazetesi, Alman - Sovyet müna
sebetlerini inceleştirerek şöyle demekte
dir: 

Biz de Çörçil gibi dilşilnUyoruz. Ve 
Moskova zimamdarlarının her şeyden 
evvel eski emperyalizme sadık Ruslar 
olduğunu sanıyoruz. Diğer tarafl";" ~us 
Nasyonalizminln Alman nasyonalızmıne 
engel olacağını da lnkh etmiyoruz. 

Londra 3 (A.A) - Baş makalesinde 
Almanyanın sulh taarruzuna karşı In-

lngilterenin sulh şartları 
- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİl'EOE -

Bu esaslara dayanan Alman teklifleri 
bu hafta içinde ilan edilecektir. 

Alman gazeteleri, mihverin selabetin· 
den takdirle bahsederek kont Cianonun 
Berlin ziyaretinin bunu ispat ettiğini id
dia ediyorlar. 

bir müzakere olamaz. Fakat başka bir 
A iman bükümetine şerefli ve Alman 
milleti için hacaletslz bir sulh temin edi
lebilir. Harp nihayet bulunca hakild bir 
Avrupa kongresi akdedilecek ve müste
bitlerin idaresinden kurtulan Alman 
milleti de buna diğerleri ile müsavi mev
kide iştirak edecektir. Tabiidir ki bu 
konferansta Çekler ve Lehler talepleri
ni dinletmek fırsatını bulacaklardır. 

Fakat Belga ajansının Romadan istib
barına göre bu ziyaret Almanların ümit 
ettikleri neticeleri vermemiştir. Alman
lar, bizzat Mussolininin Berline gitmesi- Londra 3 (A.A) - Deyli Meyi ga
ni istemişlerdi .. Fakat Düçe bir taahhüt zetesi sulh taarruzuna intizaren şöyle 
ııltında kalmamak için kendi yerine kont l azmaktadır : 
Cianoyu göndermiştir. Hitler sulhu tehditkarane değil, fa. 
Almanya, sulh tekliflerini İtııJyanın oto- kat rica eder vaziyette istemektedir .• 

rltesiyle takviye etmek istiyordu .. Kont Adeta bir ricacı vaziyetindedir. Kendi
Ciano bu hususta pek az ümit vermiştir. sine İngiltere ve Fransanın sulh şartla
ÇlinkU İtalya her zamandan ziyade ih- nnı dikte edelim : 
tllACm haricinde kalmak azmindedir. 1 - Hitlerlzmin ortadan kalkması .. 

2 - Polonya istiklalinin iadesi.. 
İNGiLTERENİN ŞAR'l'LARI 
Brilbel, 3 (Ö.R) - York peskoposu 

lngilterenin sulh şartlarını bir nutkun
da şöylece hUlAsa etmiştir. 

3 - Çekistan istiklalinin iadesi .• 
İngiltere ve Fransarun bu üç nokta-

da mutıak surette tatmini müttefiklerin 
Almanya ile müzakereye girişmelerinin 
Iazım şartıdır .. 

• 

SözUne itimat edilemiyen Hitl;,rle hiç 

Sulh taarruzunu A vus
tur alya da reddediyor 

Londra 3 (ö.R) - Avusturalya hükümetl de Hitlerin sulh taarruzunu pe-
şinen reddetmiş ve başvekil demiştir ki: . 

- Polonyayı parçaladıkları için harbın bittiğini Almanların 2'.'nne!"'ele.rı 
bir hayaldir. Bilakis harp henüz başlamıştır. Müttefikler harbe gırmege saik 
olan büyük davayı feda edemezler. Bu da şahıslar gibi milletler için de mer'i 
olacak, kanun içinde emniyetten ibarettir. 

Fransada feshedilen komünist partisinin 
menkul ve gayri menkul mallarına 

hükümet el koydu 
Roma 3 (ö.R) - Feshedilen komünist partisi yerine Fransız parlamcnto

ıonda teşekkül eden işçiler ve köylüler partisi mebusan reisine bir mektup 
göndererek ıulh meselesini müzakere için parlamentonun fevkalade olarak 
içtimaa çağınlmasını talep etmiş ve muhtemel Alman sulh tekliflerini ima 
ederek bu narın bili. tetkik reddi ıuretile F ransanın bir felakete ıürüklenmeıi
nin önüne geçilmesini istem~tir. 

Paris 3 ( ö.R) - Lağvedilen komünist partisinin on yedi senelik hayatında 
muhtelif teberrüattan temin etmiş olduğu menkul ve gayri menkul servetin 
dört milyar frangı bulduğu anlaşılmıştır. Hülc.ümet partinin bütün bu mevcu
duna vazıyed etmiştir. Yine ele geçirilen vesaika aöre F ranaada komünist par
tisine mukayyed olanların ıayun üç yüz bin kişiyi geçmemektedir. 

DEMIRMASKE 
Büyük tarih ve 

( ı K ıN C İ 

macera romanı 1 
KISIM) 
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rından biri ile evlendirmek istiyor. Eğer 
beni, yine sizi sevdiğim kadar seviyor
sanız bu mektubu aldığınız dakikada 
hemen Servas şatosuna koşunuz. Ben 
§imdi oradayım.> 

Genç kız, mektubu imzaladıktan son
ra dadısına verdi. 

iresine gitti. 
Bu aırada koridorda ve kararılıkla 

onun bütün hareketlerini aözlemlı olan 
bir gölge de acele adımlarla ıatonun bat· 
kıl bir odasına doğru koştu ve hu odanın 
kapısını hafifçe tıkırdattı. 

ihtiyar kadın mektubu alınca doğru 
Faribolun odasına koştu. 

- Mösyö Farihol Dedi. işte mad
mazelin mektubu. Artık bu meşum izdi
vacın vuku bulmaması için bütün ümid
lerimiz sizde .• 

- Merak etmeyiniz Size söz veriyo
rum. Bu mektup adresine selAmetle gi
decek ve teslim edilecektir. 

Dezire kadın, geldiği gibi sessizce . - - . ·.: -

Odanın içinde ve yataktan bir seaı 
- Sen misin Firmen .. 
Diye sordu. 
- Evet Monsenyör. 
Firmen, Dük dö la Turun uşağı idi. 
Uşak odaya girince Dük sordu ı 
- Ne istiyorsun 1 Ne var 1 
- Monsenyör, maclmazel Vrlnyes ile 

olan izdivaç projelerinizin aleyhinde ve 
belki de hayatınıza karıı burada bir kom
plo hazırlanıvor. 

gilterenin tarzı hareketinden bahseden 
ve Çemberlayn tarafından söylenecek 
olan nutka telmih eden Nevs Chornicle 
diyor ki: 

Başvekil tarafından söylenecek olan 
nutkun ifadesi kat'i olacaktır. Nazilerin 
sulh tekliflerini müsaid bir şekilde kar
şılamıyacak olan bir hükümet tasavvur 
edilemez. 

Daily Miror şöyle yazıyor: 
Çemberlayn avam kamarasında söy

liyeceği nutukta Hitlerin sulh teklifleri
ni katiyetle reddedecektir. Başvekil, Po
lonya imha edildiği için harbe nihayet 
verilmlyeceğini açıkça söyliyecek ve 
Avrupanın mütemadi Alman tehditle
ri altında yaşıyamıyacağını tekrar ede
cektir. Avrupa milletleri hürriyetlerini 
ve istiklailerinl tehdit etmlyen bir va
ziyette Y"'lıyacak bir hale geleceklerdir. 

Çemberlayn Fransanın da muvafaka
tiyle Rayştagdı toplantısı esnasında Hit
lerin teklif edeceği her hangi bir formU
le karşı kapıları kapıyacaktır. Tahm!.n 
edildiğine göre başvekil muhtemel mu
zakerelerin Ingiltere ve Fransa tarafın
dan ileri sürülen şartların bütün Avrupa 
milletlerinin hürriyeti ve tecavüze ni
hayet verilmesi esaslarına dayandıkları
nı kuvvetle ifade edecektir. 

Fransız ileri 
hareketi 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Şehrin binaları sağlam kalmıştır. Çün

kü Fransızlar, zev'k için tahribat yapan 
takımdan değillerdir. 

Sarbruk, Siglrid hattının mer
kezi en mühim müdafaa sahası 
addedilmektedir. 

Diğer taraftan Lavtern etrafın· 
da da Franaızlar büyük gayretler· 
den sonra tepeleri ifgal etmifler
dir. 

Roma 3 (ö.R) - Fransız gazetelerine 
göre Almanların Sar'ın cenubunda ve 
Sar'ın şarkındaki mevzii hücumları tar
dedilmiştir. 

zam faaılalarla seferberliğe mec- zik : (Küçük orkestra) Şef : Necip Aş- 109 M. H. Nazlı 6 50 7 
bur olmak.... kın ... 1 - Siede - Aşk haberi balet mü- 87 j. Taranto 8 14 

ziği .. 2 - Offenhah - Musette (17 inci 129 jiro ve şü. 6 50 8 50 
Vaziyetleri kabili tehammül bir vazi- asır dans havası) .. 3 _ Gounod _ Ave 53 ç. Taranto 5 25 5 25 

yet değildi. Maria .... 4 - Nielsen - Maskarade ko- 50 Kara Davut 6 8 25 
Alman - Rus paktında, sulh şartları- mile operasından İspanyol dansları... 123 Sami Saraç 6 8 

nın reddi halinde hu ilci devletin lngil- 5 - Micheli - Buseler serenadı .. 6 - J. 32 Hilmi Uyar 8 9 75 
tere ve F ransaya karşı müşterek haT<ket- Strauss • Şark hikayeleri vals .. 7 - Edu- 29 D. Arditi 6 75 8 
!erine dair olan açık tehdit hiç bir t .. ir ard Künneke - Teessür valsi .. 8 - Dri- 137 Akseki bankası 9 50 9 75 
yapamaz. Hiç bir tehdit lngiltere ve go - Arlökenin milyorıları balet süit N.3 21 Horasan o. Sü. 11 25 11 50 
Fransayı barba girmelerine ıaik olan he- 9 - Drigo - Esmer alda balet süiti No. 2 17 Muammer Zencirci 7 50 12 
defi terk etmeğe asla sevkedemez. 10 - Schidt Gentner - Bana daima söy- 14 A. Mayda 7 50 9 25 

Eğer, sulh şartlan teklif edilecek olur- le (Ağır vals).. 18.00 Program .. 18.05 11 HulQsi Kaptan 5 50 5 50 
sa bunlar Nazi rejimine karşı emniyetsiz- Memleket saat ayarı, jans ve meteoroloji 7737 YekOn 
lik kaydı altında tetkik ve muhakeme haberleri .. 18.25 Türk müziği : Çalanlar 116012 i Dünkü yeldin 
edilecektir. Çünkü geçmiş tecrübelerle Vecihe, Fahire Fersan, Refik Fersan, 123749 i Umum! yekftn 
sabit olduğu üzere, hu hükümet teahhüt- Cevdet Çağla.. Okuyan : Semahat Öz- No. 7 
!erini, menfaatine uygun bulunca red- denses .. A - Hızır ağa - Hicaz peşrevi No. 8 
detmekten geri kalmaz. lngilterede hiç B - Şemsettin Ziya _ Hicaz şarkı-Anıl- No. 9 
bir kimse harbın lüzumundan bir gün sın yiir ile .. C - Şevki bey - Hicaz şar- No. 10 
fazla devam etmesini arzu etmemekte- kı - Kudretin kMi değil... D - Şevki No. 11 

6 25 
6 7~ 
8 

18 
14 

dir. lngiltere ve Fransada umumi efkar bey - Hicaz şarkı - Kış geldi firak .. E - İNCİR 
cebir ve şiddet devnnin nihayet bulması Türkü - Şu köylünün yosmada kızı.. 515 Şerif Remzi 8 SO 8 
ve hükümetler tarafından verilen ıöz- Okuyan : Necmi Riza Ahıskan.. 469 T. Satış kooperatifi 8 il 
!ere riayet edilmesi gayesini temin ede- A - Ruşen Kam _ Kemençe taksimi 416 Şerif Riza halefler! 7 9 
cek tekilde hareket etmeğe azmetmiş- B - ZekM dede - Hüzzam şarkı _ Ey 389 Eınaf bankası 6 125 8 50 
!erdir.> hüsnil cemal eleme sen .. C - Tatyos 317 M. H. Nazlı 7 7 50 

Muhalif amele lideri, Atlee ile muha- Hüzzam şarkı - Suyi kAtanede .. D-Fa- 188 B. S. Alazraki 7 125 8 
lif liberal lideri Arıibald Sinkler nutuk- iz Kapancı - Hüzzam şarkı Büklüm bük- 178 A. Papağno 6 SO 9 
lannda muhalefetin de B. Çemherlaynın lüm sırma saçın ... E - Arif bey - Mu- 104 Hayim Levl 8 8 
bu hath hareketine İştirak ettiğini göster- hayyer şarkı - Ey ateşi gam bağrımı yak 22 M. j. Taranto 6 75 CI 7!1 
mişlerdir. ~· - Halk türküsü - Şu dağlan delmeli 2598 Yekfuı 

Oku M 1 k k 84823 Dun·· kü" ye'-"-B. Atlee demiştir ki: yan : e e To göz.. "-Wl 

A b . Ik" A - Ali Rifat bey - SuzinAk şarkı-Kar 87421 Umum! yeklın 
c-- vrupanın 1r sene evve ı va- tm di zaliın B Arif be S . 1':L ZAHİRE 

ziyete konulmuı ıulhu iade etmiş ol· e e ··· - Y - llZıni:IA. 11 ili\ 
şarkı - Gözümden gitmiyor .. C - Sadet- 75 ton Buğday ., "" 

maz.> tin Kaynak - Bayatı şarkı - Karşıda ka- 152500 kilo P. Çekirdeği 2 10 2 2~ 
Sir Arşibald Sinkler de ıunları söyle- ra yonca ... D _ Uşşak türkü _ Gitdide 460 balya Pamuk 39 42 

miştir: gelmeyi verdi (Müşterek) 19.25 Konuıı- p B 
c- Memleket hürriyeti ve medeniyeti- ma (Dış politika hadiseleri .. ) 19.40 Türk ara 01SaSı 

nin esasını te•kil eden mi.nevi kıymetleri müz·gı• · (F ıl h ti ) 20 20 T il 
• ı as eye ·· · ems ·· C"ÖMHURİYET MERKEZ BANKASI feda bahasına sulhu kazanmağa müte- 20.50 Konuşma (Haftalık posta kutusu) 

mayii değildir. 21.10 Müzik (Riyseticümhur bandosu).. KLEARİNG KURLARI 
Çünkü aksi takdirde harp korkusile Şef : İhsan Kiinçer... 1 - V. Turine Sterlinıten f117fİIİ bir Türk liruının 

mütemadiyen Almanvanın, arzularına in- Marş ... 2 - S. Yradier - La Poloma (İs- mukabilidir .. 
kıyad etmek lazım gelecektir.> panyol serenadı .. ) 3 - Berlioz - Benve- Alı§ Satış 

Loyd Corc, başvekilin bütün Avam Rnuto Cellini uvertürü) 4 - Schumann Sterlin 521. 524. 
kamarasının müzaharetine nail olduğunu everi (Kamış sazlar için) .. 5 - Reyer Dolar 77.10 77.55 
kaydetmiş ve dünyada hak, hürriyet ve Sshigurd (Fantazi) 22.00 Ajans, Ziraat, Belga 4.56 4.59 
adaletin teessüsü için hükümete yardım e a"'.', tahvilat, nukut, Kambiyo borsa- Fransız Frangı 33.75 34. 
etmeğe kendisinin de amade bulunduğu- sı (Fıat) ... 22.20 Serbest saat.. 22.30 Mü- Pezetas 7.6577 7.8993 
nu teyid eylemiştir. zik : 23.25 - 23.30 Parınki program ve Florin 1.450 1.459 

..,,-,..~~~r~r~~•?"•?~>~>~>7;..,,..,,..,7,.11rı/:r..,"'V"""'-'""'•I-~-,-------- ------- Kapanış.. İsveç Frangı 3.4064 3.4261 
uJJJ/n "' r:zzTfir.LZZ7J"L7TAZ/77n<1tt1 Pil İsveç Kronu 3.2251 3.2437 

DO '1'nR :: OPERATÖR 1ZMIR BELEDiYESiNDEN: Norveç Kronu 3.3778 3.3973 

Is mail Hakkı ,, DOKTOR 939 yılı yoksul hastalara verilecek re- Çekoslovak kronu 23.09 23.20 
ı-: çeteler üzerine ilaç satın alınması baş i;,"ar 35.22 35.40 

Ak hekimlikteki iorrnUI ve §Drtnamest veç- va 64.86 65.22 arçay '~ Cevdet Mustafa hile açık eksiltmeye konulmll§tur. Mu- Ley 82. 83. 
~ hammen bedeli 1500 lira olup ihalesi R~yşmark 1.97 1.98 

Dahili ve tenasüli has· ~ Gönenden 9-10-939 Pazartesi günü saat 16 dadır. Liret 14.84 14.92 
talılılar mütalıasısı . iştirak edecekler 112 lira 50 kuruşluk Drahmi 103.97 104.50 

~ l\femleket hastauesi Baş Tabibi teminatı iş bankasına yatırarak makbu- Zloti 4.2159 4.2373 
Cümhuriyet caddesi (2 inci Kordon ' 'İkinci beyler sokak fıruı karşısı zile encümene gelirler. Pengü 3.6807 3.6984 
Alman konsoloshanesi arkasında) , ~No. 25 ... Her gün ::J:leden sonra saat 24-29-4-8 (1955) ANKARA BORSASI 
206 numaralı muayenehanesinde her ·· t "tib h kabul d Lo dr 

uç en ı aren asla e er. _ Garaı· santral atelyesı· hına" sı ınş· aa- n a - Sterlin 1 5.21 
gün saat 13 ten itibaren hastalannı TELEFON N 3125 N k D ) 
kabul eder... rz;r~.LZT"J7.z7J.77-ZZ7.L7..L '}:.z'z, tının ikmali için yapılacak imallit baş- e"!or • 0 ar 100 129.28 

veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. Parıs • F. fr";"l!l 100 2.9525 TELEFON : 3458 
/12 t 2 rtZZ2%iD ~·-------------tZMlR lCRA HAKlMLlClNDEN: mühendislikteki keşif ve şartnamesi Cenevre - İsvıçre frangı 100 29.3525 

Muhammen bedeli 2779 lira 47 kuruş- Amsterdam - Florin 100 69.19 Acele satılık lzmir arastada 273 numarada kavaf 
Mustafa Bengenin borçlularile kongor

MOTÖR ve DİNAMOLAR dato akdetmek için icra ve iflAs kanu-

tur. Ilıalesi 13/10/ 939 Cuma günü saat Brüksel - Belga 100 21.9137 
16 dadır. iştirak edecekler 209 liralık Stokholm - İsveç Kr. 100 31.01211 

K aka zaı kağuıda 62 nuın nunun 288 inci maddesi mucibince 30-
arşıy er so 

1 
~- 9-939 tarihinden itibaren muteber olmak 

teminatı ~ bankıasına yatırarak mak- ;iiiiii:CCCliriirzrmli:iil:iii:iiiZzzniii 
buzile encümene gelirler. !!!! 

29, 4, 8, 12 (1993) rada merhuın Mehmet .~em.a elektrik üzere Izmir icra tetkik merciinin 2780 
dbeill!"sundat mi ev~_ııtt mot

1
or, :ar Vve sayılı ve 30-9-939 tarihli kararile iki ay- 61 inci adanın 358 metre murabbaın-

u.mum e errua a~e e sa . ··· . e !ık mühlet verildiği Izmirde baro levha- daki 35 ıaydı arsasının aatışı baş katip
aynı ~anda depo kıraya verilecektir .. sının 207 sicil numarasına kayıtlı avu- likteki §artnamesi veçhile açık artırmaya 

Talip olarılann ~e~kur s~kakta 1: 91 kat Ilhaml Sançarın komiser tayinine ka- konulmuıtur. Muhammen bedeli 1790 
numaralı hane sahlbıne murcaatlerı. rar verildiği ilan olunur lira olup ihalesi 13. 1 O. 9 39 cuma günü 

1 - 5 (2030) 3640 . (2028) aaat 16 dadır. lıtirak edecekler 1 34 lira 

!ıİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIJii9qj~~~~~İİİİİİİİİİİİmİİ İ;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;.;;; 25 kuruşluk teminatı iş bankasına yah-

1 
D O K T O R 1 n rarak makhuzile encümene gelirler. 

OPERATÖR 28, 4, 8, 12 (1975) 

K ı O Garaj santralda yapılacak depo baş ema sınan Dr. Asil Mukbil mühendislikteki keşif ve şartnamesi 

Bozk U rt 
veçhile 13-10-939 cuma günü saat 16 ya 

At k uzatılmıştır. Muhammen bedeli 1860 li-a a m radır. iştirak edecekler 139 lira 50 ku-
İZMİR MEMLEKET 

HASTANESİ 
Asabiye mütahassısı 
MUAYENEHANE : İkinci Beyler 

sokak No. 79 da hastalarını her gün 
kabul eder. 

wp H ·' 

ile berabeT gelmiş olan yabancının oda
sına gittiğini, onunla ne konuştuklarını 
kapıdan dinlemeğe muvaffak olduğunu, 
yabancı adamın ertesi ıabah madmaze· 
!in bir mektubunu hamilen yola çıkaca
ğını anlattı. 

Dük itidalini muhafaza ederek: 
- Peki Firmen, dedi. Bunlar hakkın

da kimseye bir şey söyleme ve sabahle
yin saat dörtte gel beni kaldır. 

nışluk teminatı iş bankasına yatırarak 
MEMLEKET HASTA• makbuzile encümene gelirler. 

NESi OPERATORV ı2029) 
Hastalarını her gün üçten sonra 

Birinci Kordon 312 numaralı J a
kinyon apartmanında kabul eder. 

TELEFON : 3537 

""''-metre arkadan uşak tarafından tak.ip edi
lerek şatonun bahçesinden çıkmış, yü
zünü şatoya çevirerek yarı aydınlık bir 
pençerenin hafif aralıklanm!f perdeleri 
arasından gördüğü güzel madmazel 
Vrinyesi fötr fapkasile selimlamış. Şa
toya müntehi dar yoldan ana caddenin .. 
Aele yolunun istikametini tutmuştu. 

Türk parası kıymetini koruma hak
kındaki 17-9-939 tarihli ve 2-11541 sayı
lı kararname her kesçe okunup bilin
mek üzere belediyenin cümle kapısın
daki ilan tahtasına asılmıştır. 

(2030) 

Atından atlıyarak hayvanının yuları
nı uşağa veTdikten sonra ihtiyar asılza· 
denin yanına gitti. 

ikisi de bir mUddet ve bir ıey söyle
meden yolun kenanna doğru yürüdüler. 

Nihayet biraz ötede ve çalılıkla çevrili 
bir noktada durdular. 

Dük: 
- Mösyö, dedi. Adınızİ maalesef bil-

miyorum. 
- Adım aadece Fariholdur, 

Asabiye Miitalıassısı 
Doktor Cahit Tun er 

Her gün saat 3 ten sonra Şamh 
sokak (tl'çllncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elektrik 
tedavileri tatbik eder .. 

a.::Ui!IEU!lllil2xzııilllll!mm ......... 
1ZM1R 2 inci ASLtYE MAHKEMESİ 

HUKUK DA1RES1NDEN: 
Sayı: 939-1970 
lzmirde eski mahkeme önünde alipa

şa caddesinde 475 sayılı kahve müsteci
ri giritli Hasan Ermiş tarafından Izmir 
eşrefpaşa ali efendi caddesi 615 sayılı 
evde giritli adile aleyhine açılan subutu 
talak davasına mütedair müddeialeyh 
namına çrkarılan davetiye ile dava ar
zuhal sureti müddeialeyhin bulunama
dığı mübaşir meşruhatındaki derkena
nndan anlaşılmış ve zabıtaca yaptırılan 
tahkikatla da adresi tesblt edileme~ 
olduğundan ilanen ifasına ve tahkikatın 
20-10-939 cuma günU saat 10 a talikine 
karar verilmiş olduğundan müddeialeyh 
adilenin tayin kılınan gün ve saatte mah
kemede hazır bulunması veya bir vekil 
göndermesi aksi takdirde hakkında mu
amelei J!lyabiye icra k!ılınacıığı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilfuı olu-
nur. 3651 (2023) 

Asabiye mütalıasısı 
Doktor Firmen efendisinin odasından çıktı ve 

sabah karanlığında, aldığı emir veçhile 
gelerek Dükü uyandırdı. 

Dük bir taraftan giyinirken bir taraf
tan da uoa,ğına: 

Şato oldukça yüksek bir tepede kain 
olduğundan Ale yoluna vasıl olmak için 
dönemeçli yoku§lardan inmek lazım ge
liyortlu. 

Yola epi yaklaşmışlardı ki F arihol yol 
kenarında yalnızca dolaşan oldukça yaı· 
lı ve asilzade kıyafetli bir adam gördü. 
Ve arkasından gelen up.ğa sordu ı 

Ve sonra yarı mUst<;hz~ ilave etti: lsmaı·ı zı·ya 
- Acaba hen de k.ırnınle müşerref 

oluyorum) :Memleket hastanesi ki mütahassısı 

- Dün, dedi, kont misafir yabancı 
İçin saat albda bir atın hazırlanması için 
uşaklarına emir vermişti değil mi> 

- Evet Monsenyör ... 
- Simdi git, tabancalarını al, birlik-

te Ale yoluna gideceğiz ve orada bek· 
lerken sana ne yapacağını ıöyliyeceğim. 

** Saat alh olmuştu. 
Faribol kalkmıı, giyinmiş, şatonun 

ahır kısmına doğru gidiyordu. 
Burada genç bir uşak onu karşıladı ve 

emrine tahsis edilmiş olan cim bir hay
vanı gösterdi. 

- Ana caddeye kadar ben de aize 
refakat edeceğim. 

Dedi. 

- Bu adamı tanıyor musunuz> 
Uşak cevap verdi: 
- Evet .. O, Monsenyör Dük dö la 

Turdur. 
- Ya .. Kuyruğu kopsun .. Ben de öy

le tahmin etmiştim. 
Faribol, gözlerinde zeki ve milnalı bir 

ış1k çakarak ve ıslık çalarak yoluna de
vam etti. 

Tam ihtiyar asılzadenin yanına gelmiş
ti ki Dük dö la Tur zoraki bir nezaketle 
kendisine ıöyle hitap etti: 

- Mösyö .. Sizinle biraz şöyle dolaşa
rak konuşmak arzusundayım. Buna mu· 
va fakat edeT misiniz> ... .. . . . . . 

- Dük dö la T ur'la... 1 Her gün hah 9 d ~tib akşam 
Faribol merasimle eğildi. . 8 ya kam: İkinci :;ıers:kağı No. 
- Doğrusu müşerref olduğumdan do- 25... TELEFON Evi : 2505 

layı kendimi pek bahtiyar addedlyoru"'.. Muayenehane : 4178 
Dük, doğrudan doğruya meseleye gı- • 

rişti. 1----------------
- Mösyö Faribol.. Sizin Uzerinlzdellı•••••••••••••ı•• 

madmazel Vrinyeein bir mektubu var
m!f. 

- Nası)} Kuyruğunuz kopsun Dük 
cenapları.. Bunu nereden öğrendiniz> .. 
Ha şimdi anladım .. Amma da mangafa 
şeymişim.. Dük cenapları dün gece ca
susluk yapmışlar.. Filcrimi açıkça söyle
meme müsaade ederseniz arzedeyim ki 
casusluk .. Hiç te asdzade olanlara yakı
şır bir meslek deiHI... 

DİŞ TABİBİ 

Azra Demirelli 
Her giin hastalannı İkinci Kordon 

Cilmhuriyet caddesi Merkez Banka· 
sı arkasındaki muayenehanesinde 
kabul eder .. 
Mesai saatleri ı 10 dan 12 dar .• 
3 ten altıya kadıır •.. 

• 

-



• ,J. nırteşrin çarpntDa 193' 

Sümer Bank 
Gemlik Sun'i ipek f ahrikasında 

YENIA&IR 

W. F. Henry Van der Zee SPERCO V APVR 
Ve~ ACBlfrASI 
--- -~-

AMERICAN EXPOBT LiNF.s iNS. ADBİATlKA SOSYETA ANONİMA 
N E V - Y O R K İÇİN: Dl NA VİGAZYONE 

EXERMONT vapuru 6 ilkteşice d - D t ANA Motörti bugtfn bek-

1 ak satısa çıkarılmış 
fJ'optan ve perakende 0 ar · , ALEK· 

bulullan ve bObbl c<KOllllC ve~a 
SAHDER» halindeki 

ru bekleniyor. lenmekte olup Vencdik ve Triyeste li-
EXECUTİVE vapw-u 11 ilkleşrine manlan için yilk alarak hareket cdecek-

doğru bekleniyor. tir. 
EXPORTER vapuru 27 ilkteşrine CİLİCİA motörü 7/ 10/ 939 tarihinde 

doğru bekleniyor. beklenmekte olup Napoli, Cenova ve 
ARMEMENT DEPPE, ANVE&S Marsilya limanları için yük alarak ha-

ANVERS tçtN : re~et edecektir. . 
GİRONDE vapuru ilkteşrin başlangı- ITALİA S. A. Dl NAVIGAZİONE 

Sun'i ipeklerin fiatleri 
Apjıda gösteri~iftir. bal 'lı l ak teslim şartile muteberdir. 
Bu fiyatlar, fabrıkada am ~~ 0 

ar fında çekilmek şartile 1000 
Bir veya muhtelü den~elerden •. ır ~ ~ar atlardan 200 denyeye kadar 
kilo veya daha fazla mıktarlar ıçınk I ~ rdan da % 1 O tenzilat ya
«cfahil> % 8, 200 cfenyeden yu an o an a 

cına doğru bekleniyor.. CONTE GRANDE motörü 17/ 10/ 939 
D. '[. R. T. KUMPANYASI tarihinde Ccnovadan Orta Amerika li-

TUNA WIANLABI İÇİN nıanlan için hareket edecektir. 
TİSZA vapuru 1 O i.Ildeşrine doğru N O T : 

belleniyor. İlandaki hareket tarihleri ile navlun-
DUNA vapuru 10 ilkteşrine doğru !ardaki değişikliklerden dolayı acenta-

bekleniyor. . . mız rr.csuliyet kabul ebnez. Daha fazla 
S~VİCE MARITII\IE ROUMAİ.~ tafsillt için İKİNCİ KOBOONDA FRA· 
KÖST~CE - GALAS Vll TUNA TELLi SPERCO ftP1D' acenta<anıa mU-

Perakende Kg. LİMANLARI İÇİN . . . 
BUCAREŞTİ 4 te · · ı racaat edilmesı rıca olwıur. 

Sabf fiati . vapuru şrmıevve e 'IEl..EFON • 2t0t/2005 
___ doğru beklenıyor. • • 

1 460 Kr. ARDEAL vapuru 12 illrteşrine doğ- -
5 40 Kr. 44S c ıu bekleniyor. UMDAL 
530 c ~ .f30 c DUROSTOR vapuru 28 ilkteşri.ne - "'!..-
520 c l 44S c doğru bekleniyor. UMUMi DENİZ ACENTAOOI L'ID. 
.HO c 300 il 41 S c soctETE COMMEBCİALE BULGABE HELLENf C LINE.S LTD. 
S20 c lD .fOO c DE NAVİGATİON A VAPEUB. t tAt -.n..- ~ 

....... ı,., ı......... ....,...,..._.., PATRA vapuru eyıuı ı:ıuaıJ'c-.. ~ 
s fO c ;so l 42S c D.tU.rA - ..,A~-!-.11.;lir; VE POKT teşrinievvel iptidasında b6lenllmektt 
520 « il .f 1 S c SAIT IÇIN l Rott d ve .Anft'!'!!3 Jimanlan 
SOS c ın .fOO c BOURGAS vapuru 13 ilkteşrine OOA· ? ~ .. k ~lr amkt r · 
.. 90 c 

1 
.. ,S ,__L, . ıçın yu a aca ı . 

• • c ru uau.enıyor. AR Si HATTI 
SOS c 400 ll .fOO c BURGAS VE V A&NA içiN BALKANLAR A 
-490 c w 390 c lP . . .wvcm .. 
43S « 400 c CH ~vapuru S/l& ılkte~ ~- Lüks vapuru 8 ~evvel 939 pazar 
SOO « 4SO J 390 c ru bcklcnıyor.: . günü Köstenceden a~t edip 9 teşriof-
.f8S c lll 380 c Vapurlarm isim ve tan1alerı hakkında evvel 939 pazartesi g{inü saat 12 de~ 
-470 c ı 390 c hiç bir taahlriit alınmaz. Pire - Arnavutluk limanları - Kotor-
.. &S ' SOO li .380 c Vapur?ann harekl'!'t farfhJeriyle n•Y- Dubrovnik - Split ve Triyesteye bardet 
.f7() c Uf 370 c lunlardaki değişikliklerden acenta m• edecektir. 
.fSO c 600 ı 370 c suliyet kabul etır.ez.. GOULANDRİS BROTHERS LTD. 
... 70 « U 3SO c Dab.a fada tafsiW lçitJ ATA'I'ORK PiRE 
4S0 c 111 330 c -.u-1. l -2- ' 
·OS c '2L 1 l (2022) ~ -48 No.wr W. F. Hemy Van Der •NEA. JU:UAS. 

pılır. do"rud d ., ya fabrikamıza müracaat 
Sipariı vermek istiyenler_ 

1 
..ı_ gy ~ Moırr: Pazarları Müdürlüğüne 

edebilecekleri gibi. latanhWCJö er a r 

mliracaat edebilirler· 
Perakende Kg. 

l>eıQreei Kalile9' Satıt fiati Denyesi 
Kalitesi 

ıso 
60 1 

ll 
m 

7S 1 
il 
ın 

100 
il 

m 
ııo 1 

il 
ın 

tSO 1 
il 
IIl . ... ı 

ll 
lll 

10() l 
n 

111 ı:. 6 7V Zee ve Şsı. V•pur aceotalıtma milraca- Lüks transatJantik vapuru ile 4, _,, 

.... 
-------~.:.-------:--:~----:-:- et edı1mesl rica olunur. Ncvyark battı ... 

•ı• 'l'ELEl'ON : 2001/2008 Pire • Nnyork seyaltat ınidcldi 11 cflD 

lstanbul C. müddeiumumi J• -------- Nevyork-fuaniçin b:u.sustfiailer .. 

gıv. nden: ( 5 940 - .. -1.--kil 1eri ihtiyaa için 3 ı. • gunu G&fCU-l•ı-
ı.tımbul ceo ve teT t~OOO kilo birinci neri elmıek kapalı Dtf 

na kadar atın 8~ fnt~. Muhammen bedeli J4630 lira olup 
tmdite eksiltm~e r 1 ;7 lira 25 kuruştur. istekliler şartnamesini tatil 
muvakkat ıemın_a:_ her niin ınesaf saatleri içinde Sirkeci Aşir sokak 

•••••••••••••••••••••••••••••••••-•• •••• ••• Pireden hareket taıihl 
OLİVİER VE ŞUREKASI LTD. 13/10/931 11//11/931 

VAPUR ACENTASJ Gerek vapurlmı.D ı:mıvasaW tarthlerl; 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası gerek vapur isimleri ve mvlımlan hak-

TELEFON: 244l 
kında acenta bir teahhf?t al~ giremez. 

Loodra ve Uvcrpol hallan için Daha fazla ıafsilat a!mak l9n BlriDı:i 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla- Kordonda 152 numarada •UMDAL• 
rımız. ııefer yapacaklardır. umumt deni% A.cırfttalığı Ltd. mttraeaat 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
------------- edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4012 Müdilrly.t 
Telefon : 3171 Acenta 

a«nierinden ma.aıws •- • · de ·· ehil' '--l.3 nu: ad adli levanın daiıeaın sor 11~. 
ı.:S9. ~o. 9j9 pa~ pnü aaat 14 de mez.kw daiıede yap1- T. BOWEM REES VE 

a.caktır·. Aarmı ebi}tme saatinden bir saat evveline kadar mez- Ştirekftsı 
ı.td~J zartoplanacal satın alına komisyonu reisliğine numaralı - · - ri M ·.:--

k4r aıre:oe ah .ı._ fı üh' •• FERN ıJNE <FEARNI..EY ~~o Message es arı ........ 
M"'-L.- mukabilin.de bizzat vermeleri y ut. .~ zar. m _. ur mumu 
---~~ - ..L..._ı 1...-~~ ld · lmak EGER OF OSLO) -*-
lle bpatılmıf ve adı ile açık ~ ve '-.&16' lfC aıt 0 ugu yazı FERNLANE motörü 1 ci teşrin bidaye- ~fPANYASI 
wetil6 ayni saate kadar iadeli taahhütlü olmak ~e mektup~ı ünde bckfoılilmelc.te olup Nevyork ve TIIEOPHfr.;E GAUTİER vapuru 30 
,nodıerıneleri ve ~ geç:ilnnninden dolayr mesuJiyet kabul edı1mı- Amerika sahilleri liman1an için yük ala- nğustos 939 da saat 16 de gelerek gece 
...... ......s.ı f1An fJcretlerintn miiteahfıide ait olduğu ilan olunur. caktır. . İstanbul yoliyle Pire, Napo}i, Jıfarsilya-
y~· Y& .f, 7, fO, f3 36{2 (2026) Gerek vapurlarm mu•ia.sa.l!t tarihleri. ya hareket ~ektir. 

---------------------:~---- isimleri ve navlunlan hakkında ecenta Her tiirlii i7.nhat \ie ma!Gaat ~· Bi
bir teahhUt altına giremez. Daha fazla rlıtci Kordonda 156 numarada LAU-

Lf
' •e ve orta okullar mübQ)'QQ tafsilat almak için T. ROftn Rees v~ Şr. BENT REBOULve şmlKtvapar.rtD-
., nm 2353 telefon numarll-'tn.a mUraeut tasma llliinıaat edilmui ria elanm. 

k miB)fOnU başkanlığından~ .dilmeai <ica olunur. TEIZFON ı 2 3 1 5 

O Muhammen bedeli Böbreklerden idrar torbasına kadar 

Miktarı beher n>etresİ T eminab yollardaki hastalık1arın mikroplarını kö-

M t 
kurus kuruş künde!! temizlemek için HELMOBLô 

e re J kullanınız.. 
C l n • l 

300 375 84.37 
)'ünlü kurşUJli kumaş OOO 6) -48.75 
pamul:lu kır renkte bez l 

000 
5 8 4 3 .50 Helmoblö 

-BIÇAGI 
fnserl.sakalları 
vfe~ 

umufa tır 

- ... 
Beyoğluncla 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
S. her iki oteJia lllÜ.ılıecİri 45 senelilr otelcilik mütehuaui bay ömer 

ütfü Bensii' dir. 
Briatol oteli em odalı her od.da soğuk ve 11cak ak• llllan, basıyol.n 

e kaloriferi nrdır. DaLili ft Mnci miiteaddit telefonllıı olduğu ıibi 
uan9Öri •e hususi lokantası vardır . 

Bitüa uri konfona haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
e htanbG1 cihetine de nmareti f~ maliktir . 

Bütün bu ınmenııueliyetlere iiveten fiyatlar rekabet kabul etmi
ecelr derecede ucm:dur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütebauıa 
y Ömer Lütfli Bengünün idaretıinr\rdir. Bir cWa ziyaret hakikati 
ydaaa koyar. Baran için LGtün Egeliler, kendinin tahh iıticanadıa 

bu\unen otellerde ~. 
.. ............................ rm ............ ,.,...~~s .... ı 

Devlet hava yolları umum 
müdürlüğünden: 

2 T qrinievvel 1939 tarihinden İtlbaren ipn ahire kadar tayyaıe 
lerimiz apğıda yazılı taatlerde hareut edecdctir. 

(Pazardan maada her ıün) 
Ankara.dan haıe1'et lstanbula muvualit 

Saat Dakika Saat Dakika 
14 00 \6 00 

lataııbuldan hareket 
Saat Dakika 

9 30 

Ankaradan hareket 
Saat Dakika 

l4 ıo 

Adanaclan hareket 
Saat Dakika 

9 00 

lttanholdan hareket 
58.at Dakika 

9 20 

lzmirden hareket 
Saat Dakika 

14 05 

An.karaya muvasalat 
Saat Dakika 
il 30 

Adanaya muvasalat 
Saat Dakika 
16 20 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 
il 10 

lzmireı muvasaliıt 
Saat Dakika 
l I 1 o 

lstanbula muvasalat 
Saat Dakika 
15 55 

izahat almak için acentalara ve meydan müdürlüklerine müracaat 
Pamuklu haki bez 1 . karıda yazılı üç kalem 

Cimi, miktarı ve muhammen bedeı=dJı~ 1 tetrini evvel 1939 
kumaf açık eksiltıneğe kanulm~~·. 

1 
e .. ;ırtnamelerini görme-

edilmesi (4900) 30, 1, 2, 3 3595 (1996) 
IDn'~-~-~ BöbrekJer!n çalı.Jmak kudreti11i ll1'b- ------------------------

\ rır. Kadın, erkek idrar ı:orlakla:nm, e
ki ve yeni belsoğukhığunu, mesane iltl
halıını, bt-1 ~ınr, sık sık idrar bozmak 

"'- -- k . ndakı numune v r- 15 d t tarihinden itıoan:;n omısyo . . 1 1939 Sah günü saat e z-
lerl ve ihale günü olan 17 ~ı ~e ba~ vurmaları il.an olunur. 
mir KOftür Direktörfüğündekl Komısyona 3608 (2007) 

r, 4. s,, ı 3 

. lzmir Defterdarlığından_: .. 
~ Mali binasının uçunca kahnda 

1 - iznıir bükiimel kmıağmda re kanun hükümlerine göre 
yaptmlacak ilavei inpat 2490 numara ı 
açık eksitmeye konulm~~t~~·.ı 1. 3 ı ı ı lira 84 kuraftur. 

2 - Mubamınen kqu ~e ı 
3-Temioat ~ 233 lira ~9 ~u~."=~-15 de Milli Emlak daire-
4 - ihale ~. l O. 9je) pa:rarfetı gunu 

sinde icra edilecektir. leri Milli Emlak ınemurluinn-
5 - Talipler keşifndle ve §attname 

da gürebilirler. I Iaı Devlete ait en az 100(} lira-
6 _ Münalcaeaya iıtirak cdec~k ~ ~.Jaf ıkarmaksızın ifa ettiklerine 

lık inpat'r ha.rrit surete ve hiç bir ı tı ç bilecekleıine dair Nafıa 
ve bo. iti valtinde ve. clilı\W bi• surette;.Y:: ibraz: etmeye mecbur· 
mOdürlüğünden alacaklaıı vesaid kom 1 
durlar. .1460 (r956) 

24,. ... 

lzmir Defterdarlığından: 
. ler' merkez ve mülhakatında 

d r k ' -~t ••idat servı.s 1 l 7 . -- - ..ı..ı.......ı--
Defter ar ı taDalil ~e 3(>.So 16 ıh kanunun ca ~ 

münhal bulunan meınuııyedae '1ıııaotpwian meınunn kanu
tnfibıı mldab-b iuıtiham ile ~ur aL taliplerlıı yedlerlndeki ve
nuaun -4 di .mar'~ ev..fı bAiz 0~-el ;,tidalarile S/10/939 
~-tt.ı ~ Tiliyet makaınma mum...-... • 6/ 10/939 g{bıtl 
~ defterdarLia müracaat etmeleri v~ ... 
•kpımna ~--1r .. baka imtihanına geLnelerı ilan ohuıur. 
saat 10 da yapu--mulo, 2. 10 3602 (2001) · 

Jzmirakşam kız san'atokulu 
direktörlüğünde~: .ı. bdar asıktu· Ana 
()kubmıuz talebe kayıtlan lj T ~ bdanbr Okul ida

_ _._ı_:_ her g6n l88t 9/12 ... 1/30 cLuı30 41/303 :4ı:. 6 7 3~99 ( \999) 
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ve bozarken yammık ha!lerini giderir. 
Bol idrar temin eder. Idrarda kumların 
ve mesanede ~ teşekktllU:ne mani 
ol•.ır. 

DİKKAT: HELMOBLÖ ldıaınmı t.e
mizliyerek mavileştirir .. 

Sıhhat vekAletiı:ıin 14-7-932 tarih ve 
2-Z'l numaralı ruhsatı..m haizdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR .. 

lzmir mıntaka ticaret müdür
lüğünden: 

Çekirdeksiz kuru üzüm ihra-.. 
catçılarının dikkat nazarına: 
Çekirdek.iz kuru üzüm ihracatının mürakabesine dair nizamna

menin 18 inci maddesi mucibince, 1939 Standard nümundcri heyetçe 
tabii olıınmUftur. Alakadarlann acele lzmir ihracat kontrolörlüğüne 
müracaatla bu hususta mal\ımat edinmeleri. 

3649 (2024) 

Devlet limanları işletme İzmir 
şubesinden: 
T enane için 40 metre miklp eğri çam ve 600 tane pa:raçol açık ek

ılltme mulü ile eabn alınacaktır. 
Bunların AJaybeyi tereane.ine tesllm prtile muhammen bedeli 

1640 liradır. 
F.hiltmc 13. 1 O. 939 Cuma günü saat 16 da Devlet Umanlıın iz

mir ıuhesi binasında toplanaatk ihale komisyonunda yaptlacaktır. 
f.hiltmc prtname.i bedel.iz olarak levazım tcfliğİDdeıı alınabilir. 
Muvakkat teminat 123 liradır. 

ltteklilerin muvakkat teminat ve prtnamede yazıh ve.ikalarla bll
clirilen .atta ihale komisyonunda hazır bulunmaları i1An olunuı. 

.3629 (2027) 

Aydında kiralık kahvehane 
D. D. Yolları 8 nci işletme 
komisyonundan: 
Aydının Orta mahaflesi.Dde Kanara köprüsü yanında hattın KLM. 

l 30X900 de idaremize ait kahvehane müftemilatile birlikte üç •ene 
müddetle açık artırma usulile kiraya verilecektir. ihalesi 16. ro. 939 
günü saat l 5 de Alsancakta iıletmemiz hinannda komisyonca yapıla
ca.k.tır. Üç aenel& muhammen kiraSt (600) lira<Lr. 

l.ıeklileıiıı 45 füalılc teminat makbuzlarile muayyen vakitte ko
misyona gelmeleri lamuchr. Şartnamesi ifletme kaleminde ve Aydın 
istasyon §efJiğİnde görülebilir. 

26,30,4,10 3517(19)8) 

l zmir muhaaebeyi 
mQdürlüğiinden : 

Bedeli aabtltı 
Lira K. Meft.ii Cinai 

hususiye 

70 00 &lçoY& lLuılan mazili d;&- 46 dö.ümde 3 76 ~ z.eytin mahsul il 
hilinde 

30 00 Kupçcıme mevkiinde l 2 dönüm tart& 
20 00 Narı.derede eski mezarlık 1 O dönüm tarla 

mevliinde 
105 00 Narbcl~re& eaki mezarlık 1Odöniimde27.f ~ Ladcm mahsulü 

ınevkiinda 
z~ 00 Kilizmanda Hamidin c;ifdi- T05 ağaç zeytin mahsulü 

ğüıde 
~ 00 Karşıyaka lktuıad ıokağmda Oç odalı eY 

No. 24 
7 5 O &cada Sangüllil Hasan hah- f 07 aiaç zeytin mahsulü 

çesinde 
ldarei husasiyei vilayete ait olup yukarıda yer ve cinsleri yazılı 

arazi ve ~ar muhtelif mUddetlerle kiraya verilmek üzere 2 . 10. 939 
tarihinden itibaren f 6. 1 o. 939 tanlı ine kadar r 5 gün müddetle açık 
artırmaya çıkarılmıştır. Kirasına talip olanların kira şartlarını öğren
mek üzere her gün Muhasehef huauaiye müdüriyeti varidat kalemine 
ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 16. 1 O. 939 pazartesi 
günü saat 1 1 de 100 de yedi buçuk depozito makbuzlarile birlikte vi
llyet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

3630 (2025) 
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Garp cephesinde askeri vaziyet .. 
Fransızlar o kadar ilerlediler ki Majino hattı artık Alman topraklarının 
menzili haricinde kalmıştır. A lman gülleleri Alman topraklarına düşüyor 

Mukabil Alman taarruzu 
Fransız mengenesinin ağızlarını 
açtırmak teşebbüsü akim kalmıştır 

~ ~-lA-CHAPllll 

JKi MÜDAFAA HA'J''J'I ARASI HDA 
Salahiyetli askeri münekkitler Majino hattının Sigfrid hattına 

kat kat faik olduğunu, Sigrid istihkamlannda sıhhi şartlar aske
rin uzun zaman istihkamlarda kalmasına imkan vermediğini 
söyliyorlar. 

Ambargoyu kaldırmak için 
Amerika gazeteleri def aaliyete geçti. 
Bitman ayanda projesini müdafaa etti 

Nevyork, 3 (Ö.R) - Amerikanın en 
büyük gazetelerinden biri olan Kanzas 
gazetesi Amerikanın en nüfuzlu yüzler
ce şahsiyetine telgraflar göndererek 
ambargonun ref'i ve bitaraflık kanunun
daki tadilat hakkında Pitman projesine 
müzaheret etmelerini istemiştir .. Gaze
te diyor ki : 

'•Ambargo kaldırılmakla Amerika 
Hitlere manen yardım etmek ve demok
rasilerin zaafına sebep olmak gibi bir 
ithamdan kurtulmuş olacaktır. 

Roma, 3 (Ö.R) - Nevyorktan bildi
üJdiğine göre, meşhur tayyareci Lind
berg Amerikan ayarundan mürekkep bir 
gruba Almanların yeni tip bir tayyare
ye malik olduklarını ifşa etmiştir.. Bu 
tayyare fasılasız surette 49 saat uçabi
lır ve az.imet, avdet Atlantik seyahatini 
:merhalesiz yapabilecek kabiliyettedir. 

Almanlar bu tayyareyi Atlantik deni
zinde düşman gemilerinin bombardıma
nı için kullanmak niyetinde imişler .. 
Vaşington 3 (A.A) - Almanya, Ame

rika gemilerinin Fransız ve İngiliz su
larındaki hareketlerine karşı Amerika
ya ihtar mahiyetinde bir nota gönder
miştir. Notada şöyle denilmektedir : 

·Bitaraf olmıyan bir ta~ ticaret ge
mileri bu sularda hukuku düvelin tica
ret gemilerini araştırma hususunda bah
~etmekte olduğu hukuku Alman harp 
gemilerinin istimal etmelerine mani ol
mağı bir çok defalar teşebbüs etmişler
dir. Fazla olarak bu gemilerin bir çok 
defalar taarruza geçmek ve bitaraflık 
sıfatları ile telif kabil olmıyan hareket
lerde bulunmak istedikleri de görül
müştür .. 

Amerika ınücehhezlerine kendi men
foatleri namına ~ğıdaki ihtarı yapmak 
icap ediyor : 

Gemiler seyahat esnasında sefer tari
felerini değiştirmemeli, radyo ile Al
man deniz kuvvetlerinin mevcudiyetini 
haber vermemeli, zıkzak sefer yapma
malı, fener ve ışıklarını kapatmamalı, 
Alman deniz kuvvetlerinin vereceği 
emirlere itaatsızlıkta bulunmamalı, Al
manya ile harp halinde bulunan devlet
lerin kuvvetlerinin refakatinde seyahat 

tip etmelerini amir bulunmaktadır. Ar
jantin, Falakland gibi adalar hakkında 
bir takım ihtirazi kayıtlar ileri sürmüş
tür.. Arjantin, bu adalarda her türlü 
hukukunu ve meşru salahiyetlerini mu
hafaza etmek azmindedir. Guatamala da 
İngilizlere ait Honduras hakkında bir 
takım ihtirazi kayıtlar ileri sürmüştür. 

Kabul edilen diğer bir takım karar 
suretleri Amerika mi11etlerinin tesanü
dünü teyit etmekte ve harbi •İnsanileş
tirmek. ve kaçakçılığı tarif eylemek lü
zumunda ısrar eylemektedir. 

Panama, 3 (A.A) - Pan Amerikan 
konferansının sulhun idamesi işlerine 
bakan tali komisyonu emniyet mıntaka
sı hakkındaki Panama deklarasyonunu 
ittifakla tasvip etmiştir. Konferans gizli 
umumi toplannsında da bitaraflık dek
lhasyonunu ve tfili komisyonun tasvip 
ettiği Panama deklarasyonunu kabul et
miştir. Bu vaziyette fileni bir umumi cel
se akdedilerek bu anlaşmaların resmen 
kayıt olunmasından başka bir şey kal-

A ınerika hariciye na:ırı Hull mamı.ştır. 

etmeği kabul etmemelidir.• Londra, 3 (Ö.R) - Amerika harici-
Hariciye nezareti Alman notasını bah- ye komisyonu reisi Pitman bugün ayan 

riye encümenine havale etmiştir. meclisinde beyanatta bulunmuş. silah 
Encümen keyfiyeti mücehhezlere ve ambargosunun Almanya lehine farklı 

limanlar idarelerine bildirmiştir. bir vaziyet meydana çıkardığını, zira 
Panama, 3 (A.A) - Konferans heye- Almanyanın bütün komşularından ve 

ti umumiye celsesinde muharip tayya- hatta Amerikadan silah ve mühimmat 
relerin Amerika kıtası üzerinde uçma- satın alabileceğini söylemiştir. 
larını meneden karar suretini kabul et- •Müdafaa ettiğimiz proje kabul edi
miştir. Bu karar sureti konfeı·ansı ec- lirse, gerek doğrudan doğruya ve gerek 
nebi gemilerin ne gibi şerait altında ka- bilvasıta satılan harp eşyasının Alman
ra sularına girebileceklerini tayin husu- ya tarafından sipariş vukuunda Alman 
sunda serbest bırakmaktadır.. Konfe- vapurları ile nakli icap edecektir. Çok 
rans bir de •Panama beyannamesi» ka- şükür beynelmilel hukuk kaidelerine ri
bul etmiştir. Bu beyanname bir emniyet ayetimiz sayesinde bu harbe sürüklene
mıntakasının hudutlarını tahdit etıriek- ceğimiz korkusunu haklı gösterecek hiç 
tedir. Bu mıntaka bazı yerlerde Ameri- bir sebep yoktur. 
ka sahillerinden 600 mile kadar uzamak- Geçen defa gemlcilerimizin açık de
tadır .. Bu mıntakada muhariplerin ge- nizlerde kanunsuz öldürülmesi yüzün
rek denizde, gerek havada muhasamat- den harbe girmiştik. Şimdi yine bunun 
ta bulunmaları memnudur. Emniyet yapılacağını gösterecek bir eınmare 
mıntakası Kanadaya ve Avrupa devlet- mevcut değildir.• 
lerlnin müstem_Iekelerine şamil değildir. Ayandan Borah, tadilat projesini pro-

;aeyanname ~mzalarını koymuş olan testo etmiştir. Demokrat Bark.ley ve 
ınılletlere emnıyet mıntakasının kendi- cümhuriyetçi Monnery bitaraflık ve 
lerinc ait olan kısmında devriyeler ter- milli birlik lehinde bulunmuşlardır. 

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

in g ilterenin Çin sefiri 
~~~ıÇin ihtilafını bir neticeye bağlamak 

için Mareşal Çankayşek'le görüştü 
mi.ştir. Tokyo 3 (Ö.R) - Do.mei ajansına 

Şanghaydan bildiriliyor: 
a.;.;.;.;.;;.;._~.;;.;.~~..;.--ıı:.;:;;ıc:;_ ___ ~;.;,.:;;.:;;;..~-~-------------._ ..... ._.~ Ingiliz .s~firinin Çung - Kingte Mare-

şal Çankayşckin karargahı umumisini 
ziyarete gitmiş olmasına bi.iyük ehem
miyet veriliyor. Zannedildiğine göre ln
giliz sefiri Mareşal Çankayşekten Avru
panın bugünkü vaziyetine göre Çin ih
tilafını bir neticeye bağlnrnağa ne dere
ce mütemayil olduğunu anlamak iste-

Çunking 3 (A.A) - Çin - Japon sul
hu etrafındaki şayialar karşısında Mil
li Çinin noktai nazarını tasrih eden Ma
rC§al Çankayşek işgal altında bulunan 
Çindeki heyul~ hükilmeti tanımaktan 
imtina edeceğini ve Çinin müdafaa har
bının hedefleri yerine geldiği zaman an
cak bir sulh mevzuu bahsolabileceğini 
bildirmiştir. 

Londra 3 (A.A) - Amlrallık dairesi 
Yang Tse nehrinde karakolluk vazifesi 
gören ganbotları oradan alarak başka 
yerlerde kullanma <a kaı·ar venn.İ§tJr. 
Bu gıınbotların Çındeki ifa etmekte ol
du'kları hizmet fa~ dalı ise de esaslı ma
hiyette değildir. Amirallık dairesi gan
botları ve bunlar 1 tecrübe görmüş olan 
mürettebatını hıı pte daha esaslı bir va
zife ifasına lru11 nmağı tercih etmekte
dir. 

Londra, 3 ( Ö.R) -·Al· 
man topraltlarının bazı 
lıısıınlarında Fransızlar 
o fıadar ilerlemişlerdir 
lıi Majino hattı artılı Al· 
man toplarının menzili 
haricinde lıalmı.ştır- Al· 
man gülleleri lıômilen 
Al man arazisine d"Üf· 
melıtedir .. 

Paris 3 (Ö.R) - Havas ajansı, ilk 
Fransız askerlerinin Majino hattının ile
ri mevzilerinden düşman arazisine atıl
dıkları tarihtenberi geçen bir aylık ha
reUtın hüla~asını yapmaktadır. Hare-

Berlin 

ket tamamiyle Alman arazisinde cere
yan e~tir. Fransızların ileri hareketi 
bin metreden 6-7 kilometreye kadar 
muhtelif derinliklerdedir. On beş gün 
zarfındaki umumi terakki sonradan ya
vaşlamış ve bunu mevzii hareketler ta
kip etmiştir. 

Almanlar. kaybettikleri sevkulceyş 
ehemmiyette araziyi geri a1amıyacak
larını anlayınca Fransızların buralarını 
tahkim etmelerine mani olmak için şid
detli top ateşi altında tutuyorlar. Sarb
ruk mıntakasında dün Alman müdafi
leri Sigfr!d hattından çıkarak mukabil 
taarruz yapmağa mecbur kalmışlardır. 
Fransız mengenesinin ağızlarını aç

mak için Alman teşebbüsü neticesiz kal
mıştır. 

Sar nehrinin şarkında Bliz mıntaka
sındakl ehemmiyeti ileri hareketi Fran-

sız ha§ kumandanlığınca şimdiye kadar 
gizli tutulmuştur. Son Fransız tebliği ile 
ılan edilmiştir. 

BELFORA KARŞI BlR TECA VOZ 
HAZIRLiôl 

Londra 3 (ö.R) - Almanların büyük 
bir mütekabil taarruz hazırladı.klan ve 
ilk hedeflerinin Belfor olacağı öğrenil
mektedir. 

BELÇiKALI LARIN 
HAZIRLIKLARI 

Pari• 3 (iJ.R) - Fran•ız gaze
telerine göre ıimdiye kadar F ran
•a hududunda bulunmakta olan 
Belçika kuvvetleri buradan alına
rak müatacelen Hollanda ve fima
li Almanya hudutlarına gönderil
miıtir. 

üzerindeki uçuş 
Jmanyaya yapılan bir ihtardır 

Bu har ket Alman yanın hiç bir sahası müttefik faa l yeti 
haricinde kalamıyacağını gösteriyor 

Parıs 3 (Ö.R) - Inglliz tayyarelerinin 
Bcrlin üzerinde uçm::ıları Ingiliz gazete
leri tarafından Almanyaya bir ihtar ma-
hiyetinde gösterilmektedir. Berlin aha
lisi artık anlıyabilirler ki hükümet mer-
kezi Ingiliz tayyarelerinin kahramanlık 
sahası haricinde değillerdir. Londraya 
karşı yapılacak her taarruz Berlin üze
rine mukabele bilmi 1i tahrik edecek
tir. 

Londra 3 (Ö.R) - Ber1in üzerinde 
uçan Ingiliz tayyarelcti bu fırsattan isti
fade ederek bir çok beyannameler at
mışlar, ve bunların şehir sokaklarına 

dii§tüğünü görmil§lerdir. Alman payi
tahtı üzerinde ilk defa olarak ecnebi 
tayyareleri uçmuş bulunuyor. Bu hare
ket Almanyanın hiç bir noktasının milt
tefik tayyarelerinin hareket sahası harf-

Hariciye müsteşarı B. Butler avam ka
marasında Ingiltercnin düşman tayyare
lerine karşı mildafaasının tam olarak ha
zırlandığı ve buraya .sokulmağa cesaret 
edecek Alman tayyarelerinin layık olduJ 
ğu cevabı alncaklarını bildinniştlı;ı 

Roma 3 (ö.R) - Alman radyosu, İn
giliz tayyarelerinin Berlin ve Potsdain 
üzerinde uçtuklarını tekzip etmekte ve 
B erllnde hiç bir alarm verllmediğlnt bil-

Harbin sonuna kadar Filistinde 
huzur ve sükun hakim olacak 

Berut 3 ( ö.R) - Kudüs baş müftüsü He lngiliz otoriteleri arasındaki ihti~ 
lafın zail olmak üzere bulunduğu haber veriliyor. Harbın sonuna kadar Filis
tinde sükl\n ve huzurun muhafazası hususunda Kudüs müftüsü de lngiliz ma
kamları ile mutabık bulunmaktadır. 

Cenubi Afrikadaki Almanlar lngiliz 
orduauna gönüllü yazılmak istiyorlar 

Londra 3 (AA) - istihbarat nezareti cenubi Afrikadaki Alman mülteci
lerinin gönüllü olarak hizmet etmek üzere cenubi Afrika hükümeti makamatı
na müracaat etmiş olduklarını bildirmektedir. Bunların arasında evvelce Al
man ve Avusturya ordularında çalışmış olan kimseler vardır. Bu gibilerden 
bir çoklarının gönüllü olarak kabul edilmeleri beklenilmektedir. 

Roma S (ö .R) - Bir habere göre, In
giltere Japonya - Çin arasındaki ihtilMı 
halle teşebbüs edecektir. 

Birgi deki 
Büyük sel felaketi 

- -tr-
vaıı, cJınan tedbirleri 
tetlıilt etmelı fcin 
Öden~ .fe gitti •• ~ 

.. Valimiz Lay Ethem Aykut teftiş için 
Odemişe gıtmiştir. Birgi seylabının za
rarlarını ' e halkın vaziyetini de yerinde 
tetkik ed •·ektir. 

' /Wi~~ 


