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U&a münderecatından gazetemiz meıuliyet kabul etmez. 

Bir Japon heyeti 
Romaya geliyor 

Bern 4 (A.A) - Münihden bildirildiği
ne göre T erauchinin riyasetindeki japon 
heyeti Romaya hareket etmiftİr. 

·-------' Yelli A.. Matbeumda Be•h•ı•. 
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e z 
Hitler Rayştag toplantısında kararlarını 
bildirmeden evvel B. Daladyenin bugünkü 

A man milletine 
nut unu b kliyor 

Roma 4 ( ö.R) - Resmi ltalyan 
lstefani ajansı B. Mussolininin 
~ vrupa sulh konferansını içtimaa 
davet maksadiyle vukubulan bazı 
tteklifleri tetkik etmekte olduğuna 
1
ve hatta bu konferansa iştirak 
edecek devletlerin listesini hazır
ladığına dair bir lngiliz gazetesi 
tarafından verilen haberi tekzip 
etmif, bu haberlerin esasaızhğını 
beyana mezun olduğunu bildir-

mittir. 
fngiliz gazetesinde çıkan bu ha-

ber, Italyanın, lngiltere, Fransa, 
Sovyet Rusya, Türkiye, ltalya, Al
manya ve Birleşik Amerikanın bir 
sulh konferansı halinde toplan
mağa ve Avrupa meselelerini gö-
rüşmeğe davet edeceği mahiye
tinde idi. 

lstefani ajansı, timdiki ahval 
dahilinde ltalyanın ne mahiyette 

olursa olsun bir sulh konferanın 
toplamak için hiç bir tetebbüste 
bulunmıyacağını beyan etmek te
dir. 

LONDRADA KETUM!YET 

Londra 4 (Ö.R) - Alman sulh t eklü
leri hakkında burada aynı k etumiyet de
vam etmektedir. öğleden evvel, resmi 
Ingiliz mahfilleri. sulh tekliflerini ihti
va eden hiç bir mesajın Londraya gel-
mediğini ve yakında teklifim-in varid 
olup olmıyacağmın da malum bulunma-

dığını bildirmekte idiler. 
RUZVELT1N HABER! YOK 

Vaşington 4 (A.A) - B. Ruzvelt ken
disinin B. Mussolini ile birlikte Avrupa 
anloşmazlığında mutavassıt rolünü ifa 
etmesini ic;tiyen her hangi bir Italyan 
tekl ifinden hab erdnr bulunmadığım bil
dirmiştir. 

ITALYA 1ZAHAT 1STED1 
Londra 4 ( A.A) - T aymis ga

zetesinin Roterdam muhabirine 
göre Kont Ciano sulh taarruza 

.....: SONU 4 ÜNCÜ SAIIİFEDE - Ciano son Berlin ziyarntinde 'f.1111crl<' g r. r' • 

Fransa ve 
lngiltere vaziyete 
Hakimdirler ... 

Orgen~ra O bay ord Halifaksın beyanatı 
~fı[VKET BıLGJN 

Londra görüşmelerine "Ne lngiltere ne de Fransa tehdit altın
da ir müzakereye yanaşama.zlar,, Dünya gazeteleri, bir haftadanberi 

,.ulh taarruzu i)e meşguldürler. T e
cavüze hazırlanan bir ordunun, cep
~enin en nazik kısmında, devamlı 
pombardımanlarla hasmının muka
vemetini sarsmağa çalışması kabi
pnden, Hitler ve arkadaşları da bir 
; iyasi nümayişe girişmişlerdir. 

başlamış bul uy r .. 
Hariciye uelıUimizin Moslıouada daha 

gün lıalacağı bildiriliy or .. 
Paris 4 (Ö.R) - Londrada bulunan 

Orgeneral Kfizım Orbayın riyasetindeki 
Türk heyeti bugün temaslarına başla
mıştır. Salahiyettar Ingiliz mahfillerin
de bu temaslar hakkında büyük sempati 
ve alaka gösterilmektedir. Royterin bil
dirdiğine göre görüşmeler, Türkiycye ve
rilecek silnh ve mühimmat ile iki mcı:n
Ieket arasındaki mali anlasmalara nıt
tir Türk heyeti şerefine Klariç otelin
de. hükümet tarafından bir dine ve bir 

bir lıaç 
"Kat' iyetle beyan etmek elzemdir ki şimdiki Alman hükiimt"tİ· 

Maksadları Polonyadaki emri va
kii kabul ettirmek suretile bir Cer
men sulhu yaptırmaktır. 

istikbal için hiç bir garanti vaad 
etmiyen bir sulh ... 

Müzakerelerden bahsettikleri za 
,pıan bile dokunulmasını istemedik· 
~eri mevzulara kapıları sımsıkı kapa· 
nıkları halde, diğer meseleler için 
bütün kapıların ardına kadar açık 
olmasını istiyorlar. 

Bu şartlar dahilinde sulh taarru
zunun neticesi akametten başka bir 
§CY olamaz. 

İngiliz başvekili, sarsılmaz bir az
min ifadesi olan nutkunda c Sulh 
komedisinin > iç yüzünü meydana 
koymakla kalmamıştır. Ayni zaman4 

<la İngiliz ve Fransız milletlerinin 
ezici ekseriyeti, zorbalığın hakimi
yetine nihayet vermek azminde ol
auğunu, f ngilterenin şimdi bu rnak
sadla kudretinin bütün kaynaklarını 
ve bütün kuvvetlerini seferber et
meğe karar verdiğini bildirmiştir. 

Fransa ve İngiltere, Almanyada 
- SONU 2 tNCt SAYFADA -

ŞEVKE'J' BİLGİN 

suvare verilmiştir. . 
Ziyafete Milli müdafaa kordin~y~n 

nazırı Lord Chatfield riyaset e~ıştır. 
Türkiyenin Londra büyük elçısi Dr. 
Tevfik Rüştil Aras, sefaret er~fulı, bir 

k k • ve sı·~·asi zevat bu dınede ve ço as erı ,, ' 
suvarede hnzır bulunmuşlardır. 

M k 4 (A.A) _ Türkiye haricl-
os ova d" .. v 1 e vekili Şükrü Saraçoğlu un og? ~: 

~eğini davetli . b~lunduğu Iran Bilyuk 
elçiliğinde ycmıştır. 

Paris 4 (lJ.R) - Hava• a}an•ı 
Moakovadan bildiriyor:. . S 

Türkiye hariciye ı>ekılı ~· a
raçoğlu Mo•kovada daha dort bef 
gün kalacaktır. 

Ankara 4 (Hususi) - Anadolu ajan-
b .. kil notuna göre bazı gazete

sının ugun . . . ş··krü Saraçoğ
ler hariciye vekılunız B. u ıl ak .. _ 
}unun bugün Moskovadan ayr m h be 
re olduğunu yazmış iseler de bu a er 
d ğ d v·ıdır' Türkiye ile Sovyet Ruso ru egı . k' .. Uşme
ya arasında ve Moskovada ı gor 
ler çok dostane bir hava içinde dcahereyb3:n 

ku. · a ır 
etmekte olup hariciye ve ıınız d 
kaç gün Moskovada kalacaklar ır. 

Polcny· lılar 
Hala çarpışıyorlar 

Bitlerin Varşovaya girişind~ bir intikanı 
suikastından endise ed iliyor 

~ .. 
Am.sterdam 4 (A.A) - Ainsterdam Algcmcen HnndeJsblaı ~az~~;:; 

verdiği hnberlere göre B. Hitler bu nkşam V~ş.~v~ya gıd.ece v " 
önilndeki nutkunu Cumartesi günü öğle üzerı soylıyccektırfr l . b k 

Paris 4 (ö.R) - Himler Varşovada bulunuyor: j~~rjn İ · 
lenen muvasalatı münasebetiyle levkalô.de askerı te .. ır er aelın-

• • ! L dl · t "k lmagv a teJ:ebbas etm e-ml§tır. Lehlerın bır ııuıRas e ın ı am a • A T l 
rinden korkuluyor. Pilwdski mücadele teş~ılatı'!a mensu'k 0 han 
bir çok Polonyalı Varıovada tecrid edilm~,ler~ır. M~vıu H <;t· 
berlere göre Varıova halkı Alman aıkeri ııgalıne ragme~ ıt
lerin geldiği gün Polonya milletinin matem ve ııtırabını pddet-

1 le hiuettirmeğe çalıfacaklardır. AHİF 
t_ ~ SONU 4 tlNCC S EDE -

ni n teminatı bizi hiç bir zaman tatnıin edenıez,, 

Orgeneral Orbay 
Hariciye vekilimiz, bugün öğle yeme

ğini Tilrkiye büyük elçilik binasında ye
mişlerdir. 

Londrıı 4 ( ö.R) - Lord Hnlifaks 
Lordlnr kamarasında lngilterenin sulh 
imkanlarından bahsederek demiştir ki: 

c- Tarihde, Avrupanın harba sü
rüklenmesi mesuliyetinin b ukadar zahir 
bir şekilde tek bir adamın omuzlarına 
yüklendiği asl: görülmüş değildir. Her 
sulh teklifi üç mülahazanın ışığı altında 
tetkik edilir. 

1 - ihtiva ettiği şartların mahiyeti. 
2 - Bu teklifleri yapan hükümetin 

mahiyeti. 
3 - Bundan tehaddüs edebilecek her 

anlaşmanın meriyet derecesi. 
Birinci noktada, kuvvet tehdidi altın

da müzakereden daha tehlikeli bir usul 
mevcut olamaz. Ne lngiltere, ne Fransa 
tehdit altında müzakereye yana~amaz· 
lar. 

Alman hükümetine gelince: Onun ka
rakteri ve metodları hakkındaki tecrübe· 
}erimiz acıdır. Ekseriya istikbal hakkın· 
da teminat vermi tir. 

Fakat gördük ki, Almanyayı idare 
edenler imza ett ikleri vesikaları birbiri 
ardınca yırttılar ve sene)erdenberi şid
detle müdafaa ettikleri siyasetin esas 
prensiplerini değiştirdiler. 

Molotof ..,...---
Berline gidiyor 
Paris, 4 (Ö.R) - İyi haber alan 

Berlin mahfelleri Sovyet komiserler 
reisi ve lınriciye komiseri B. l'\lolo
tofun Berlini ziyaret edeceğini teyit 

l 

1 

ediyorJnr. Bu zi.) urctin yakın bir 
atide, belki bu ay içinde olmao;ı mü- ı 
tnsavvcrdir. 

Bununla beraber, eğer tehdit yerine 
tatminkar teminat vermeğe teşebbüs 
ederler!'le, katiyetle beyan etmek elzem
dir ki •imdiki Alman hükümetinin temi· 
nah bizi tatmin edemez. 

Eğer teklifler yapılnca1' olursa Jngil
tere ve Fransayı silaha sarılmağa sevk 
ed en prensiplerin ı ığı altında tetkik edi
lecek ve tartılncaktır. Bizim mücadele 
ettiğimiz •ey muhakkak kötü bir şeydir. 
Buna asla müsaade edemiyeceğimiz bir 
ders gibi öğrenilmedikçe dünyada mil
letlerin serbest hayatı için ümid olamaz. 

lngiltere ve Fransa kendileri için hıç 
bir menfaat aramıyorlar, büyümek ga
yesini takip etmiyorlar. Ancak gerek 
kendileri, gerekse diğerleri için kanunu 
hfıkimiyeti altında hürriyetin tesisine, 
milletlerin kendi akıbetlerini tayin et
mek ve korkudan fızade yaşamak hak
kının teminine çnlı!ııyorlar. Şüphesizdir 
ki, kendimiz kadar hürriyeti seven her 
kes için hayati bir dava namına müca· 
dele ediyoruz. Bu dava bir çok milletk· 
rin sempatisini ve hüsnü niyetini davet 
etmektedir. 

Bir çok milletler bizimle birlikte anla
mı !ardır ki Nazi metodlan ...-e taarruzla
rının neticeleri hayata kıymet veren her 
şeyin mahvı demektir. Bu milletler bir
biri ardınca Avusturya, Çekoslovakya, 
ve Lehistana karşı yapılan taarruzlara 
şahit olmuşlardır ve anlamışlardır ki bu 
hareketlerin ceza ızca devamı serbest bı
rak ılırsa cebir ve şiddet devrine avdet 
suretile Avrupa en kavilerin zebunu ola
caktır. Bu hususta, bütün milletlerin na· 
muslu insnnlan orasında hiç bir tereddüt 
ve fikir ayrıl ığı yoktur Bu hareketler, 
bu suretle iş başında kalmağa çalışan hü-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

ransız ateşi altında ... 
Sa~bruk şehri kaybedilmiş sa yılıyo 

iman ordusu tecavüze 
a r ve ecek ol rs 
ayb ttiği yerleri 

rrıuazzam zayiatı göze 
istird at için 

almalıdır •. 
Paris 4 ( ö.R) - Askeri münakkid- bu vaziyetten endişedcdir. 

lei. Sarbnık mengenesinin ehemmiyet.İn· l talyan gazetelerinin askeri muhabir
den bahsediyorlar. Fransız toplannm leri, Franaızlann her taarruzd an evvel 
ateşi bu ı~hre girip çıkmağı imkansu: muauam bir topçu hazırlığı ile faaliyet
bsrakm11tır. Sarlui ve daha bir çok ıe- le bulunduklan, ifga) ettikleri yerleri 
birler -ayni vaziyettedir. Sarbnıkun etra- tahkim ettiklerini, Alman b8' kunum
fmdaki bütün tepeler Franaalann elin- danlıiı tecavüe karar verine kaybettik
dedir. Bu tehir ıimdiden Almanlar için leri yerleri istirdat için fevkalide bijyük 
~bedilmittir. Alman erkim harbiyesi - SONU 3 ONCC SAHİFEDE - Majino hattı yeraltı d<ıhli.tlcrhıden çıkan askerler 
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Musanın Ha~atı 1 -HiR HABERLERİ. Fransa ve 
lngiltere vaziyete 
Hakimdirler ... 

PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karun un 
tereddüt 

-64-

ihtişam ve serveti halkı 
vesveseye düşürdü ve 

Madamki istediği kadar altını vardı etti. Kar etmedi. Nihayet Tevratın ah
~e dilediği kadar da olacaktı. Dünya zi- kamı mucibince ona, servetinin yüzde 
tletinden neden mahrum kalsındı. birini fukaraya vermesini teklif etti. Ka

lote bu sakim zihniyetle her ıeyi unut- run evvela bu teklifi kabul etmek is
tı' ve sadece kendini, kendi servet ve tedi. Yüzde bir servetini bir tarafa yı
Oıtişamıru düşilnmeğe başladı. ğınca bunun başlı başına ve muazzam 

Vaktaki Beni lsrail kavmi tekrar Mı- bir hazine teşkil ettiğini gördü ve sar-
fınazar etti. 

•ra avdet ettiler, Firavunun bütün mal- - Ya Musa ... Dedi. Tanrı kazancını-
lanna, topraklarına miras kondular, on- zın yüzde birini zekat verin diyor ama .. 
lann arasında Karun da vardı. Benim servetim benim kendi kazancım 

c Kimya ilmi gökten nazil olmuş ve değil. O pek -Ala ve yalnız sen bilirsin ki 
Musa peygambere vahyolmuıtur :. sözü Allah vergisi ve kimya mahsulüdür. Bi
de ifte buradan kalmıştır. naenaleyh bu suretle meydana gelen 

Karun Mısırda yeri eştikten sonra servetin zekatı olmaz. 
kimya otlan ile yavaf yavaı bakırdan Velhasıl, Musa hangi yoldan nasihat 
altın yapmaia bqladL Yaptığı altınlarla ettiyse de Karunun kulağına girmiyor
evveli. bağlar, tarlalar satın aldı. Sonra du. Hattı Karun kendLc;inin peygamber 
kağir ve muhteşem binalar yaptırdı. Bü- olduğunu iddiaya kadar bile varıyordu. 
din bu mal ve mülkleri muhafaza için Hususi toplantılarda bunu açıkça söy-
aylıkçı kullar tuttu. lemeğe bile başlam!§tı. 

Karonun bu kadar serveti nereden Taraftarları arttı. Dağıttığı altın :kuv-
elde ettiğini Benl lsrail halkı bilmiyor veti ve zoru ile Beni Israil kavminin ya
ve onun gittikçe artan bu zenginliği kar- rısından fazlası ona döndüler. Dönmi
tıaında hayret duyuyordu. Fakat Musa yenleri ise ancak Musanın peygamber
peygamber vaziyeti sezmişti. Karunu liğine, doğruluğuna ve Tevrata inanan
aeverdi. Çünlı:il o amcaaırun oğlu idi. lardı. 
Onun, khnya otunun yerini ke,fetmek Karun, onları da Musadan yüz çevirt
suretile zengin olduğunu anladı. Fakat mek için desiseye baş vurdu. Çünkü al
bc.ınu belli etmedi. Etmek istemedi. Eğer tının tesir etmediği yerde desisenin kar 

edeceğini biliyordu. 
Karunun sımnı ifşa etmiş olsaydı bu ca- Mısırda Belaye adında bir kadın var-
lıil halkı dı. Bu kadın, fuhşu kendine meslek edin-

- Ya.. demek Musanın altın buza- mişti. Açıktan açığa ve halk arasında 
fıyı eritmesi bir otla olmuıtur. Diyerek rezalet te çıkardığı için Musa onu Mısır 
tekrar 1cendisln°den ve Tanndan yiiz çe• hududundan harice çıkarm~tı. Bu se
vtrecelderdl. bepledir ki Bellye Musaya muğber ve 

Musanın bu düşünce ile vlkl sükutu düşmandı. Karun, kendi adamları vası
Karunu tamamen azdırdı. O, servetin ilk tasiyle kadını gizlice tekrar Mısıra ge
ltademeaine böylece ve kolayca ayak tirdi. Yanına çağırdı. 
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Dikili· ___ ..... __ _ 
Hareketzedeleri 

iane liste&i 
• 

Muhtar Ataman ve Baha 50 
Enııao .. 
Devrim orta okulu talebeleri 6 
Karşıyaka Belediye memurları 14 06 
lUuzafier Keskin oğlu 15 

• Turan yağ ve sabun fabrikası 500 
: İnhisarlar tütüıı fabrikası 
: memur ve işçileri 
: Yerli ürünler Türle anonim 
:şirketi ... 
: Yerli ürünler Türk anonim 

116 95 

300 

: şirketi işçileri 447 50 
5 Liman ve Şehir bakteriyoloji 
: müessesesi memuT ve müstah-
5 demleri ... 
E Karşıyaka Tersane memur ve 

9 

: iş~ileri 110 
: Bir hayır sever tarafından 2 50 
: Yün mensucat Tiirk anonim 
5 Ş. işçileri 4G 68 
: Refael Barki ve Nesim Danon 20 
! Haraççı kardeşler 15 
: İbrahim Karaoğlan 20 
: Oto traktör Türk anonim 
5 sirkcti .. 50 
: Oto traktör Tiirk anonim 
5 şirketi memurları 16 

Dr. Memduh Say 10 
Menemen inhisarlar memurları 9 50 
Bayan Mürüvvet Say 5 
l\fcmduh laboratuvarında ba
yan Leyli 
İzmir merkez kazası orman 

2 

• memur lan 20 
: Dr. Nuri Şemsi Günet'fn 5 •• • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KOY 
MelıteplePinin sınıf 
sayısı GPttıPdd• 

Bir heyet Selinik ---..f:r---
ŞEVKET BtLGtN 

----tr ~ - BAŞTABAFI 1 İNCİ SAIIİFEDE -

Jcolo1·ik tetkikler Fuarındaki standımız sözüne, samimiyetine inanılır bir 
beğenildi rejim teessüs edinceye kadar müca-

• . A karadan --+-- delede devam etmeğe karar vennİ§· 
IÇJD 0 Selanik beynelmilel fuarında açılan lerdir. Yani devamlı bir sulh mevcut 

Türk standının büyük bir muvaffakıyet 1 b im 
geliyor kazandığı şehrimizdeki alAkadarlara ~e- 0 a i esi için Hitlerizmin yerini ru-

len malumattan öğrenilmiştir. Sabık Iz- han Demokrat bir rejime terkedeceği 
----tf-- mir ticaret odası istihbarat müdürü bay ana kadar sulhtan bahsedilemiye

Hükümetimiz Dikili ve havalisindeki Zeki Doğan oğlunun komiser bulundu- cektir. 
zelzele mıntakasında zelzelenin vukuu ğu Türk standını Yunan kralı ve propa- Hitler ve arkada~lan iki büyük 
hakkında jeolojik tetkikler yaptırmağa ganda nazırı ziyaretle verilen izahatı garp devletini harp gayesinden ku
karar vermiştir. Geni§ mikyasta yapıla- dinlemişlerdir. 
cak tetkiklerde bulunmak üzere muhte- -- ru nümayişlerle vaz geçiremiyecek-
lif sahalarda mütahassıslardan mürek- D H B k lerini bilirler. Buna rağmen sulh ta-
kep bir heyet cumartesi akşamı İzmire r. asan aş a m arruzunda israr etmelerinin sebebi, 
gelecek ve pazar günü Dikilide tetkik- Alman umumi efkarına karşı harbın 
lerine başlıyacaktır. Heyet altı kişiden Sıhhat ŞUl'ası Azası oldu devamından mesul olmadıkları zeha-
mürekkeptir. Aralarında tanınmış jeo- Memleket hastanesi sabık ser tabibi hını vermek arzusudur. yarın Al-
loğlar da vardır. ve Viladiye mütahassısı Dr. profesör B. 
Hazırlanacak rapor Dahiliye vekfıleti- Hasan Yusuf Başkamın yüksek Sıhhat man milletine diyecekler ki: 

ne arzedilecektir. ŞO.rası azalığına tayin edildiği memnu- «- Biz muhasemab durdurmak 
Salı günü saat 14.30 ve 16.30 da Diki- niyetle haber alınmıştır .. Dr. Hasan Baş-- için elimizden geleni yaptık. Fa

lide üçer saniye devam eden iki sarsıntı kamın bu tayini doktorlar arasında bU- kat düşmanlanmızın harpte de
olmuştur. Hasar yoktur. Dün de öğle yük bir memnuniyetle karşılanmıştır. vam arzulan gayretlerimizin netice 
vakti bir zelzele kaydedilmiştir. -•--*- ... VHı· M aı·R vermesine mani oldu. tngiltere ve 

ıYJı Fransa Almanyayı mahvetmek iati-V a)i B. Aykut MUVAFFAKIYET... yorlar. Alman milleti her fedakarh-
İstanbuldaki profesörlerimiz içinde ğa göğüs gererek kendini müdafaa 

Bayındır, Ödemiş ve bdinlvıerce .?n binle~tahe veremlid. hastalarkt ı te- etmelidir.» 

T tkik a etmiş, ve mu assıs o or ar ye- l Ih irede te at yaptı. tiştirmiş ve Fitiziyoloji hakkında tam Şu ha de su taarruzunun aka-
Vali bay Ethem Aykut Mendre.s mm- bir salahiyetle mühim neşriyat yapmış metini muhtelif sahalarda kayıtsız 

takasında tetkikat yaparak avdet etmiş- ve bundan başka otuz senedir Avrupa- ve şartsız müthis bir mücadele 
tir .. Vali evvela Bayındıra gitmiş, bilft- nın ilmt aktüalitelerini mahallinde tet- takip edecektir. Hitler zamanın 
hare Ödemişe giderek Birgi nahiyesinde kile ve takip etmiş olan mümtaz bir pro- kendi aleyhinde olduğunu bilmez 
seylaptan müteessir olan yerleri gözden fesörün, veremle mücadele cemiyeti ta-
geçirmiş ve kaymakamın bu hususta rafından İzmire davet edildiğini haber değildir. Bir yıpranma harbınin 
verdiği izahah dinlemiştir. Birgi halkın- aldık .. Profesör İzmirde ilri konferans neticelerine katlanmadan bütün 
dan açıkta kalanların civardaki diğer verecektir. İzmlrin münevver muhiti- kozlarını kullanmak istiyecektir. 
evlere misafir _edi_ldikleri görülmüştür ... nın.ve Pratisiyen doktorlarımızın bu Böyle amansız ve hatta nevmi
Şu Anda kendilerıne ya~ılacak ilk yar- fırsattan azamı derecede istifade ede- dane bir mücadelenin neticesi 
dım yoktur. Fakat evlerinin yardım su- ceklerini ümit ederken, İzmir için oriji- hakkı d h .. k.. ·· .. t k d "' 
retiyle yapılması icap etmektedir. nal bir kıymeti hfilz olan bu muvaffakı- n a, u um yuru me ~ 

Oradan Birginin Havulcuk köyüne gi- yetinden dolayı da, cemiyeti tebrik et- ol~asa bile, şurası muhakkak~r kı 
b'aatıktan, zenginliğin şaşaası içinde ken· _ Ben, dedi .. bUyük bir ziyafet vere
dini k.aybettikten sonra artık aldı yü- ceğim. Bu ziyafete Musayı da davet ede
rüdü. ceğim. Sen halkın ve Mus.anın önünde, 

den vali, orada yıkılan on beş kadar evi meğl bir vazife biliriz. lngıltere ve Fransa arhk vazıyete 
Üç sınıflı köy mekteplerinin beş sını- gözden geçirmiştir. Vali dönilşte Tireye ,.,,_*_ hakimdirler. 

fa çıkarılmaları maarif vek!letlnce mu- uğramı.ştır. -M- oı·namı·tıc Onlann ellerinden bu hakimiyeti Evinden çıktığı zamanlar üzerine zer- Musanın sana zina teklif ettiğini ve razı 
rln elbiseler giyerdi. Atının eğeri zer- olmadığın için seni Mısırdan ihraç etti
rlndl Arkasından ve önünden dört bin ğini söyliyeceksin. Bunu yaparsan Musa 
köle ve bin cariye de yine atlara binmiş hacil olur. Sen de hem intikamını almış, 
olarak gelirlerdi. Bu köle ve cariyelerin hem Mısırda kalmış ve hem de benim 
giydikleri elbiselerin kumaşlan göz ka- vereceğim servete nail olmuş olursun .. 

vafık görülmüştür. ..,... almak imkansız olacaktır .... 
Köy mekteplerinin dördüncü sınıfları B • k I İ 

bu ders yılında, beşinci sınıfları da 940 ır genç JZ Bir adamın kolu koptu ŞEVKET B l.ıG 1f 
941 ders yılında açılacaktır. Köy mek- Değirmendere nahiyesine bağlı Gü- ----~---
tep1erinin dördüncü sınıfında bu sene Babasını dava ediyor mi.ildilr köyü civarında müessif bir kaza c H p 
şehir mektepleri için hazırlanan kitap- Genç bir kız zabıtaya milracaatle l:Sz olmuştur. Köy halkından bakkal Ali, 
lardan istifade edilecektir. Bu hususta babasının çok feci bir tecavüzüne maruz köy civarındaki çayda balık avlanmağa • • • 

maştırırdı. Onları böyle toplu görenler Kadın bu teklifi kabul etti. 
güneş yere inm~ sanırlardı. Karonun Knrun muazzam bir ziyafet tertip et-
bu serveti dünya malına tamah eden ve ti. Bütün Mısır ulularını, Beni Israil 
dünya zinetini sevenler arasında büyük alimlerini, ihtiyarlarını çağırdı, onlara: 
bir arzu ve ihtiras uyandırırdı. _ Siz, dedi, biliyorsunuz ki ben de 

emir gelmiştir. kaldığını, babalık his ve alAkasiyle ifa- gitmiş ve balık avlamak üzere suya ata- Q k k J • 
-- de edilmesi imkfuısız bulunan bu teca- cağı dinamit her nasılsa inflak: etmiştir. ca ongre erı 

Zl.RA A,.. MV"'ADELE Vi,f ve taarruzun kendisine pek bahalı- Zavallı adamın sağ kolu kopmuş ve vü-
- Nolsaydı, biz.im de malımız, para- evvelce hepinizle beraber Musaya tabi

mız Karun kadar olaydı ve biz de onun dim. Onu doğru bilirdim. Fakat vakta ki 
n.:c " ya mal olduğunu, babası hakkında ta- cudunun muhtelif yerlerinden yaralan- Dün Bozyaka ocağı Bayan Belkis Bil-

İ S'l' ASYONUNDA- kibat yapılmasını istemiştir.. Zabıta hA- nuştır. manın riyasetinde toplanmış ve idare 
diseyi ehemmiyetle tahkik etmektedir.. Yaralı adam ölüm halindedir ve mem- heyetini şu suretle seçmiştir: 
Suçlu adam yakalanmıştır. leket hastanesinde tedavi altına alın- B.B. Ismail Kestelli, Bekir Kalyoncu, -*- mıştır. Hamdi Wuer, Ha.c;an Karanfil ve Demir -*- Fidan. EMJRALEMDE BİR Asil delegeliğe de B. Riza Tanınman 
DVKKANI SOYDULAR SARA YKOY ve B. Sabri Alışık intihap edi~lerdir. 

KVKVRrLERI Yine dün akşam avukat B. Ek.rem Ora. 
Menemenin Emiralem istasyonu civa- ,..A ttpfY· E EDİLE"'EK nın riyaset.illde toplanan Attil~ ocağı 

rında bulunan Değirmendere köyünden & _.. " kongresinde de BB. Hamza Gecedoğan, 
bakkal Ali, bu gece dUkkamrun meçhul Memleket bağcılığında l:Snemli bir yer Şevket Genç, Hidayet Menteş, Cemal 

gibi ömür silreydlk.. eğriliğini gördüm. Ondan yüz çevirdim. Yüksek ziraat enstitüsü mezunıann-
Diyenler gittikçe çoğaldı. O, bir kim- Beni Israil ihtiyarları sordular: dan A. Affan Argüdenin Bornova ziraat 

ya otu ile koca bir hazineyi doldurmanın _ Ne gibi eğriliğini gördün? mücadele istasyonunda staj görmesi zl-
kolayını bulduğu, ilmini öğrendiği için _ Nefsine uvdu ve nefsi için gayriye raat vcld\letince münasip görülmüştür .. 
... ....,etinin sonu gelmiyeceğine emin israf · uki h i · · b" 1 ,..- • zulüm eyledi. Halb o ep mızı oy e Bornova istasyonu yakında diğer ele-
yoluna düştü. Her hazinesinin ayrı bir ış· !erden nehyederdi... Kendi yaptı. manlarla takviye edilecektir. 
anahtarı vardı ve her anahtarı sokakta 

- Ne yaptı? ~.Y.-
kendi yanında ayn bir köle taşırdı. Öy- _Belaya kadın vardır, hepiniz bilir- BİR ARABA 
le ki, Kur'anda meı.kftr bulunduğu üze- d fy 1 d' n n siniz. Musa onu Mısır an ne ey e ı. 
re Karunun yanında hazinelerinin analı- Biz bunu kadının ahlaksızlığı yüzün- ff.AYV ANl.ıARİYl.ıE 
tar1arını taşıyan kırk köle de beraber lbuk• ·· l d w ·1 · V ıtt den zannederdik. Ha ı oy e egı mış. DENfZE D ŞTu 
giderdi. Kadını getirttim ve sordum. Musa ona . . .. 

Karunun bu derece ihti,şam ve serveti zina teklifinde bulunmuş. Kadın her ne- Bırincı Kordonda deniz Uzerinde 

bir şahıs tarafından duvarının delinmek tutan Sarayköy kilkürtlerinin tasfiyesi Kanakan, Rama7.an Göçmez idare heyeti 
suretiyle içeri girildiğini ve 47 llra kıy- için Iaz.ım gelen tesisat yapılacaktır. Zi- azalıklarına, BB. Hamza Gecedo~an, 

bir metinde eşya çalındığını zabıtaya haber raat vekAleti Sarayköy küklirdüne sa- Emin Diker de asil delegeliğe intihap 
vermiştir. Tahkikat yapılıyor. hip bulunan kimselerle bu hususta te- odilmi§lerclir. 

masa geçmiştir. --·'j---••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
halkın zihnine tereddüt ve vesvese dil- d b na rıza göstermemiş ve bunun kaza olmuştur ... 
şürdil. ti~:~e uhudut harici edilmiŞ, inanmaz- Hüseyin oğlu Hasan, idaresindeki ara-

- Bu servet tabii değildir. Elbette ız kadın burada. Musayı da çağırta- hadan şatlara tUtUn balyalannı aktarma 
bunda bir sır, bir hikmet, bir fev'kaln- ~ ve ikisini yüzleştirelim.. yparken hayvanların ürkmesiyle araba 
delik var... Bu teklif muvafık görüldü. Karun, denize düşmüş, hayvanlar kurtanldığı Askere 

--•- Vilayet idare 
A l.ı M A H heyeti azaJığı 

Dediler ve yine sırf dünya malı için Musaya: gibi tütlinler de denizden çıkarılmıştır .. Menşeli malladan Vilayetimiz idare heyeti izasından B 
gümriilıte !lulananlaıt Mesut.la İstanbul vil.Ayeti idare heyet! Musadan uT.aklaşıp Karuna yaklaşma- - Bütün Beni Israil uluları cem ol- --.t;J..-

ğa, Karunun kulluğunu Tanrının kullu- muşlardır. Ve seni isterler, diye haber Mersin vapur 
ğuna tercih etmeğe başladılar. Divet 

"ılıGPdaca .. _ Azasından bay Enverin becayi~lerine ka-
~ K rar verilmiştir. 

Musa peygamber bu vaziyetler karşı- gönderdi. I seferleri bafhyor 
aında Karuna başvurdu. Ona nasihatler •• BJTMED •• İstanbul - İzmir - Mersin - İskende-

GU.mrtilderimlze gelml§ olup ithali -,ı;..--

lUzumu kabul edilen bilfunum. Alman J 1 d ==:...=:.==..=:... __________________ ~~~--

Adliye vekili 
run vapur seferlerine bu hafta başlana
caktır. İlk sefere çıkacak olan Konya 
vapuru cumartesi gilnil limanımıza gele
cekti r. 

menşeli eşyanın bedelleri mülga TUrki- ta Ya 3 
ye - Almanya klearing anlaşmasının on 

lstanbula gelen 
Hint filozof la rı 

İZMİB YABANCI ASKERLİK 
ŞUBESİ BAŞKANLIÖINDAN: 

ikinci maddesinin tasfiyeye mUteallik NazırlaP meclisinde 
Jzmire de gelecelı Birinci teşrin 939 celbi yaklaştıim

dan İslam ve gayri İslim 1316 dahil. 
1~4 dahil doğumlulardan muvauaf 5 
hizmetıerlnl yapmamış, yabancı fU• : 
beler eratından bh buçuk, iki, Od 5 

hesabına yatınlmak suretiyle serbestçe uerilen lıararlar 
ithali Vekiller heyetince takarrür etmiş Roma, 4 (Ö.R) _ Mussolinlnin riya-
ve keyfiyet vil!yete bildirilmiştir. setinde toplanan Nazırlar meclisi dıt 

_.,.._ politika etrafında kont Cianonun izaha-
--Memlefıet içinde icra memıırlaPının 

İstanbul, 4 (Hususi) - Bugün eks- tetldJıe çıfııyoP-
presle Hindistanın tanınmış Müslüman İstanbul, 4 (Hususi) - Adliye vekili Saldhlyetl- . 
feylosoflarından profesör cZaferülhaş), B. Fethi Okyar bu ay içinde memleket İcra mem~lUkl~ her daire ve 
doktor İhsan Han ve Mahmut Ahmetten dahilinde bir teftiş seyahatine çıkacak makamla dogrudan dogruya muhabere 

NAl.ıfJOKENDE tını dinledikten sonra Sicilyada 500 bln 
• buçuk vo üç senelik hizmetli bütün : .BiR KAZA... hektarlık arazinin istimlakine, burada 

20 bin çiftçinin iskaruna, Napoli lima
nının imarına, Arnavutluğun ekonomik 
ve askeri noktai nazardan vazyetinin ıs
lahına ait kararlar almıştır. 

mürekkep üç kişilik bir heyet gelmiştir. ve bu arada İzmire de gidecektir. edebilmesi temin edilmiştir. Bu suretle 
Heyet reisi gazetecilere beyanatında F j f, İ s T i N D E m~me!ede sürat ve intizamın temin 

E sınıflara tabi olanlan aşağıdaki ter- 5 
: tip veçhile silAh altına alınacaktır .. : 
5 İzmir yabancı Askerlik şubesine: 
: müracaatleri ilan olunur. 5 
5 1 - Deniz erleri 11/10/939 gii-: 
: nünde, ruğer sınıflar 15/10/939 ! 
S giinünde şubede bulunacaklardır. : 
: 2 - Hava tebdili müddetleri bit- 5 
Smiş olanlar da sevkedilecektfr. 5 
S . 3 - Bedeli nakdi vermek istiyen: 
: Islam ve gayri İslam erlerin bedeli S 
S nakdileri kabul edilecektir.. Bedel ~ 
: vermek istiyenlerin şimdiden dilek- : 

Menemen belediyesinde kayıtlı 16 sa
yılı kamyon Naldökenden geçtiği sırada 
o civarda oturan Yusuf oğlu İsmaile 
çarparak ağır surette yaralanmasına se
bebiyet verm.l§tir .. Yaralı hastaneye kal
dırılarak tedavi altına alınmışbr .. Suçlu 
şoför mevcuden adliyeye verilmiştir. 

Avrupada tetkiklerde bulunduklarını, • t düz imi tir edıleceği anlaşılmıştır. 
Hint müsltimanlannın çok samimt su- Vazıye e ' -·-
rette Türkiyeye bağlı olduklarını söy- Londra, 4 (A.A) - Müstemlekeler Orta okul engelleri.. 
1 · · nazır muavini B. Malkolm Makdonald . . 
e~:!~t· şehrimizde ilci gün kalacaktır .. Avam kamarasında sorulan bir suale Bu sene orta okullarda engel ımti.han-

rd.ğ. tahr. ı b. cevapta muhasama- larının bir hafta temdit edilerek 15 ilk ""RAw BORI. at ve 1 ı ır ır te · kadar ·1cmali afık ·· Ulm~ı .. _ 
~ .., _.. tın başlangıcından beri Filistinde vaz!- .. şrıne ı muv gor ..,... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Gelenler, Gidenler s Bir nutulı söyledi yetin çok iyileşmiş olduğunu bildirmi:;- tur. -J:)..

ZİRAI TETKİKLER. •• 
......................................... 
İzmir mebusu Dr. Mustafa Bengisu 

Çanakkaleden, Devlet demiryollan ge
nel müfettişi B. Fehmi Caner Ankara
dan gelmişlerdir. Denizli mebusu B. Yu
S\.'f Başkaya Denizliye gitmiştir. 

Sofya, 4 (Ö.R) - Kral Boris Pazar- tir.. . 
cık yeni şimendifer hattının açılması Gerek Araplar, gerek yahudiler İngi.l
mUnasebetiyle bir nutuk söylemiş, Bul- terenin yanıbaşında yer almış]ar ve bu
garistanın sulh siyasetinden ve bu siya- , günkü harpte İngiltere ile iş birliği yap-

E çelerini şubeye vermeleri lizımdır. : . : 
~te sadakatinden bahsebniştir. mak arzularını göstermişlerdir. 

Ziraat müdürü B. Refet Diker zirat 
durumu tetkik için dün Kemalpaşaya 
gitmiştir. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Annemin 
Sevdlgi Adam 

Yazan: Üc Yıldız m:z.zr~ .... 

tediklcrimi fısıldardım. - Hanım .. Bu akşam biraz demlen- betten faz.la şcfk!I~ ve büyük alaka kar-
Benim bu hallerimin genç annemin de mek istiyorum ... demesini annem bir ni- şısında kollarını açar, sanki annemi bir 

hoşuna gittiğinin farkında idim. met telaklô ederdi. Bazı evlerin içine koca gibi yanaklarından öpmekten uta-
Babamdan korkuyordum dedi isem felaket getiren içki bizim eve neşe ve nır, alnına bir baba busesi kondururdu. 

onun fena tabiatlı, aksi bir adam oldu- şetaret getirirdi. O zaman annem baba- Zavallı babam, Eskişehirdekl şimen
ğunu söylemek istemiyorum. Ne kadar mm meze sofrasını büyük bir sevinçte- düfer kazasında öldüğü zaman biz, an
olsa baba.. Çocuk kısmı mutlaka evde laşı ile hazırlardı. nemle ben, denizin ortasında dümeni kı
bir kimseden korkmalı ... Sonra babam Fakat babam bu içki Alemini her gün rılmı.ş, pusulasız ve kaptansız bir gemi 
yaşını başını almış, ciddi, ağır tavırlı yapmazdı. Ayda yılda bir aklına esecek gibi kaldık. Birbirimize daha sıkı sarıl
bir adamdı. Ondan sade ben değil, an- te yapacak.. dık. Hayatta rehbersiz, himayesiz ve sa
nem bile çekinirdi. Maamafih onu hep Bu sebepledir ki annemin ve benim ev- dece birbirimize dayanarak yaşamakta 
sever ve sayardık. Öyle bağırıp çağıran, de bütün neşemiz birbirimizle olan ar- devam ettik. 

• 
1 

Annemle ben bir ana oğul gibi değil, 
sanki iki arkadaş gibi idile .. 

Hem de birbirini çok eyi anlamış, bir
birini çok seven iki arkadaş ... 

Bu, daha babam sağ iken de böyle idi. 
Babam öldüğü zaman hen on iki yaşı

na yeni basmıştun ve annem benim na
zarımda herkesin, her çocuğun annesi 
gibi değil, abla gibi idi. Çünkü annem 
babamdan on beş yaş küçüktü ve ba
bamla on altı ya ında iken evlenm' bir 

diğim ve mektebe devama başladığım kırıp deviren, gözünü yumup ağzını aça- kadaşhğımız ve sevgimizden ibaret ka- Paraca sıkıntımız yoktu. 
zaman benimle hala bebek oynar gibi oy- rak küfürler savuran tabiatı yoktu. Yal- lırdı. Babam zengin olduğu için fed ölii-
naınakta devam eden cküçük anneme> nız eski devir adamı idi. Öyle alışmıştı. Maamafih babam evinin ve bizim bil- münden sonra elimizde bizi hayatımızın 
karşı içimde korku değil bir sevgi, bam- Annemin henüz çocukluktan kurtulma- tün ihtiyaçlarımızı d~ünür ve her iste- sonuna kadar refah içinde yaşatmağa 
başka .. sanki bir abla sevgisi yer bul- mış olan bazı hallerine karşı: diğimizi yapar bir adamdı. Annemi çok kfıfi para kalmıştır. 
muştu. - Hanım .. kara kulak suyu gibi ha- severdi ve benim annemle annemin de Gündelik yaşama tarzımız değişmedi. 

Babamdan çok korkardım. Mektep !iI olmaktan ziyade çeki taşı gibi ağır ol- benimle olan sevişme ve şakalaşmaları- Ben, bulunduğumuz vil~yet merkezin-
derslerimi ona değil, hep anneme sorar- mak kadınların en büyük meziyetidir.. mızı sadece hoş görmekle kalmaz, fıdeta de liseye gidiyordum. Burada babamı 
dım. Derdi. teşvik bile ederdi. Muhakkak ki o herkes tanıdığı ve sevdiği için anneme 
Canım bir şey istediği zaman annemin Bu kadar ağır, bu kadar ciddi olan kendisi ile annemin arasında bulunan de hürmet ediyorlardı. Henüz pek gen 

bo nuna sarılır evde alnız old v _ _ u~~J.JJ-~.ı.ıu.. ıı.:.ı.ı.ı:.&....w.ı..ıwa.UJ.a.._...mliı&Ahı:ııi'"it.i.._.·ıcnn '1oöiclr .hl.i: ü.1r ...... t. ~JA.--...__~ __ .____....._.., __ _._ • ··--------

MllS$0LİNİ 
MaeşaJ Grazyani 
ile göPiiftii 
Roma, 4 (Ö.R) - Mussolini mareşal 

Grazyaniyi kabul etmiş ve mareşalin 
kumanda ettiği ordu hakkında kendisi
ne verdiği bir raporu tetkik etmiştir. 

Mussolini, refakatinde nazırlar ve Fa
şist partisinin ileri gelenleri bulunduğu 
halde Emperiyal yolu üzerindeki çalış
maları tetkik ctmüıtir. 

metli zevcim bana yavrumla beraber 
ölünceye kadar rahat ya§ıyabilecek im
karu bıraktı. Şimdi benim bütün saade
tim zevcimin hatırası olan biricik evlA
dunın tahsilini ikmal ettirmek ve onun 
mürüvetini görmekten ibarettir. 
Cevabını verdi. Annemin bu tarzı ha

reketi, bu hayat feragati ve fedakarlığı 
ona karşı olan umumi saygıyı artırmış
tı. Artık onunla evlenmek ic;tiyen yoktu 
ve artık o bütün erkekler indinde zev
cinin hatırasına bağlı milsleı;;na bir ka
dın olarak görillliyordu. 

Ben bir araltk leyli mektebe heves et
tim. Mekteple leyli olarak yaşıyan ar
kadaşlarımın yemekhanede, yatakhane
de, mü7.akerchanede olan toplu hayat
ları hoşuma gidiyordu. 

Bunu anneme söyledim. 
- Nasıl... dedi.. benden ayrılmak mı 

istiyorsun? Ben sensiz ne yaparım son-
ra? Sen ha atta benim he · em~--~-



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

Baltıktak· 
• 

vazı ye 
• • .. ıtvanya ve Letonya nazırlarının 

( 

Kremlindeki müzakerelerine ait son haberler 
Mosk.ova 4 (Ö.R) - Estonya ile yapı- klrlık gösteriyorlar. Kauııas 4 (A.A) - Litvanya matbuatı, da muhtelif şek.illerde tefsir edilmekte-
n Sovyet anlaşmasından .sonra Litvan- P&N 4 (Ö.R) - Leton.ya ile Sovyet Sovyetlerin hiç <Mmar.sa Vilno kasabası- dir. 
& ve Leto?lya hariciye ruwrlannın Mo- Rusya arasında cereyan eden görüşme- nın ~imalindek.i yirmiye yakın köy gnı- Paris 4 (ö.R) - Diploma.sl faılliyel 
toBa garü§meleriııl mevzuubaru eden ler etrafında alınan malfun.ata göre Sov- bunu Litvanyaya bırakacağı ümidini iz- metıkezi Berlinde değil, Moskovadadır. 
;vestiya gaz\'tcsl diyor kl: yetler hükümeti, ikarşıli1cl.ı yardım pak- har etmektedir. Moskovaya varmış olan Litvanya bari-
- Bu görilşmeler büyük devletlerin tı mucibince büyük bir devletle harp ha- dye nazırı B. Molotofia iki saat kadar 

.üdahalesi olmadan Baltık denizinin linde bu memleketlerin topraklarından Stokholın 4 (A.A) - Sovyetlerin Bal- görüşmüştür. B. Statin ve Potemkin de 
<:>vyet Rusya tarafından tam ve mü- ordularını geçirmek, deniz ve hava üs- tıktaki icraatı Isveç efkarı ınnwniyesini görüşmede hazır bulunmuşlardır. Bun 
emmel bir şekilde kontrolünü istihdaf lcrini kullanmak hakkına malik olmağı düşündürmektedir. Estonya tarafından müteakip Litvanya hariciye nazırı, hti-
tınektedir. istemektedir. Sovyetler birliğine f;erkedilmlş olan ye. timetiyle istişare için, bu sabah husuSi 
Moskova 4 (Ö.R) - Litvanya lıarici- ni üslcrde teşkilat yapmak üzere Talli- tayyare Ue Knunasa gitmiştir. Yine tay-

e nazırının bugün Molotofla görüşme- Riga 4 (A.A) _Yüksek Letonya mec- ne gelen Sovyet heyetinin şimdi sahil yare ile müstacelen Mosko~aya dönmesi 
lrinde Stalin de hazır bulunmuştur. lisi reisi Ozelin Letonya ile Sovyetler ınıntakaları ve evvelce tesbiı edilen li- muhtemeldir. 
Kaunas 4 (Ö.R) - Siyasi mahfiller birliğı arasında yapılacak müza'kcrelcre mantarla iktifa etmiyerek Dago ve Osel Ballık sahildarlarmdan diğer bir dev-

.ttvanya harlclye nazırının Moskova ~tirak etmek üzere tayyare ile Mosko- adalarını tamamile işgal etmek istediği:- letin, Letonyanı.n mümes;ili de hava yo-
ntizakereleri hakkında bilyük ihtiyat- vaya hareket etmiştir. ne dair gazetelerde çıkan haberler bura- iıyle Moskovaya hareket etmiştir. .... T~biiği~~ ........... G~~~;~r Ki~~;··o;b~=· ...... i ...... f ;;·~;~·~ .. ;ı;şr .. .. 
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FRANSIZ l'EBLİGİ : 
Paris, 4 (Ö.R) - Akşam Fransız tcb-

1.ği : Cephenin muhtelif kısırr\larında 
:eşifler ve pusular .. Planvasıl cenubuıı
la bir dü man baskını tardedilmiştir .. 
~ir harp gemimiz Alman ticaret vapur
arından birini müsadere etmiştir. 

Parls, 4 (Ö.R) - Bu sabahki Fransız 
cbliği : Gece sakin geçmiş, Sarbrukun 
!enubunda iki taraftan topcu ateşi ol
nuştur. 

ALMAN TEBLİGİ : 
Berlin, 4 (A.A) - Alman umumi ka

"argMıi bildiriyor : 
Şark cephesinde : Eski hudut hattı ile 
~ - Sovyet menfaat mmtakası ara
~ındaki kısımda Leh kıtalariyle muhare
beler cereyan etmiştir. 

Garp cephesinde : Sükunet hüküm 
-.Urmüş, yalnız Sarbrucken civarında 
hafif bir topçu faaliyeti olmmıtur. 

Alman deniz kuvvetleri 30 eylı.ilden 
beri 72 vapurda araştırmalar yapmışlar
dır.. Bwıların içinden kaçak eşya taı:ıı
>'an bir kaç tanesi tevkif edilerek Alman 
llmanlanna gitmeğe icbar edilmiştir. 

INGfı,IZ FiLOSU 
JJ fJln tonlufı lıaçalı 
eşya müsadere etti 
U>nclra, ' (Ö.R) - 30 eylülde biten 

hafta zarfında İngiliz filosu 33 bln ton
luk kaçak eşya :zaptetmiştir. Harbin ilk: 
illirt haftasında müsadere edilen kaçak 
eşya yekônu 289 bin tondur. .,._ 
MACAR .. YUGOSLAV 
MVZAKERELERİ 

Parls, 4 (Ö.R) - Macaristan ve Yu
goslavya arasında faaliyetli milzakereler 
devam etmektedir. Diğer taraftan Yu
nanistan kralı Almanya ı;efüini kabul 
etmiştir. 

-.ç..

GENERAL l"llANKO 
Ralr•n •e mlllraddesatı 
koraınak büyük 
davadır, diyor 
Roma, 4 (Ö.R) - General Frank.o 

l!ı4adrid gazetecilerine beyanatında har
hi mevzile.ştinnek için sariedilen gay
retlerden bahsetmiş ve dünyanın bu va
hlnı Anlarında İspanyanın ebediyen sa
dık kalmak istediği akidelere, dint ve 
ahlAki inanlara bağlı milletler arasında 
bulunduğunu söylemiştir .. Franko, hak
kı ve mukaddesatı korumak en büyük 
davadır, demiştir. 

Belgrad, 4 (Ö.R) - Yugoslav gazete
leri Mussolininin beynelmilel vaziyetin 
vehnmetine karşı aldığı tavnn bitaraf
lıkta devam vaziyeti olacağını kaydet
meldedirler. 

yın on ra goı-uşme erı -BAŞTARAFJl~CİSAHİFEDE-
zayiata katlanmaları İcap edeceğini ~ay

Londra 4 (A.A) - Röyter ajansından: 
General Orbayın riyaseti altındaki Türk a keri heyeti büyük Britan:ra mü

messilleri ile bugün müzakerelere baıılamıştır. Bu muzakereler bütün gün de
vam edecektir. Öğleden sonra general Orbay harbiye nezaretine giderek ge
nel kurmay reisi Sir Edınund lronsiteyi ziyaret etmi~ir. 

40,000 Hektar Alman 
işgal altında • ar azısı • 

Roma 4 (ö.R) - Garp cephesi hakkındaki Fransız istati"tikleri harbın 
bidayetinden beri 40 bin hektarlık Alman arazi inin işgal edildiğini kaydedi
yorlar. Fakat ilave etmeği unutuyorlar ki bu arazi ehemmiyetsiz ve nüfusu az 
yerler olup bu sebl'ple Sigfrid. müdafaa hattı haricine!~ bitaraf mıntaka olarak 
terk edilmi"ti. Diğer taraftan Fransız baş kumandanlığı Fransı7. topraldarına 
bir Alman taarruzu ihtimalini daima 'miimkiin addettiğinden Longvi şehrini 
tahliye ettirmiştir. 

Rusya lngiltere ile tica
retine devam edecek 
Paria .f (ö.R) - Stoklıolmden bildirildiğine gÖrt> Ruııyalngiltereye doiru, 

bir aralık lteailmit olan, kereate ihracatına yeniden bqlamak üzeredir. Bütün 
Soryet vapurlan bağla oldultlan limanlara davet cdilmiı olduğundan, Mos
kova hükümeti lsveç müchirlerinden beyaz deniz tarikiJe lngiltere ve FranAya 
kereste nakliyat& için 6 vapur tahsis edip edemiyeceklerini sormu~tur. Bundan 
anla~ıldı.ğına göre, Rusya diğer memleketlere ait vapurlarla ı"evkiyatta bulun
mak arzusundadır. Ve bütün muhasım devletlerle ticaretine devam kararını 
muhafaza etmektedir. Ruayanın Londra sefiri B. Mayiski de bu hususta Lord 

Halifaksla görü mü~ür. 

Amiral Şer açık denizde 
Şimdi bir surat harbı yapıyor 

ne olacağı belli değil • • 
nctıcenın 

Roma 4 (ö.R) _ Almanlar cErning> lngiliz vapurunun cJ\miral Şer:. 
Alman kruvazörü tarafından batırıldığını bildiriyorlar. Bu Alman kruvazörü 
· d. b' .. t h b yapmaktadır Neticelerinin ne olacağını tahmin güçtür. 
şım ı ır sura ar ı · 

R d 
· H d 1 gı'lız' zırhlısına bazı ~arapnel parçalorının isabt>t ettiğini a yo aıan11 u n .. . .. .. _ 

· · f k d' H at n bu itiraftan daha muhıın olması mumkundur. 
ıtıra etmt" te ır. asar ı 

ded.iyorlar. 
Eylül ayı içinde Fran.saz.larm sekiz av

cı tayyaresi kaybetmelerine mukabil Al
manlar 24 avcı tayyareai kaybetmİfler
dir. Su farkla ki Fransız tayyareleri düı
man cephesinin arkas.nıda baraj atefine 
kaflı mücadde etmiflerdir. Bu da Fran
aaz ba vacıhiınıa mürettebat ve materyel 
itı"barile üstünlüiünü aöatermittir. 

Pari .. ( ö.R) - 24 saattenberi Ren 
ve Mozcl cephelerinde sültlınet vardır. 
Bu sükuneti yalnız fasılalı topçu endaht
lan ihlal etmektedir. En çok hareketli 
olan nokta (iki köprü) mıntakasının ce
nubudur. 

Mozcl \e Sar civarına bol yağmur 
düşmüştür. 

Fena havalar yüzünden tayyareler fa
aliyette bulunamıyor. Havanın soğuması 
muharipleri taciz etmektedir. Salahiyet
tar a keri mahfillerin teminahna göre 
Fransız n kcrlerinin !nhhi vaziyetleri 
memnuniyet bahııtır. Hastaların miktarı 
normal zamandan yüzde be!I azdır. Bu 
da geçen harpten alman tecrübelere 
müstenid tedbirler sayesindedir. 

-..f:r-

Belçikada 
KONVNiSTLERİN 
BEYANNAMESİ 
Brüksel 4 (A.A) - D.N.B. ajansın

dan: 
Komünist mebuslar bir be)•anname 

nC§.rede.rek Ingiliz hükümetinin Belçl
kay.ı harbe sürüklemek hakkındaki te
.şebbüsle.re muhalefet etmeği vazifeleri 
icabından bildik1er1ni kaydediyorlar. 

Komünist mebuslar, şu mütaliiadadır 
ki, harbın devamı hiç bir milletin nefine 
değildir. Binaenaleyh muhasernata ni
hayet verilmesi için .sarfedilen gayretler 
hararetle kar,?ılanmaktadır. Sulhun :sü
ratle yeniden teessüsünde teşriki mesai
de bulunmak Belçika hükümetinin men
faati :iktizasındandır. 

-·::Z
Finlandiya elçimiz 
iti•atnanıesi•i vereli 
Helsinkfors, 4 (A.A) - Yeni Türkiye 

elçisi Agah Akset bugün mutat mera
simle Finlandiya rcisicümhuruna iti
matname.sini takdim etmistir. 

Merasimde hariciye nazırı da hazır 
bulunmu tur. 

--t.r
YUNAN • YUGOSLAV 
TİCARET ANLAŞMASI 
B~lgrad •. 4 (A.A) - Yugoslavya-Yu

ı:anıs~~n tıcareAt anlaşmasını genişlet
mek uzere Selnnikte başlıyan ve 20 ey-

a-ın n PAr-•Aı· u.:e AJINAVUrLUKr A lwde inkı~. ugrıyan müUkerelere de-
• nr a.v n.:. vam etmek uzerc bir Yunan ticaret he-
Fiymnecle gösterilen Kasaplılı flayuan sayı.sı yeli Belgrada gelmiştir. 
sempati- --~ -- - --t.r-

--r,..- Tiran. 4 cö.R) - Bir istatistiğe göre Japonya -·ALMAN YADA 
Yapılacafı olan 
zaf eP bayramı... 

BeJg1·ad, 4 (A.A) _Yugoslav matbu- Arnavutlukta bulunan celep ha}-vanı
atı, Sırp ortodoks kilisesi patriği Gav- nın yekunu 1.373.000 dir. Bunların yüz- Anti lıoınintern . palıtını 
riloya karşı Fiyumede gösterilen se~- de yetmiş be~.i d~idir. Amavutluğwı ın~saJa addediyor .. 
pati te7.ahürlerini büyük bir memnunı- mesahasına gore kılometre başına elli Berlın. 4 (Ö.R) _ Domei ajansına gö
yetle kaydetmektedir. altı baş hayvan diŞnektedir .. Hayvan ı·e Japon~a ~ariciye nazırı bugünkü Av

Berlın .( (A.A) _ Pl'Opaganda neza
reti 1-0 Ilkteşrinden itibaren Almanya
daki ibütiın ı:e.sıni binalara bayrak asıla
rak Polonya harbının sona ermesinin 
tesidini emretmiştir. 

--tr-

Ar j an tinin 
ihtiyatkarlığı.. 
Buenos - Aires, 4 (A.A) - Arjantinin 

Panama konferansının beyannamesini 
tasvip hususunda gösterd.iği ihtiyat İn
gilizlerin Atlantik denizinde Falkland 
adaltırını işgalleri altında bulundurul
masından münbaistir .. Arjantin bu i~
gali tanımaktan imtina etmektedir. 

Matbual ortodoks kilisesinde Patrik ""'rvctinin en çok oldug·u verler Brat r.upak v~zıyctınden sonra Japonyaııın an-
Gavrilo tarafından bu münasebetle söy- ·"' • ' tı oınınt i~ 

Elbasan nun!nknlarıdır. -"k 1 cı-n pa11;~a feshedilmiş bir· \'e-
lenen nutku neş.ı-etmektedir. Patrik bu .sı a o arak baktığını söylemiştir. 
nutkunda hıristiyanları iki memleket p A.RİS'tN:l.,w 
arasındaki dostane ınünasebetlcri inki- Wfl/ITıALL~'J 1 1 llBK ., : ~İYO-.rw" 
şaf ettirmeğe davet etmektedir. KARŞİYAKA ~ a.c..ı n.., --*-- Vapur iskelesi karşısmda Paris, 4 (Ö:R) - B. Daladiye Çeko ·-
ALMANLAR Melek sı·neması lovakyaııın Paris sefiriyle bir Çekoslo-

vak fojiyonunun F:ransada tesisi hak-
Bir Letonya vapuruna Yine bu hafta sinenıa aleminin ta-?": kında bir aııla ma imza etmiştir. 
serbest bıraktılar nmmı iki IMiyük ifibnini takdim 
Riga 4 (A.A) - Berlindeki Lelonya · ediyor ... 

.sefiri Imauta vapurunun serbest hıra- J • DAMGALI KABIN 
kıldığını bildirmektedir. Iroauta vapuru OYNIYANLAR : 
son günlerde Isvcç sularında Alm~~r Gl...ADİ JORJ _ JAN BEAL 
tarafından tevkif edilerek Kiel~ gotu- k k gibi iki yii se saımtkôrın yarattığı 
rülmilştü. bu mühim filim, bir annenin oğlu- ~ 

Tayyart' sineması 
BUGÜN 

SON I-l.ABER 

Elize sarayında . 

Daladye siyasi ve aske
vaziyeti izah etti 

A 

rı 
Paris 4 ( ö.R) - Elizede Cümhurreisi 8. Lebrunun Tİya~tinde toplanan 

nazırlar meclisi b dtil Dal.diyenin aq>lomatik ve aakeri vaziyet hakbacLdıl 

izaha tini dinlem" . Bir çok emirnameler rei.iciimhunaD imzuına arzedilmti-
tir. Bunlardan en ·· · • memleketin iaıeai ile alakadar olan\a.rdır. 

Roma 4 (ö.R - Parisden hildirildiine göre B. Daladiye mebutan reW 
B. Heryo ile go esinde ioçl ve köylii partisi nammt alan panamentodakl 
komünist grubun faaliyetine nihayet verecek tedbirleri görÜFOÜştür. 

Fransız Abloka nazırına vcrilccke 
olan salahiyetler tcsbit edildi 

Paris .. ( ö.R) - Bugünkü nazırlar konseyi Ablolc.a :nazmnın aallhJ_yetleri
ni tnyin etm~İT. Bu nazır Almanyaya ka?Jt ekonomik harbın idare.ine ve 
Fransa için hayati mahiyette maddelerin tedarikine ve teminine aft gayretlo• 
rin tevhidine memur olacaktır. Zirat istihsali.tın azalmaması için ba:svekil ve 
harbiye nazın B. Daladiye bazı mıntakalarda askerlere muvakkat izinler ve
rilmesini kararla tınnı~r. 

Romanya ve lngiltere 
Garanti anlaşması mucibince kar

şılıklı mübayaatta bulunacaklar 
Londra 4 (A.A) - Royter ajan11 bildiriyor: 
~ıcuet nazırı B. Stanley Avam kamarasında bir suale cevap vererek 12 

temmuz 19 39 tarihli lngiltere - Romanya garanti an\Afmaaı mucibince Ro
manya hükümeti tarafından baz& mübayaatta bulunulması ve 11 Mayıs proto. 
kolu mucibince de lngiltere tarafından Buğday müb yaası için sureti teniye
lerin devam t"ttiğini bildirmiştir. 

Keza nazır lngiltere hükümetinin ihtiyacı olan diğer baz.& teylerin Roman
yadan tedariki imi&nını tetkik etmekte olduğu ve fakat bu h"8USta ta&il&t 
veremiyeceğini söylemiftir. 

Baikan atlatizm müsabakalarının 
düne kadar olan neticeleri 

Atina 4 (A.A) - Balkan atletiı.m ınüsaba'k.alanna devam edilmektedir. 
Atina tadında yapılmakta olan dekatlon müsabakalarının ilk günil net.ice.ı 

ıudur: 
Lekataas (Yunan) 23$0 puan, Nikio (Yugoslav) 2179 puan, Klinaa (Yu· 

gostav) 216) puan. 

Panndlenik kulübünün atletizm hasında yapılan çddç atın rnüsabakaaı 
neueaiı 

Stepenik (Yugosla-r) .f9 meb'• 5S •· Coita (Yucoeln) 47 meh'e 99 •· 
Biro (Rumen) •6 mette 96 &. 

BuKiine kadar yapdan müsabakalarda umumi tasnif: 
1 - Yunaniatan 26 puan . 
2 - Yusoalavya 20 puan. 
3 - Romanya 19 puan. 
4 - Türkiye 1.f puan. . 
Atina 4 (A A) - Balkan atletizm konııresi dün ;ık içtimaın.ı yapmlf ve 

1940 Balkan oyunlarının organizasyonuna Türkiyeyi meaar ctmİftİr. 

Bu sabah Balkan atletizm ekipleri azası Atina vatisi nazır Kotzias tarafından 
kabul edilmi , öğle üz.eri de ekip ıefleri baıvekil MctakNsa takdim olwı.mu§· 
tur. 

ltalyan Transatlantiklerinin sefer
lerini tatil etmedikleri bildiriliyor 
Roma .. (ö.R) - Bazı yabancı gazeteler, ltalyan Tranaatlıuıtiklerinln 

Amerika seferlerini tatil edeceklerinden bahaetmi,lerdir. Bu haber a11lsızdır. 
Reks Tran1&tlantiği, te§rini evvelde Nevyorka hareket edecektir. Kont di Sa
vuva Tranaatlantiği de Relı:.sden sonraki posta)ı yapacaktır. 

Buenos-Ayres 4 (A.A) - Augouıtoı adındaki lıalyan transatlantiği bin 
yolcuyu hamil olduiu halde dün Buenos Ayrese gelmiştir. Bu seyahat vapu
run servislerinin tekrar b lamasını müteakıp yapbğı ilk seyahattir. 

Çin kuvvetleri bir Japon 
taburunu imha etttiler 
Hongkong 4 (AA) - Chekiai ajansı bildiriyor: 

Çin kuvvetleri Tavangchvangda düşman mevzılerine taarruz ederek bir Ja
pon taburwıu tamamilc imha etııü§lerdir. Cheltiang eyaletinde muntazam Çin 
kıtl\ları bütün gün Kiashin tehrine taarruz etmitlerdir. Düıman burada bir kaç 
yüz kifi ve mühim miktarda cepha.ne kaybetmiftir. Honaıı eyaletinde llerle
yen çİnliler yeni bir muvaffakıyet kazanmıJlardır. Baakma uğTJyan düşman 
afelaeele rlcat etmİf ve 200 ölü bırakm1Jlır. Çinliler çok miktarda cephane 
ve bir kaç makineli tüfek iğtinam etmişlerdir. Bu eyaletin ~İmalinde Çin kuv
\ etleri Siangcheng ve Sisangehen §ehirlerini iatirdat ctıni !erdir. Bir japon ha
va fılosu dün Changkiabien şehrini bombardıman etm~tir. Çin muharebe ve 
avcı tayyareleri derhal harekete geçmifler ve havada cereyan eden mUharebe 
neticesinde bir Jca.ç düıµnan tayyaresi düşünilmü,;tür 

Cunking .. (A.A) - Chekiai ajansı bildiriyor: 
Çin kuvvetleri Kaifangdan sonra Honan eyaletinin en mühim şehri olan 

Kailang istikametinde mukabil taarruza geçmiıılerdir. Japonların anudanc mu
kavemetine rağmen Çin topçu kuvvetleri ehri tahrip etmeğe muvaffak ola
rak Kailang şehrinin sokaklarında cereyan eden muharebeler neticeeinde in· 
liler şehri kamilen iş1ıal etmiılerdir. Çin kuvvt-tleri şimdi Honan eyaleJnln 
merkezi olan Kaifanga doğru ilerlemektedirler. 

~--•••••••••••••••••••-• ' nun ve 7.e\'t'inin şerefini kurlarmak 
Her kesin görme!'e doyamıyacağı .... Her gözün ayrılmak istemiyttcği .. Her 1 için ~aptı~ fedakarlığı tasvir ccliyor Almanyanın Balkanlar· 
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~U!1~E~ VE LALE~~~~~:'!'~°!~ çe,.;J;~:!~!';".,?ı,EI·:~:~uslak Bi;>ük mu<ôkhc A,J, rnmL a ıcarı munase et eri 

:ı - 5 - 7 ve !) scanslannda altın 
sesli mc~hur tenör NINO MARTtNt 

,.e JUAN FOSTEN tarafından 
temsil edilt'n 

1 - CEHENNEM YOLU ı - ŞAFAGA DÖNÜŞ.. fibni_ GECE KUŞLARI ve Paris 4_ (ö.R) - Almanya cenubu şarki Anupa memlekctlerile ticari mU-
2 _ ŞAFAl'iA DÖNÜŞ-

2 
_CEHENNEM YOLU SEAN LAR: ller gün 4.30 - G - 9_ METRO JURNAL ba~elelerın tekrar ba lamıısı için müzakerata girı mi tir. Fakat tediye mese-

3 - RENKLi MİKI 3 - RENKLi l\IİK1 i ~=!=dı~r 1 \C 2.30 da ilave Pazar giinlcri Jl de halk matinesi.. lC111 bu yolda en büyiik ımişkülü teşkil etmektedir. Harpten evvel bile Alman-

_ _JLi~=._:J~U~R~N~~A~L~-------~4-=~J_U~~R~N'.....:A~::~ ______ _Jü.J[S~!!!!ZZ~~~~~~~~~~.i!J~;ı(jl!z;~7~~~~'1Rl!!~lrJ~~~-~z~z~z~~~-~z~e~.r.~'2~n~fl2~~1.l!!rz.}~~~Z~7..~7.~7..~Z~!'J".~Z~Z~~~; Ly~a~B~a~l:k:an~m:c:m~l~ek~e~t~le:r~in:d~e~n:_:y~a~ptığı ithalıitı tedıye hu usund m kullerlc 



SAHiFE 4 YENi ASIR S Okte$rin Per emDe 1939 

Ankara Radyosu 
---.ı;..---

DALGA VZVNLVCV 
Evde Konserve Alman ~sulh teklifleri hakkında 

sıkı ketumiyet muhafaza ediliyor 

Bornovada açılacak kurs 
çok iyi bir teşebbüstür 

BVGUN 
---tr-- - BAŞTARAFI 1 İNCİ SABİF'EDE - Mtl'TI'EF1KLERIN CEV AB! RED 

1839 m. 183 Kcs./120 Ww akamete uğraması takdirinde Al- OLACAKTIR 
T. A. P. 31.70 m. !1465 Kes./ ZO Ww. manyanın Sovyetler birliği ile be- Vaş~n. 4 (ö.R) - Siyasi mehafilin 

b ld hh .. l kanaatine göre H!tler!n sulh şartlan 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. ra er a ığı taa ut er hakkında Fransa ve Ingiltere tarafından sadece 
12.30 Program ve memleket saat ayarı .. sarih malumat talep etmiıtir. reddedilecektir. Maamafih, Ingiltere ve 
12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri.. Kont Ciano B. MaSBolininin ce- Fransa bir sulh ihtimalin! uzaklaştırmış 
12.50 TUrk müziği : vap verilmesi için 8. Hitlerin nut- de.ğillerdir. An~ak Alman milletinin sa-

Bir haftada bir san'at h Çalanlar ı Cevdet Çağla, Fahire Fersan, kanun metnini Cumartesinden ev- mimi s~ teklifleri ile karşılaşırlarsa 
S .,hı" i olmak Refik Fersan .. Okuyan: Sadi Hoşses.. l k d"l · "l .• d • bunu tetkik edeceklerdir. 0 A - Tanburl Cemil : Kürdili hicazkar ve . e~ ı erıne verı mesını e ı•- HlTLER DALAD1YEN1N NUTKUNU 

peşrevi.. B - Kfizını Us : Kürdili hicaz- temıştır". . . . • BEKL1YOR 
Kursu idare edeı:elı olan Telınoloji öğretmeni kar şarkı - Kani değil .. c - Zeki Arif .. Taymı• "!uhabırının sandıg~? Amsterdam 4 (A.A) - Berlinden 

Refet Onı:elin uerdiai lııymetli izahat Kürdili hi~Ar şarkı. - Y.ılla~ g~iyor .. g?re umumı kanaat B. Mu .. ?lını: Telgraf gazetesine bildiriliyor: 

E iki ünk. .. d Bo z· kim dildikl . d '!amin 'b' da D - SalAhettin Pınar . KurcIBı hicazkar nın Alman - Sovyet aulh teklıllerı Rayştag Cuma ve Cumartesi günü top. 
vve g u sayımız a rnova ı- · e erın en vı gı ı gı şarkı_ Aı.. .. - E _Kürdili hicazkar • • • l"k •r • •• •• k l k Tah in ed'ld'"" H 

raat mektebinde açılan konservecilik maddeleri de bu konserverler de kıymet- ·~ .. :.. .. .. ıçın zamın ı vazıTesı gormegı a- anaca tır. m 1 ıgıne göre it-
ku.rsundan ve bu kursun ehemmiyetin- !erini muhafaza edeceklerdir. b"'ı!' · Ni~ f::t~ks~~le bana.. bul etmiyeceği merkezindedir. !er kararlarını Alınan milletine bildir-
den bahsetmiştik. Bugünkü iktısad dev- Ev konserveleri, her zaman için evde A ..!:' 1

• H"..ı':ı ~ .. goz... k.ı Artık İHTİYATKAR BlR LtSAN · meden evvel Daladiyenln Perşembe gü-
ı!nde ancak bir hafta sürecek olan bu hazır, yarı pi§mlş olduklarından her Is- tlşir ~ T • b,;';eynıC : H- . Roma 4 (ö.R) - Italyan matbuatı, nü söyliyeceği nutku bekliyecektir. 

.'.kursa bütün aile kadınlarının yazılmala- tenildiği zaman yumurta gibi bir kaç da- ye ··• - a_n e .. • . UseY?' Çemberlaynm nutku etrafında ihtiyat- Italyada nazırlar meclisince müzake
ıını tavsiye etmiştik. kikada hazırlarup sofraya konacak ye- ~kı ·Yıllar geçıı:-or .. <;: - Turkü ·Gır- karlıktan ayrılmaınakla beraber nutkun re edilen meselelerin mahiyeti hakkın. 
Yaş meyva ve sebze mevsimi geçmek meklerdir. Hül&sa ev konserveleri tabiat dim yarin ~ahçes~.e güller .. D - Mu- karakteristik: noktalarını çok kuvvetle da hiç bir şey öğrenilememiştir. Zanne

üzere olduğundan bu tavsiyemizi bura- sahibi ev kadınlarımızın sofrasının süsü, hayyer türkü • ~ıçm mahzun bakarsın.. tebarüz ettirmişlerdir. dildiğine göre içtima esnasında Kont Ci
da tekrara lüzum gördük. Mektep ida- evinin konforudur.. E - Neyzen Salim bey - ~~yyer saz Romada siyasi mahfillerden tereşşüh ano H.itler ile yaptığı mtilakat hakkında 
resine bizzat veya telefonla müracaat GARP MEMLEKETLER1NDE semaisi.. 13.30 • 14.00 Müzik (Karı,pk eden maltlınata göre B. Mussolinl, neti- izahat vermiştir. 
edilerek kaydolunabileceğln.i de öğret- Bu sözlerim aile konserveciliğlnin bir program • pi.) 18.00 Program.. 18.05 cesiz kalan bir sulh teşebbüsüne vasıta- Hitlerin teklifleri bugün Italya sefa. 
tik. Müracaatler killi mikta~:ı b~duğu aile için ne kadar lüzumlu bir aile bilgi- M~eket saat ayan, a~~ ve meteoro- cılık etmeği istememektedir. ret! vasıtaslyle Londraya bildirilecektir. 
takdirde kursların başlıyacagı gun ay- si olduğunu göstermeğe kMi gelir zanne- loıı haberleri .. 18.25 Milzik (Radyo caz 
rıca gazete ile ilan edilecektir. derim. orkestrası)19.00 Konuşma (Ziraat saati) 

Yalnız ev i~aresi ve ev ek~nomis~ ba- Yemede pişirmek kadar bir eve 1.Azım 19.15 TUrk müziği .. CFas:ıl .h~!.eti) 20:15 
kımından değil, memleket iktısailiyatı olan değeri cidden büyük bu küçük sa- Konuşma.. 20.30 Türk müziği : Fahire 
~ımından <Ja faydalı .bularak alkışla- natı öğrenmek ve öğretmek için garp Fersan, Cevde.t Çağla, .Refik Fersan ..• 
dıgımız bu guzel teşebbus hakkında da- memleketlerinde bu ders Ziraat mektep- Okuyan : Radife Neydik .. 
~a fazla izahat ~ak üzere bir muharri- lerinden başka kız sanat mektepleri ve A - Usta Andon - Hüseyni peşrevi 
nmızı mektebe gonderdik: . muallim mektepleri programlanna kon- B - Sadettin Kaynak - Hüseyni türkü 
Kur~~ idare e_decek olan kıymetli tek- m~. En zengin aile kızlan aile eko- Aynlık yıldönUmU .. C - Sadettin Kay

J>Oloıı ogr~enı B. Refet Öncel muhar- nomisl dersleri meyanında bu sanatı da nak - Hüseyni türkü - Bağrıma taş ba-
rırımıze şu izahatı verıruştır: 

1 
öğrenmekle mükelleftirler. saydım .. D - Arif bey - Muhayyer şar-

KURSTA NELER GöSTERtLECEK. NE ZAMAN AÇILACAK? kı - 1Itımas etmeğe yare varınız .. E--Re-
- Mektebiınlzde açılan aile konserve- _ K ılacak' · fik Fersan • Türkü • Kız büründe ··'·-a 

"Jj "' k · b W'B ne zaman aç . .....,... 

lcı .gı boulrsunun gaytedaesı, ı_nkeyeclilv~di".~ . se ze- - Eğer müracaat edenler bulunsa idi Mustafa Çağlarla beraber ... 
~rın ve ucuz rı gı mev- bugün kursun yansına gelmiş olurduk. Okuyan : Mustafa Çağlar .. 

Polonyalılar hala çarpışıyorlar 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE 

LElil.ER HALA VURUŞMAKTADIRLAR 
Berlin 4 (ö.R) - Eski ve yeni fasıl hatlar arasında hA!fı mukavemette 

devam eden Polonya ordusunun bekayası ile Alman kuvvetleri arasında 
yeni muharebeler olmuştur. 

Faris 4 (Ö.R) - Bitaraf müşahitlerin verdikleri malfunata göre Moskova, 
Polonyadaki Alman askeri işgaline sempati göstermekten çok uzaktır. 

Roma 4 (ö.R) - Meksika hükümya bUkümeti ile münasebatını muhafa
ğini ve Pariste teşekktil eden Polonetl Polonyanın taksiınlnl kabul etmedi
za edeceğini bildirmiştir. 

simlerde bunlardan konserve, şurup, re- y zd - "b" 1 el '-·--- aln A s-••L ttin p ar Hicaz şarkı s 
çel. ~am~ıtlc 'karm~a~ıı!:1~r~~~ h; ..il~d,ı;:, ~~:a':t eı:ı;. ~ir ~- lıy~ k:Thu:'.ı sev .. ;...: Şevki bey: uı; Yugosla vyada Hoover diyor ki: 
;:ra uru ll · · ~ öğretmektir ~i için tabii kurs açamazdık. Biz bunu şak şarkı - Bu dehrin germü serdinden. 
Amafı usu~ 1 ak yalnız bir haft~ alAkasızlıktan ziyade mekteplerin açıl- c - Şevki bey - Uşşak şarkı - Bir kat- Parti mensuplarını sdu Fransa ve İngiltere 

BORSA 
ÜZÜM 

2341 Üzüm tarım 
1280 jiro ve şü. 
1140 K. Taner 
328 Akseki bankası 
299 Ş. Riza Ha. 
416 s. Erkin 
212 M. j. Taranto 
163 Albayrak 
116 Kara Davut 
204 A. R. Üzümcü 
149 S. Paterson 

73 D. Arditi 
72 Hakkı V eral 
49 İnhisar idaresi 
48 i: Taranto ma. 
88 Oztürk şirketi 
39 Kadri Akyiğit 
28 Sami Saraç 
28 N. Üzümcü 
26 Hamdi Akyürek 

7099 Yekfuı 
123749 i Dünkü yekfuı 
130848 i Umumi yekfuı 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. ll 

İNCİR 
1046 Tarım Satış koo. 

550 Şerif Rlza hır. 
433 Emaf bankası 
375 j. Taranto mah. 
330 M. H. Nazlı 
245 Muhtar Ataman 
203 A. Papağno 
153 M. j . Taranto 

3335 Yekfuı 
87421 Dünkü yeldin 
90756 Umumi yekfuı 

ZABiRE 

6 25 
6 
6 
8 
6 50 
6 50 
7 50 
8 25 
9 
6 
8 75 
6 50 
6 50 
5 50 
8 75 
9 50 
5 50 
6 
7 25 
5 50 

11 
9 

15 
14 
10 5 

6 7 
14 

9 2 
12 
8 5~ 
9 2~ 

8 5~ 11 5 
5 5 

10 5 
10 50 

5 5 
7 5 
8 25 
8 50 

6 tlO 
7 25 
8 50 

10 '15 
14 

T 75 8 
7 9 M 
6 10 
6 lt 
6 875 10 
8 10 
6 50 7 25 
9 75 ll 

105 ton Buğday 4 75 5 2!1 
23 çuval Bakla 3 25 
33 çuval Susam 10 50 
12 çuval Fasulya 11 

Para Borsası 
d e ved cek ıa:'r,.ar her sınıf halkımızı masına ve kursun açılacağına dair halkı- re içen ... D - Türkü Ak.şanı olur ker- d .r.ı.n. edil 1 
al~vkadar :tmektedir. Yalnız bahçe sa- mızın mal~t alamamasına hamlediyor varı iner yokuşa ... 21.15 Müzik (Küçük İŞ birliiine avet ma., up emez er CtlMıruRtYET MERKEZ BANKASI 

lk kt ili J · ve cesaretimiz[ kırmam•• bulunuyonız orkestra) Şef • Necik Aşkın Belgrad, 4 (A.A) - Başvekil Zvetko- Nevyork 4 (Ö.R) - Nevyork Vorld .,.... "• n+...G KURT anı hiplerini değil, i me ep mua m erı- F'-'- tbili' ki .., . d k. 
1 

· İs ·· ı ~ ....,... 
ni, kız sanat enstitüsü muallim ve tale- üzaı<a bulyorsunuzE. m~vsım eı!~çme - Miroslav Shilik - panyo dansı. . viç ayan meclisi reisiulKoro";11atzy, ormoslaan mşunluhabir~e1 es~1-cümhurrelsi Hoover 8terlinrten rayrili bir Tilrk llruınıa 
helerini hattA serbest meslek erbabını ere unuyor. ger u ıı;evs n yaş 2 - ]. Strauss - Artis hayatı (Vals) ve madenler nazırı K enovıç, ug v an soy emı.~ : . mukabilidir .• 
da ilgil~ndirmektedlr. meyva ve sebzelerinden istifade. etmek 3 - Valter Noack • Romantik uvertür .. radikal birliği mümessili ve bu partiye Büyük Britanya ve Fransanın bırleş-

y AZIK OLAN MAHSULLERİMİZ ls~~yenler lıul:=ur da bl_ze .bugünlerde 4 - Maks Schönherr - Alp köylülerinin mensup olmıyan nazırlardan Maksimo- tikleri harpte mağlup olmaları ~An- St lin Alış Satış 
K d. hah 1 . · d .,_.,_, .• · · muracaat vlli olursa kMı miktar talebe dans havalan 5 - V Czenıik • Güzel viç ve Lazar Markoviç dün bir içtima sızdır Fransa ve Ingiltere denizlere Doelr 521. 524. 

en 1 çe enmız e ye,..~~ıgımız karşısında hemen kursa başlarız ··· · ı dah · ıkı u,_, .. d. 1 ar 1110 77 55 
. e va ve sebzeler k defa istih!Ak edi- . • . .•. : . sanatlar töreni (Uvertür) .. 6 - Carl akdedrek parti mensup_arını a s ruuum ır er.. _ Bel · · 
~r:eyip veya satıl!:adıklarından ağaç- Muhar

1 
rırımız,fveröndıgı 1kıymektlkürı ~zahdat- Rydahl - Melodi .. 7 - J . Strauss • Bizde bir teşriki mesaiye davet etmeğe karar Hoover, Amerikanın bitaraflıgını mu- Fr ga Fr 

3
4
3 

.. 
7
5
5
7 4.60 

•-- ·· · d da ı · · · tan do ayı B. Re et ce e teşe e e- (Vals) ... 22.00 Aı"ans ziraat Esham tah- ve~;<Jerdir. hafaza etmesi lehinde bulunmuştur. ansız angı 34. 
l"L' 1 uzerın e, çarşı • ev erımızın an- rek mekte ten a ılmıştır. · • . ' ' . ' • ··~ Pezetas 7.6577 7 6993 

·barlarında çürüyüp, bozulup giderler. P yr UCUZ SANAT vilat, k~~ıyo, ~~~t borsası (Fıat).. . ALMANY ADA Eylülde An11ers Florin 
1 

· 
,Ucuz gördüğümüz halde mevsiminde b~ B R f t ön !in sö ledi"i gibi aile 22·20 Müzik (Kuçuk orkestr~! .Yllkanki Otomobillerin sürati limanının faaliyeti İsveç frangı 3:!~o ~:!a5:1 
~k meyva satıcılannı kapımızdan çevı- · e e ..• . ce . Y g programın devamı .. 22.35 Muzik (Caz- . . ı Kr 
ririz. ko~erveciligı ~ten. ~k ~hemıni- hant pi.) 23.25 _ 23.30 Yarınki program Berlin, 4 (A.A) _ Hitler tarafından Brüksel, 4 (A.A) - Resmi ~!istik- sveç onu 3.2251 3.343'1 

_ Yiyemeyip bozulacak olan mala ne yetlı ve. kıymetli bU: b~gıdir. Içınde hu- ve kapanış.. neşredilen bir kararname ile otomobille- !ere göre eylul ayında Anvers limanına Norveç Kronu 3.3778 3.3978 
di lim d · v ta daşlan- lunudugumuz mevsımın yaş sebze ve rin azami sürati tesbit ed:ı~:·tir. Şehir ancak 523.000 ton hacminde 258 vapur Çekoslovak kronu 23.09 23.20 ye para vere .. erız. a n al aklaşmakta ld - kış . .. ~·~ . . . . . . . D" 

35 mızın emek ve sevgi bağlıyarak yetiştir- m;yv arı Y . 0 ugumuz - dahilnde otomobillenn suratı 40 kilo- gırmıştir. 938 senesının aym ayınd~ bu ınar .22 35.40 
1'l ikleri ve ayağımıza kadar ucuzca getir• ~ uc':'zluk ve ~te bakımından çok OPERAT""R metreyi, şehir haricinde ve otomobil yol- limana ceman 2.143.000 ton hacmınde Leva 64.86 65.22 
dıklert bu kıymetli mahımllerimizin bu m~ttlr: Kurs lçm, o~ada umumi sure_!- V larında 80 kilometreyi geçmiyecek.tir .. 1025 vapW' girmişti. Ley 82. 83. 
•

4 •ilde .ı:lyan olması memleket hesabına tel goskterildecekikdelrslir!ermalmas:~!<dıarşılBıgı Dr. As"ıl Mukbı"I Otobüslerle diğer makineli nakil vası- LitUGft"GYG Htic:a eden RLire~yşınark 1.97 1.98 
..- cak b k yfi . D h o ara sa ece a ınm""'"' r. u talar .. ti 60 kil tr · "' t 14 84 14 92 
cidden acına !r e . yettir. . a. a kadar az bir a mukabilinde-evde mü- .ının SW'a ome eyı geçınıye- Sinema ''Jldızı Drahmi · · 
ııonra bu tasarruf ıenelerınde evlerımız- par . k l A k cektir. " . 103.97 104.50 
d k Uz't af iht. . 1 k 1 kemmel turşu, nefıs onserve, reçe' ta am 1 R L A N D A Kaunas, 4 (0.R) - Polonyanın meş- Zloti 42159 4.2373 e pe c masr ıyany e ış aya- k l•d tAz hald h · dızı Cacik S k · · 

1 in flıı ka ~ d ko _ omposto, marme " , e e meyva, ur sınema yıl a mosar a Pengü 3.6807 3.6984 ~l~e taze {~ye baı:ı;:'k~nse,:e- üzüm, yumurta muhafa~ etmek, şıra ve MEMLEKE'l' HAS'l' A· Arşevelıinin beyanatı Litvanyaya iltica etmiştir. Buradan ANKARA BORSASI 
JerL ve kahvaltılarım;z için hayret edi- hkıat!A şli~rap yapmabirğıhaftaöğren;nb~k ve bb." NEeoİ OPERAT""R•t Roma, 4 (Ö.R) - Irlanda Arşeveki Amerikaya gidecektir. Londra - Sterlin 1 5.24 
lecek derecede ucuza mal olacak mar. ymet. sanata .. gı ı ısa ır ._ V " sulh lehinde beyanatta bulunmuş, Po- Litvanya kızılhaçı Polonya mültecileri Nevyork - Dolar 100 130.80 
111e1At ve jöleler yapmak mümkün iken zaman ıçinde ve oğlede~ sonra 1•5 ara- Hastalarını her gün üçten sonra lonyanın felAketi sulh için büyük zor- için ianeler toplamaktadır. Faris - Fransız fra. 100 2.6870 
dışarıdan 30-35 kunışa bir kutu fasulye '':?da kursa de~am suretıyle sahip olmak Birinci Kordon 312 numaralı Ja- luklar ihdas ettiğini, insanlığın vicdanı- Amerika kara suları Cenevre - İsveç frangı 100 29.3975 
konservesi, 45-50 kuruşa bi.r kutu kom- gudaçBbulunurz~ır imk!nt ktdırblve huelnıktedlrkAnı kinyon apartmanınTELEFda kabulNede3r53. 7 nı sızlatan bu facia karşısında heyecan münasebetiyle Tay- Amsterdam - Florin 100 69.68 
posto almak her kesenin harcı değildir omova ıraa me e verm · O : duymamak kabil olmadığını, devamlı • • • Brüksel - Belga 100 21.9375 
ve olsa bile bu ne dereceye kadar doğ- * lllllPS bir sulh için Versay ruhunu tekrar ya- mısın bar makalesi Stoholm - İsveç kronu 100 31.19 
rudW'? Haber aldığımıza göre civar vilfıyet Acele satılık şatınıyacak prensiplere ihtiyaç olduğu- Londra, 4 (Ö.R) - Taymis gazetesi 

KONSERVE ... HAZffi YEMEKTlR ve kaza halkevlerinden Bornova Ziraat nu söylemiştir. Amerika kara sularının 600 millik me- tZMIR BELEDiYESiNDEN· 
Ev konservelerin! kendi elimizle yap- m~bi".e mürac~atler yapılmakta ve MOTOR ve DİNAMOLAR Şark ile İtalya safeye kadar teşmili hakkında Pan Ame- l - Belediye zabta Amir • 

tığımız için elbet çok nefis olaca~r. ~d- daizmırbirdeerkikokurnsesrvbeıcttiilik.ktemnUsotehıı:~ •• ~ıralarago··n- Karşıyaka Zafer sokağında 62 numa. - arasında hava rikan kongresinde verilen karan tenkit ları için 81 tak.un ıa;lık elbisev:a::: 
!arda dışarıdan tedarik edeceklerımız e -- ktr etmektedir. Gazete diyor ki, Amerika ması b kati likteki 
olduğu gibi sıhhate muzır maddeler bu- derilerek halkevlerinde 'klırslar açılma- rada merhum Mehmet Kemal ele ik Seferleri... hükümeti böyle bir karar almak için açık' e~bn~ye konulm~-eslMvuheçhil~ 
1 kt 100 de eceden •<•~ıda ta sı rica olunmaktadır. deposunda mevcut motör, dinamolar ve R kiz l• b su! d A1m tah lbahlrl ...,.~. am unmıyaca ır. r ..,.-& - bilfunum teferrüat acele satılıktır ... Ve oma, 4 (A.A) - Bu ayın se . inden evve ~ u ar a an te e- men bedeli 1458 lira olup !halis' 6 10 

ayni zamanda depo kiraya verilecektir.. itibaren şarktan yani Irak, Filistin, Su- rlnln hiç bir şüpheli harekette hulunmı- 939 cuma günü saat 16 da dır '~ak 
Talip olanların mezkllr sokakta 1 _ 91 riye ve Yunanistandan gelen Ala Litto- yacaklarını temin etmelidirler. Halbuki edecekler 109 lira 35 kuruş t~lnatı ~ 

Yeni Leh nazırları da 
dün tahlif edildiler 

Pariı 4 (AA) - Polonya büyük elçiliğinin tebliği: 
Polonya reis.icümhuru B. Raczkieviecz genera1 J osef Kaller ile Dr. Alex

andre Ladoaun devlet nazırlıklarına tayinini tasvip etmİ§tİr. 
General Kaller kabinede milli jl partisini B. Lados da halkçı köylil partisini 

temsil edecektir. iki nazır dün akoam reiaicümhur huzurunda nazır •ıfatile tah

lif edilmiılerdir. 
Moskova 4 (AA) - Havas ajansı bildiriyor: 
Polonyanın Moakova büyük elçiliği memurları öbir gün Moskovayı terke

decek gözükmektedir. Polonyalılara K.iev baı konsoloslarının bulunacağı halı:-

numaralı hane sahibine mürcaatleri. ria kumpanyasının yolcu tayyaresi Ro- htitün Amerikan filosu bile böyle geniş bankasına yatırarak makbuzu !le encü-
l _ 5 (2030) maya saat 14.30 da gelecektir. Seyahatin bir sahada Alınan tahtelbahirlerlni faa- mene gelirler. 

!Z-'<'.Zrzrzvı;~ı•B'V'7.7.2!1!ll2•llllll!i:' derhal şimendiferle Parise devam ede- llyetten menedemez. 2 - Belediye zabıta iimir ve memW'-
. bilmesi için her türlü tedbirler alınmış- ları için 81 adet kışlık kaput satın alın-DOKTOR 

Ismail Hakkı 
Akarçay 

Dahili 11e tenmüli has· 
talılılar mütahassısı 

Ciiınhuriyet caddesi (2 inci Kordon 
Alınan konsoloshanesi arkasında) 
206 numaralı muayenehanesinde her 
gün saat 13 ten itibaren hastalannı 
kabul eder ..• 

tır. 1 ması başkatiplik.teki şartnamesi veçhile 
--.ı;..-- D o K T o R açık eksiltmeye konulmuştur. Muham-

L d H I • f k men bedeli 972 lira olup ihalesi 6. 10. or a 1 a sın Kemal Osman 939 cuma günü saat 16 dadır. Iştirak 
edecekler 73 liralık teminatı ~ bankası-

be yana tı Bozkurt :!1Jı~~arak makbuzu ile encümene 

- BAŞTARAFI 1 INct SAHİFEDE - İZMİR MEMLEKET 3 - Mezbahaya karuserisi ile birlikte 
~ .adet. kamyon satın alınması, başka-

kümetin adını kirletmi~tir. Dünyada böy- HASTAN ESİ !iplikteki şartnamesi veçhile yeniden 
le bir vaziyetin devamına müsaade eden- açık eksiltmeye konulmuştur. Muham-
ler ancak manen intiharı kabul edenler- Asabiye mütaha&sısı men bedeli 4800 lira olup ihalesi 6. 10. 
dir. Ve bunlar akıbetlerine müstahak MUAYENEHANE : tkinci Beyler 939 cuma günü saat 16 dadır. Iştirak 
olurlar. Bu sebeplerledir ki lngiltere ve sokak No. 79 da hastalarını her gün edecekler, 360 liralık teminatı ~ bankası. 

TELEFON : 3458 Fransa barba devamın müraccah olduğu kabul eder. na yatırarak makbuzu ile encümene ge-

:~k~ın~d~a~t~e~m~i~na~t;v~e~r~il~mı~·ş~tı~'r~. iiiii~;;;;_;~~~~~~=~~~~~;;:J;~~rmv;;:7'7.~~!;t;:•:~~ı~ı~•;,-:7.~;:~:-:-~;a~,,..,:%it:::: fikrindedirler.> lirler. 
'777ZT"./"/77TLZT.LZZZZ72TLZZXZZZZZT'".L7.7? il!O"ZZT/EL.rA2'l!i'J itibarla s'·i öldürmiyeceg"im. Sade.;:

1 

size nın altına rastlıyan bir çakıl ta•ı yüzün- - Dostum, d d' b · d"nl $imdi 4 - Ikiçeşınelik caddesinin bir tara-
- • d • de .. ı, eknı' 1 De... k fında bulunan damlacık deresindeki ana 

DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve macera romanı 

( I K ıN c J K J s J M) 
- 50--

bir kaç ha&a dü,ünebilmeniz için istira- den ve yüzü koyun kapanml§, fakat kı- ogruca fatoya onece ıın. ezıre a- kanalizasyonun sey!Aptan gelecek sul 
hat zamanı temin edeceğim. Mesela, lınc:nı da nifanladığı yere saplamıştı. dına beni öldürmek için tuzak kurduk- karşı korunması için bir muhaf d ara 
Monsenyör yatakta ve odanızda oöyle Tam bu ıuada arkadan patlayan si- !arını fakat tuzağa dilımediğiml haber yaptırılması baş mühendislikt:hl' kv~j 
iki ay kadar kalmak ltinize gelir ve ho- lahın kurşunu kulağının dibinden vızla· vereceksin. Sonra da yaralı olan Dilk ve şartnamesi veçhile açık eksiltm:;e 
ıunuza gider mi} Ha .. Ne dersiniz} yarak geçmişti. cenaplannı kaldırmak için iki klıl ile hir konm~. Muhammen bedeli 1290 lira 

Faribol bunlan söylemesini hitirir bl- . ~ aribolun kafasında ıimşek gibi bir eedye alıp buraya geleceksin. olup ihalesi 6. 10. 939 cuma günU saat 
tirmez iluiye doğru ıiddetli bir hamle film yer buldu. F aribol atını mehmuzladı ve Nim-Ale 16 dadır. Iştirak edecekler 97 liralık te
yaptı. - Az kalsın mortayı çekecektik. Di· yolu üzerinden sünneğe baıladı. Saba- minatı ~ bankasına yatırarak makbuzu 

Ayni zamanda da arka tara han bir ye mırddandı. Arkadan ıilah atan kah- hın saat dokuzunda Madökuryak" a gel· ile enclimene gelirler. 
silah patladı. penin kim olduğunu anlamak için kul'fU- ınlı bulunuyordu. 22, 27, 2, 5 (1945) 

iki vücud birden bire yuvarlandı. nu yemiı de gebennif rolü. oynıyalım. * 913 sayılı sokaktaki 49 eski 89 yeni 
Dük, F aribolun tam nitanladığt ve B_alc.alım bu dalaveralı lıqagın altından numaralı dükkAnın yıldırılınası alana 

tahmin ettiği yerden bir yara alarak ıırt kım çıkacak} Madökuryak, kUçük proteotan Jan alt olmak üzere enkazının satışı ?ıaş 
iliıtü düımüotil. Faribolun bu pliinı muvaffak olmuı· Dorföy'iln annesile heraber 0~duğu ka- mühendislikteki keşif ve şarbıamesi 

ihtiyar aadzade hiddetten sapsan ke- ve seri hareketle belinden kılıncıru sı· Far'.~~.l ise, elinden silAhlnı bırakın~· tu. . aabalardan uza~. ufak bir çlftlıktl. veçhile açık arttırmaya konulmuştur. 
ıildi. yırdı. dan yuzu koyun yere kapanmış ve ag- $ıındi haydut ve kahpe uıaiı elinde Madam Dorfoy on ıene evvel dul kal- Muhammen bedeli 14 lira olup ihalesi 

Elini belindeki kduıcına götürmek üze- F aribolun dudaklarında bir tebeaaüm zından tek ses çıkmadan düıtüğü yerde tutuyordu. mıı 'l"e burada oğlu ile heraber yaııyan 11. 10. 1939 çarşamba günü saat 16 da-
re iken kendisini güç tuttu. dolaştı. hareketsiz kalmıştı. Fazla v1tkit geçirmeden kılıncının ucu- çok Iyl bir kadındı. dır .. İştirak edecekleri bir lira beş ku-

- Mösyö Faribol, dedi, madmazel O da kılıncın: çekti. Firmen, elinde ucu _hala tüten taban- nu herifin karnına sokarak öbUr tarahn· R'.':111P ~eym~nd, J~~ DorfılyU Mon- ruşluk teminatı İş bankasına yatırarak 
Jan dö Vrinyesin dayısı ve vasisi olan Vaziyet itibarile Faribolun arkaai yo- cası olduğu halde çalılıgın arkasından fır. dan çıkardı. aenyor Luıye .go.nderdıgl Hman lvonun makbuzlyle encümene gelirler. 
kont dö Servas beni yeğenine zevç ola- !un çalılık ile örtülü kısmına isabet et- !adı ve doğruca efendisinin yanına ko~- Sonra yaralı olan ihtiyar aadzadenln burad.a, bu. çıftlık evinde ve emniyette 27, 30, 5, 10 (1967) 
rak intihap etmiıtir. Bu sıfat, bu sala- miıti. Bu çalılığın arkasında da Dük" ün tu... üzerine eğilerek muayene etti. kalabıleceğln! de ıılylemlt ve Mon.aen·ı jiiiim-nmi!Ziii.i;tjirz.:i~İiii~m~ 
hiyetle sormak ve öğrenmek hakkımdır. uşağı Firmen efendisinden aldığı talimat - Monsenyör.. Monsenyör.. Diye - Bir ,ey değil, dedi. Tam tahmin et· yör Lul bu tavıl,yeye riayet ederek sev- il 
Binaenaleyh bana madmazelin sizde olan dairesinde saklanmııtı. seslendi.. intikamınızı aldım. Katilinizi tiğim gibi.. Oç hafta yatakta kalacak ve gili lvonunu ve yavrueunu buTilya getir-
mektubunu vereceksiniz. ihtiyar aaılzade, yaşından beklenmi- öldürdüm. bir ay da odadan dışanya çıkamıyacak .. mlıtL 

- Dük cenapları ... Allah aşkına doğ- yecek bir ustalık ve çeviklikle kılınç kul- Kulağının dibinde top gibi bir ıeı gür- Bu müddet bana madmazel Vrlnyeıin Gece, Madılyafanıl aılnU,U oraya gel-
ru ıöyleyin. Ciddi mi konuşuyorsunuz. lan:yardu. ledi: aııkını bulmağa kafi... diğl Eaman F aribolun henüz avdet etme-
Y oksa alay mı ediyorsunuz? Faribol, onun hidet ve asabiyetle - Katil sensin haydut! Sonra sakin adımlarla atını bıraktığı ınlı olduğunu g!SrUnee gerek MonıenyBr 

- Mösyö .. Size bu mektubu bana yaptığı hamleleri kolayca defetmekle be- Ve Faribol çekirge gibi yerinden slç- yere geldi. Hayvanının üzerine atladL Lul, gerek Mistufle ve kO 
--~v~ertii~niz~ğdılı··~o~ru!!!!l..Jl..ıoıı:.k~ıhıı..Mı.ıiıLo.nun.IL.aı,..,,_...ü1.....ı~....ı"-"""''-1....ı.:~--~·L..~....J.~-"~~•-""--'~-~~· 

Asabiye Mütahmsısı 
Doktor Cahit Tune 

a ten sonra Şamh 



ez 
ş llkteptn Perşembe 1939 

lzmir inhisarlar ~aşmüdür· 
lüğünden: 
Alsancakta yaprak tütün merkez bakım evimiz döşeme tadilatı açık 

rElff ASIR 

w. F. Henry Van der Zee 
ve şürekası 
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SPERCO VAPUR 
ACEHrAsı 
--;;.-

Al\IERİ CAN EXPORT LİNF.S iNS. ADRİATİKA SOSYETA ANONİMA 
N E V • Y O R K İÇİN: Dİ NA VİGAZYONE 

• 

eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 1589.87 muvakkat teminatı 119.24 liradır. 
Keşif ve şartnamesi levazım şubemizde görülebilir. 

EXERMONT vapuru 6 ilkteşrine doğ- CİLİCİA motörii 7/10/939 tarihinde 
ru bekleniyor. beklenmekte olup Cenova ve Marsilya 

EXECUTİVE vapuru 11 ilkteşrine limanları için yük alarak hareket cde-
doğru bekleniyor. ccktir. İsteklilerin 17. 1 O. 939 günü saat 1 5 de baş miidürlüğümiizdeki 

komisyona gelmeleri ilan olunur. EXPORTER vapuru 27 ilkteşrine KİRİNALE vapuru bu ayın 12 - 15 i 

5, 10 3619 (2032) doğru bekleniyor. arasında beklenmekte olup Adiryatik 
ARMEMENT DEPPE, ANVEBS limanları için yük alarak hareket ede-

ANVERS İÇİN ~ cektir. 
GİRONDE vapuru ilkteşrin başlangı- İTALİA S. A. Dl NA VİGAZİONE Urla tahaff uzhanesi müdür

lüğünden: 
cına doğru bekleniyor.. CONTE GRANDE motörii 17;110/ 939 

D. T. R. T. KUMPANYASI tarihinde Cenovadan Orta Amerika li-

T ahaffuzhanedeki paviyonlann harici sıva tamiri yapılacaktır. 
Muhammen fiat: 4561 lira 52 kuruştur. 
Muvakkat teminat: 342 lira 11 kuruştur. 
Açık eksiltme 16. 1 O. 939 pazartesi günü saat 11 de tahaffuzhane

deki mahalli komisyonda yapılacaktır. 
İsteklilerin şartnameyi ve keşifnameyi görmek için her gün tahaf

fuzhaneye müracaatları ilan olunur. 
s, s. 11, 14 3661 (2034) 

TUNA LİMANLARI İÇİN manian için hareket edecektir. 
TİSZA vapuru 10 ilkteşrine doğru N O T : 

bekleniyor. İlAndakl hareket tarihleri ile navlun-
D~A vapuru 10 ilkteşrine doğru lardakt değişikliklerden dolayı acenta

beklenıyor. 
SERVİCE l\1ARİTİ1UE ROUMAİN mız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 
KÖSTENCE • GALAS VE TUNA tafsilat için İKİNCİ KORDONDA FRA-

LİMANLARI İÇİN TELLİ SPERCO vapur acentasına mil-

BUCAREŞTİ vapuru 4 teşrinievvele racaat edilmesi rica olunur. 
doğru bekleniyor. TELEFON: 20M/Z005 

ARDEAL vapuru 12 ilkteşrine doğ- ---------------
tzM!R SULH HUKUK MAHKEME- tZMtR S1C1L T!CARET MEMUR- ıu bekleniyor. UMDAL 

StNDEN: LU<'.'iUNDAN: . . DUROSTO~ vapuru 28 ilkteşrine 1 __ f.--
Ahmet tabak ile ölü Ali oğlu Mehmet Tescil edilıni§ ol~ (~ S~ Harilc doğru beklenıyor. UMUMİ DENİZ ACENTALila LTD. 

Rasih ve Zeliha ve Hatice emine ve Fat- ve nakliyat şigorta şırketı Izrrur acente- SOCİETE COMMERCİALE BULGARE HELLENİC LİNES LTD 
manın şayian ve irsen mutasarrıf olduk- liğine) bu kerre tayin olunan Sabetay DE NA VİGATİON A V APEUR • 
ları Izınirde odun pauumda kebapçılar Sa1tiele ait temsil vek§J.e~~i. ticaret HAİFA _ fSKENDERİYE VE PORT PATRAİ vapuru eylUl nihayeti veya 
çarşısında 20 No. tajlı ve iki katlı ve kanunu hükümlerine göre sıcilin 2575 SAİT İÇİN teşrinievvel iptidasında beklenilmekte 
8000 lira kıymeti muhammlneJl dükkan numarasına kayt ve tescil edildiği ilan BOURGAS vapuru 13 ilkteşrin d w. olup Rotterdam ve Anversa limanlan 
He yine aynı mevkide kuzu oğlu çarşı- olunur. w ru bekleniyor. e og için yük alacaktır. 
aında kAin eski 17 yeni 55 No. tajlı bir !z~ sicil ticaı:et _memurlugu resmi BURGAS VE VARNA İ ıu BALKANLAlt ABASI HATl'I 
katlı ve 2500 lira kıymeti muhammlneli mühru ve F. Tenik ımzası. Çını •LOVCEN• 
6Ukkln ve keçeciler mevklinde Sadul- 1: Vekaletname CHİPKA vapuru 8110 ilkteşrine doğ- L"ı--

8 
t . . 

1 939 lah Ef. sokağında klin 5 ve 1-1 No tajlı 2: Beyanname ru bekleniyor.. .. ua..:s V:~puru eşrınıevve pazar 
ve 4 oda bir salonu ve bir mutfak ve beş VEKA.I.EI'NAME V 1 is' tarihi 1 h Lı__ gunil Kostenceden avdet edip 9 teşrln.l-
tane de küçük odası ve bir miktar hav- Merkezi tsviçrenin Zürih şehr(Laind~-~a)- hiç :rru~~"::ut ~ er a-..ıuuda evvel 939 pazartesi günü saat 12 de: 
(uyu havi ve 3500 lira kıymeti muham- in ve İsviçre tabiiyetini haiz ~ıs Vapurların hareket tarlhl ri 1 Pire • Arnavutluk limanlan • Kotor
Diliıell bulunan evin mahkemece verilen umum sigorta şirketi için ticaret vekB.le- 1 1 da.ki d "" 'klik! d e Y e nav- Dubrovnik - Split ve Triyesteye hareket 
tzalei şuyu kararına istinaden 6-11-939 ti celilesinin 8 Haziran 1931 tarihli be- un. ar eıs.şı er en acenta me- edecektir. 
tarihine mUsadif pazartesi günü saat 15- yannamesi mucibince . T~rkiye.de ifa~ı sulıyet kabul etmez. GOULANDRİS BROTHERS LTD. 
te Izmir sulh hukuk mahkemesi salo- muame!Ata mezun vekıllerı s~fatıy~e ~aız Daha fazla tafsilAt için ATATÜRK PİRE 
ııunda satışları yapılacaktır. Bu artırma- olduğum salahiyet v~ m~z':1°ıyete ı.:tına- caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der ' 
da tahmin olunan bedellerin yüzde yet- den Türkiye cümhurıyetının, kavanın ve •NEA HELLAS• 
mı, beşi nlsbetinde bedel verildiği suret.. nizamatı hazıra ve mlistakbelesine tev- Zee ve Şsı. Vapur acentalığına müraca- Lüks transatlantik vapuru ile Pire 
te taliplerine ihaleleri yapılacak aksi fi.kan hareket etmek ve dairei faaliyeti et edilmesi rica olunur. NeV'Jork battı ... 
~e aatq 15 gUn daha uzatılarak Izm.ir vil!yeti ve mülhakatı ile tevabii- TELEFON : 2007/%008 Pire • Nevyork seyahat müddeti lZ gün 
Mdnci artırmaları 21-11-939 tarihine mü- ne münhasır olmak şartiyle bilumum 
iadif Salı günü saat 15 te yine daıremız. · - naklı"yat ve yangın sigortalarını kabul Nevyork - fuarı içlıi husust fiatler~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
de yapılacaktır. ve bu baptaki şeraiti umumiye ve hu- Pireden hareket tarihi 

Gayri menkul üzerinde hak talebinde susiyeyl karar1aştınnağa, mukavele ak- OLİVİER VE ŞÜREKA.Si LTD. 13/10/939 18//11/939 
buJımanlar ellerindeki resm! vesaikleri- dine, ve kabule muvakkat ilınühaberle- VAPUR ACENTASJ Gerek vapurlann muvasalAt tarihleri, 
•- birlikte yirmi ,..:;_ i-:-Ae dairemize rile, poliça ve teferruatını usulü daire- ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
_., 15""" ~ 1 un1 TELEFO gerek vapur l!imlert ve navlunlan hak-pıUracaatları IAzımdır. Aksi balde hakla- sinde tanzim ve im aya ve b ara vaz'ı N: 2443 
pnda tapu sicilli malOm olmadıkça pay- imzaya, ve sigorta ücretlerini tahsile, po- kında acenta bir teahhilt altına gireıneL 
lqmadan hariç kalacaklardır. Müzay~ liçaları kısmen veya kamilen fesh ve Londra ve Liverpol hatları için Daha fazla tafsilAt aimaJc için Birinci 
deye iştirak etmek !stiyenler kıymeti iptal ve bu bapta Istanbul müdüriyetin- piyasanın ihtiyacına göre vapurla- Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
-uhamm.inelerinin • .,.ı.A.. yedi buçuğu den istihsali mezuniyet etmek şartile rıınız sefer yapacaklardır. 
- 3 ....-.... ban umum! deniz Ac~ntalığı Ltd. mtlracut pisbetinde pey akçası veya mi1lt bir • hasaratı vakiayı tazmin etmeğe, velha- ........................................ .. 
ka teminatı irae etmeleri lazımdır. sıl sigorta umurunda merbut ve matuf edilmesi rica olunur. 

Şartname 16-10-~39 tar~den itiba- bilcümle hususatta mezkı1r sigorta şir- T. BOWEN REES VE Telefon : 4072 Mildilrlyct 
ren herkesin görebilmesi ıçın açıkta ve ketinin muhafaza! hukuku için icap eden cürekisı Telefon : 3171 Acenta 
pyrl menkullerin evsafları da şartna- kMfel muamelatı ifaya ve muamelatı 'J' 

pıelıerde yazılıdır. Gayri menkullerin vakıadan mütevellit her nevi deavide -+--
.yergi ve sair kanunt mükellefiyetleri sa· nam ve hesabına olarak müddei ve ge- FERN LİNE (FEARNLEY AND Messagerles Maritiınes 
pcüara ve yüzde iki buçuk dellfiliye ve rek müddeialeyh sıfatiyle ve gerek di- EGER OF OSLO) -*--
ferağ harçları alıcılara ait olup ihale be- ğer sıfatlar ;derecatı mehakimde hazır FERNLANE motörü 1 ci teşrin bidaye- KUMPANYASI 
«!Oli defa~n ve pc;~in~ ödenecek~: bulunmağa ve kendisine veril~ olan Linde beklenilmekte olup Nevyork ve THEOPHİLE GAUTİER vapuru 30 
Jh8).ey1 milteakip mll§terı ihale bedelını salahiyetlerin bir kısmını veya tamamı- Amerika sahilleri limanları için yük ala- ağustos 939 .ıda saat 16 da gelerek gece 
yermediği veya ver~ed!.ği surette gayri nı ahara tefviz etmeğe, sulh ve ibraya caktır f 
menkul tekrar 15 gün mudde-Oe artırma- ve kendi namına imza etmeğe, mezun ve G · k J vasalA tarih} stan'bul yoliyle Pire, Napol1, MarsiJya-
ya konulup bu artırmada en çok bedel salahiyettar olmak üzere Izmirde Çan- ere vapur ann mu t erl, ya hareket edecektir. 
ı.erenlerin ilzerlerine ihaleleri yapıla- gırı çarşısında 13 numaralı yazıhanede isimleri ve navlunları hakkında acenta Her türlü izahat \IC malfunat için Bi
cak arada tahakkuk edecek ihale f~k.ı mukim (Bay Sabetay Saltieli) vekil ta- bir teahhiit altına giremez. Daha fazla rinci Korc:Onda 156 nuıwırada LAU
htç bir hilkme hacet kalm~ksızm vecıb~ yin eyledik. tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. RENT REBOUL ve ŞERlKt vapur acen-
lin.I. ifa etmiycn müşterilerden tahsıl Istanbulda Tahtakalede La Prcvu- nın 2353 telefon rıumara.nna milracaıt tasına müracaat edilmesi rica olunur. 
olunacaktır. Daha fazla malOmat almak yans hanında dairei mahsusasında mu- edilmesi rica olunur. TELEFON : 2 3 7 5 
tstiyenler dairemizin 939-147 sayılı dos- kim La Siiis umum sigorta şirketi na-
rasına müracaatları lüzumu ilan olunur. mına imzaya mezun Bay Rene Asseo. 

tZMtR TtCARET 
DEN: 

3655 (2037) 5 Haziran 1939 Pul 
Klişe: La Silis umum sigorta anonim 

MAHKEMESİN- şirketi Türkiye müdüdriyeti. 
Rene Assco ve Albert Tiano. 
Izma: Rene Asseo. 

Sümer Bank 
Gemlik Sun'i ipek fahrikası~~da 

Istanbul limanına bağlı Yelkenci va
purunun sllvarlsl tarafından, kömür ha
muleslyle Kozludan hareketle 28-9-939 
tarihinde Karadenlzde zuhur eden fırtı
ııalar neticesinde geminin güvertesinde 
bulunan (Kriple) kömürlerden bir kıs
mının dalgalar tarafından ~türlllmüş 
olduğundan, bahisle verilen raporun 
okunması için mahkemece 7-10-939 Cu
martesi günU saat 10 olmak Uzere giln 
tayin edilmiş olduğundan geml ve hamu
leslyle alfıkalı ve zararlı bulunanların 
celsede hazır bulunabilecekleri Deniz 
Ticaret kanununun 1065 el maddesi hük
müne tevfikan ilan olunur. 

Bu bin dokuz yüz otuz dokuz s~n~i 
Haziran ayının be~inci giinü . tarihıle 
olan bu vekalet zirine mevzu ımza şa
hıs ve hüviyeti dairece marufwn La Silis Toptan ve perakende olarak satışa çıkarılmış 
umum sigorta şirketi namına imzaya me- bulanan ve bobin nKOHIK veya ALEK-
zun Rene Asseonun olduğunu tasdik SAHDERn halindeki 
ederim. 

3664 (2033) 

Asalllye mütallassısı 
Doktor 

lsmail Ziya 
Memleket hutanesi eski mltah•ISISI 

l 
ller ,un sabah t dan itibanın üpm 
• T• kadar Ödnd Beyler .obp No. 
!5 ... TELEFON Evi : Z585 

Muayenehane : '178 

DJşrABIBi 
Azra Demirelli 

Her ıün hutalannı Wnci. Kordon 
Cfimhuriyet caddesi Merm Banka
sı arkasındaki muayenehanesinde 
kabul eder .. 
Mesai saatJcri : 10 dan 12 kadar •. 
3 ten altıya kadar ... 

TELEFON: 3%87 

Noter mühürü ve imzası. 
Bu suretin dairemde dosyasında 5 Ha

ziran 1939 tarih ve 7671-946 No. ile mah
fuz aslına mutabık olduğunu tasdik ede-
rim. 'tha 

T.C. Beyoğlu dördüncü Noteri. Mı t 
Cemal Kuntay resın1 mühür ve bır imza. 

Genel sayı: 3430, özel sayı: 1-1~8 
işbu vekaletname suretinin daıreye 

ibraz olunan aslına ve dosyada saklı 
mübrizi tarafından imzalı nüshasına uy
gun olduğu tasdik kılındı. Bin dokuz 
yüz otuz dokuz senesi Eylül ayının yir
mi sekizinci Perşembe gUnü. 28-9-939 

T.C. 
Tıcaret vekAleti 
Iç ticaret umum müdürlüğü 

Sig. 
Ankara Haziran 1939 

Genel özel F..ski özü. 
Sayı 6 
BEYANNAME 
Türkiyede yaqgın ve nakliyat sigor.~ 

işlerile meşgul olmalı: üzere bnunl ~~
kümler dairesinde tescil edilerek bugun 
faaliyet halinde bulunan La Silis sigorta 
şirketinin Türkiye umumi vekili bu __ ker
re müracaatle Izmir vilAyetl ve mulha
katile tevabii acenteliğine şJ:rket. naı:r:ıı
na yangın ve nakliyat sigorta ı~lerile 
meşgul olmak ve bu işlerden d~~a~ 
davalarda bütün mahkemelerde muddeı, 
müddeialeyh ve üçüncü şahıs sıfatle~il~ 
hazır bulunmak üzere Sabetay Saltıeli 
tayin eylediğini bildirmiştir. K~.yfiyet si: 
gorta şirketlerinin teftiş ve mur~k~hesi 
hakkındaki 25 Haziran 1927 tarihli ka

llllllll1!'Jllll'l?J~~~l!'mm('S(!JDDlmJM•• nun hükümlerine muvafık görülmüş ol
makla isbu beyanname verildi. OPERArOa 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
l\lcmlckct lıastauesi Baş Tabibi 

ikinci beyler sokak fınn karşısı 
No. 25 ... Her gün ~leden sonra saat 
iiçten itibaren hasta kabul eder. 

T LEFON No. : 31%5 

21-6-939 .. • 
T.C. Ticaret umum müdürlüğu resmı 

mührii \'C bir imza 
Ticaret vekil N. 
Okunamıyan bir imza 

Gene] sayı: 3432 Özel sayı: 1-179 
Işbu bcvanname suretinin daireye ih

raz oluna~ aslına ve dosyada saklı müh
rizi tarafından imzalı nüshasına uygun 
olduğu tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz dokuz scnl'si Eylül ayının yirmi se-
kizinci Perşembe günü. 28-9-939 

S 9A u r. ı ipeklerin fiatleri 
Af&iıda göateriLnİ§tir. 

Bu fiyatlar, fabrikada ambalajlı olarak teslim şartile muteberdir. 
Bir veya muhtelif denyelerden bir ay zarfında çekilmek §8.rtile 1000 
kilo veya daha fazla miktarlar için bu fiyatlardan 200 denyeye kadar 
«dahil» % 8, 200 denyeclen yukarı olanlardan da % J O tenzilat ya
pılır. 

Sipariş vermek istiyenler doğrudan doğruya fabrikamiza müracaat 
edebilecekleri gibi lstanbulda Yerli Mallar Pazarları Müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. 

Perakende Kg. 
Oenyesi Kalitesi 

Perakende Kg. 

Sahf fiati Satı~ fiatl Denyesi Kalitesi 
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520 c 
510 c 
520 c 
505 c 
490 c 
505 < 
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4, 5, 6 
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400 
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1 460 Kr. 
I{ 445 c 

lfl 430 c 
1 445 c 
il 415 c 

111 400 ( 
1 425 c 

]( 415 ( 
lif 400 c 

1 415 ( 
f( 400 ( 

Hl 390 ( 
1 400 ( 
il 390 c 

)1( 360 c 
1 390 c 
il 380 c 

IH 370 c 
1 370 c 
il 350 ( 

111 330 ( 
361 J (2022) 

lzmir akşam kız san' at okulu 
ditektörlüğii nden: 
Okulumuz talebe kayıtları 25 T eşrinievvele kadar açıktır. Arzu 

edenlerin her gün saat 9/12 ve 1/ 30 dan 4/30 za kadardır. Okul ida-

aıçAGı 
Fn serf .sakalları 

..:yener 
ve ~ 

umu.şatır 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütdıuaaaı bay Ömer 

1 :;.~: D-..::'dir 
----~U • 

Briatol oteli elli odaL her odada soğuk ve sıcak akar ıulan, banyolan 
ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 

llaıaanıl4'tN' .11-" ve huauai lokantası vardır. 
Bütün aıri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 

ve lıtanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. 
Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi

yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 
bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı İlticannda 
bulwıan otellerde buluturlar. 

Umumi mağazalar 
lz 11 ir şubesi~den: 

a'J:PllU!'P-

T. A. Ş. 

Şirketimizin lzmir tubesi ikinci kordonda 84 numarah binada 
açılmqbr. 

Her nevi ticaret ve zirai e§yayı timdilik serbest depo ıuretile ve en 
müsait teraitle arziyelerimize kabul edeceğimizi sayın tüccara bildi
ririz. 

Alilcadar müeıaeaatın bu hususta her türlü tafıilib mesai saatleri 
dahilinde ,ubemiz muamelat servisinden alabileceklerini arzederiz • 

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

Tire Ticaret odasından: 
t-

58 numaralı Eskioba tarım kredi kooperatifinin ana mukavelena
mesi mucibince kooperatif namına bilumum muamelatta kooperatif 
direktörü Mustafa Ozansoy, yönetim kurulu başkanı Ali Aray, yöne
tim kurulu as başkanı Asım Sarımın İmzaya salahiyettar olduklarını 
mübeyyin sirküleri sicilli ticaretin 299. 
2-
61 numaralı Kahrat tarım kredi kooperatifinin ana mukavelenameai 
mucibince kooperatif namına bilumum muamelatta kooperatif direk~ 
törü Tevfik Oğuzer, yönetim kurulu başkanı Ali Ertuğrul, yönetim 
kurulu üyesi Mehmet Çoban ve yönetim kurulu üyesi Riza Kurunun 
imzaya salahiyettar olduklarını mübeyyin sirküleri sicilli ticaretin 300. 
3-
62 numaralı Büyük Kale tarım kredi kooperatifinin ana mukavelena
mesi mucibince kooperatif namına bilumum muamelatta kooperatif 
direktörü Remzi Gülez, yönetim kurulu başkanı M. Nazım Uysal, yö
netim kurulu as başkanı Ahmet Urfalı ve yönetim kurulu üyesi Meh
met Ozanın imzaya salahiyettar olduklarını mübeyyin sirküleri sicilli 
ticaretin 30 1 . 
4-
520 numaralı Kökçen tarım kredi kooperatifinin ana mukavelenamo
si mucibince kooperatif namına bilumum muamelatta kooperatif di
rektörü Lütfü Söğütlü, yönetim kurulu başkanı Ali Yıldız, yönetim 
kurulu as ~kanı Mehmet Kaya ve yönetim kurulu üyesi Mehmet 
Şenin imzaya salahiyettar olduklarını mübeyyin sirküleri sicilli tica
retin 302. 
5-

367 numaralı Çiniyeri tarım kredi kooperatifinin ana mukavelena
mesi mucibince kooperatif namına bilumum muamelatta kooperatif 
direktörü Lütfü Söğütlü, yönetim kurulu başkanı Mehmet Koç. yö
netim kurulu üyesi Ismail Güleç ve yönetim kurulu üyesi Celil Bilgi· 
nin imzaya salahiyettar olduklarını mübeyyin sirküleri sicilli ticare
tin 303. 
6-

256 numaralı Subatı tarım kredi kooperatifinin ana mukavelena
mesi mucibince kooperatif namına bilumum muamelatta kooperatif 
direktörü Muammer Uncuoğlu, yönetim kurulu başkanı Hmdi Ak
alın, yönetim kurulu as başkanı Durmuş Seyrekin imzaya salahiyettar 
olduklannı mübeyyin sirküleri sicilli ticaretin 304. 

Yukandalti Tarım Kredi Kooperatiflerinin imza sirküleri Ticaret 
Kanununun 42 inci maddesi mucibince yazılan sicil numaralarile si
cilli ticarete kayıt ve tescil edildikleri ilan olunur. 

3662 (2035) 

BiOGENiNE 
BiOGENİNE: Terkibinde bulunan demir, kinin, arsenik gibi muka\"Viyat 
ile kola, koka, kinkina gibi müştehi bülasaların gayet itinalı bir surette 
birleştirilmesinden hw.ı.le gelen bir müstahzardır. 
BİOGENiNE : Gı~ı ~ -~~ ~-ivrisineklerin iğneleriyle kaıunuza aşıla
dıklan sıtma parazıtlerını oldurur. Sıtma parazitleri, kanımızda hesap ka
idelerinin har~cinde ~o b~yük ve şayanı Jı:ıyret bir derecede çoğalırlar .. 
Bu korkunç üreme netıcesı kanın en hayati kısmı olan kırmızı yu\"arla
cıkları m!lhv ve harap olur, sıtma meydana gelir .. 
BİOGE~~NE .: Kanı temizleyip. çoğaltır. Kınnızı kiirrecikleri arttırı. Ade
Je ve. sın';l'I~~~ k_~vvetlendiri: .. Iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma 
~tlerın_ı ?ld~rrı:ı:k sureti~le şifa temin eden ve sıtmadan koruyan 
Y~~k t~sırlı hır ~laçtır. Talı olarak bel gevşekliği ve ademi iktidarda 
buyuk faıdeler temm eder. 
Sıhhat vekaletinin Resmt mlisaadesini hfıizdir .. Her eczanede b ı u unur ... 



SAlllFE" YENi A.SIR 

Almanyanın sulh şartları ne olacak? 
, 

Sov yet hükümeti şimdiki halde Garp devletlerine hiç bir tebliğde 
bulunmıyacak Almanyanın temayüldtını hüsnü kabul telakki edecek 

Pariste neşredilen tebliğ 
istihsale kadar F ransanın zaferi 

mücadele kararını bildiriyor 
Londra 4 (Ö.R) - Belga ajansının 

Berlinden istihbarına göre Alman me
sul mahfilleri B. Çemberlaynın nutkunu 
tetkik ettikten sonra Ingiliz başvekilinin 
uzlnşmazlıktan evvelki beyanatında ol
duğu kndar ileri gitmediğini müşahede 
etmişlerdir. B. Çemberlaynın Almanya 
tarafından yapılacak suUı tekliflerini 
tetkik etmeği reddetmediği dikknte şa
yan görülmektedir. Eyi haber alan Al
man mahfilleri, hıgiliz başvekiline veri
lecek cevabın B. Bitler tarafından Rnyş
tag meclisinde söylenecek nutukta ola
cağını haber vermektedirler. 

Mosk<>vadan bildirildiğine göre: Sov
yet hükümeti şimdiki halde garp dev
letlerine hiç bir tebliğde bulunnuyacak
tır. Bununla beraber Almanyanın sulh 
lehindeki temayülatı hüsnü telakki ede
cektir. Almanyanın şimdiki faaliyeti iki 
hedefe matuftur. 1 - L~h nrazisinin si
yasi teşkilatını tamamlamak, 2 - şark 
harbını tamamiyle tasfiye etmek. 

Londra 4 (ö.R) - Bugün Pariste ya
pılan nazırlar konseyi iki buçuk saat 
sürmüştür. Içtima neticesinde neşredi
len tebliğ sarahaten gösteriyor ki Nazi 
propagnndasının telkin etmek istediği 
zan hilafına Fransa HiUerin dikte ede
ceği Alman sulh teklüleriyle flirt yap
mak şöyle dursun bilakis tam zaferi is
tihsnl edinceye kadar mücadeleye devam 
için her hazırlığı yapnn memlekettir. 
Tebliğde, Nazilere karşı ekonomik. har
be her vasıta ile devam edilmesine mil
teallik tedbirler tadat edilmektedir. 

Paris 4 (ö.R) - Bu haftanın sonun
dan evvel Almanların bir ültimatomu 
karşısında bulunulması muhtemeldir. 
Almanya, mağlup vaziyette bulunduğu 
halde bile, şartlar dikte cttinneğe çalı
ıır. Mesela geçen harpte, kazanmak ih
timalini tamamlyle knybettikten sonra 

Garp c J.' s 
bıle, Almanya Belçikayı muhafaza hu
susunda ısrar ediyordu. Eğer 1918 elen 
e'A'elkl Alman sulh taarruzuna kulak 
asılmış olsaydı, 1939 da Belçika Alman 
işgali altındn bulunacaktı. Almanyanın 
ne olduğunu unutmamalıdır. Maalesef 
Fransızlar unuturlar. 1914 harbının na
sıl çıktığını bile unutmuşlardır. O vakıt 
Almanlar hnrp ilanı için bir Fransız tay
yaresinin gôyn Nürenberg üzerind" uç
tuğunu ve 60 Fransız zabitinin Alman 
zabiti kıyafetiyle Almanynya girdiğini 
vesile ittihaz etmişlerdi. Bu vesilelerin 
yalan olduğu harpten sonra, Almanyanın 
1914 te Paris sefiri olan baron Fon Höş 
tarafındnn hatırntında itiraf edilmiştir. 

Almanya bugün garbe dönerek, hain 

Alman erkli.nıharbyesı 
bazı Fransızlnrın sesiyle Fransız &nne
lerine hitap ediyor. Fakat aynı anda Al
manlar şarktn Leh şehirlerini yıkıyor, 
mülteci trenlerini, hastaneleri bombalı
~·or, binlerce ton patlayıcı maddeler atı
yorlardı. Fransızlar sakın aldanmasın
lar! Bitlerin teklifi bir 'harp hilesidir. 

Bu tebliğ Fransız radyolarında bugUn 
tc'krar edilmiştir. 

Roma 4 (Ö.R) - Ingiliz hükümetinin 
Alman milleti ve hükümeti arasında bir 
tefrik yapmağa çalışması münasebetiyle 
Hitlerin Almanya<fa bir plebisit yapmak 
fikrinde olduğu söyleniyor. Bu plebisit 
nasyonal sosyalizmin iradesi ile Alman 
milletinin iradesinin tek ve aynı şey ol
duğunu ispat ettheğe :matuf olacaktır. 

Çemberlayn'ın nutkunu 
Fransız gazeteleri tefsire mahal bırak
mıy an bir "hadise,, telakki ediyorlar 

Londra, 4 (Ô.R) - Avam kamarası
nın dünkü toplantısında Loyd Corç sö~ 
alarak, son yılların bütün zorluklarına 
sebep olan tekmil mevzuları ihtiva ede
cek barış tekliflerinin hükümet ve ovum 
kamarası tarafından tetkikini derpiş et
miş ve ayni zaınnnda meclisin gizli celse 
akdetmesini de söyliyerek bugünkü 
harbin nkibetinin İngiltere, Fransa ve 
Almanyaya değil belki de bitaraf mem
leketlerin hattı hareketlerine bağlı bu
lunduğu kanantini göstermiştir. 

B. Çemberlayn bu mütalaalara cevap 
vererek evvelemirde gizli celseye muha
lif olduğunu bildirmiş ve barış tekli!
leri meselesine temas ederek demiştir 
ki: 

- Halen elimizde bu mahiyette hiç 
bir teklif yoktur ve Loyd Corcun tasav
vur ettiği kadar teferrüatlı ve geniş ma
hiyette bir teklif alacağımızı tahmin et
mek henüz mevsim.c;izdir. Buna mukabil 
yapılacak teklifin kendisine hürmeti olan 
hiç bir hükümet tarafından kabul edile
miyecek bir şeki1de olması tamamen 
mümkündür. Buna binaen henüz mnlum 
olmıyan ahvnl ve şerait içinde hüküme
tin ne yapacağını söylemek doğru ola
maz. Bir teklif aldığımız 1akdirde buna 
alelficele cevap verilmemesi hakkında 
Loyd Corç tarafından serdedilen fikre 
tamamen iştirak ederim .. Gerçekten cid-

di surette mütalaaya lfıyık görünecek dirilmeden evvel sulh manevrasını ba
hir teklife niçin alelacele cevap verelim. rap etmiştir ... 
Meclisin ıttıliuna ve tetkikine arzedil- Pöti Pariziyen şu satırları yazıyor : 
meden verilecek hiç bir cevap yoktur. Bitler, belki de Fransanın sulh aşkı 
Fakat tekrar ediyorum bu mahiyette hiç üzerinde bazı ümitler besliyor, diğer 
bir teklif gelmemiştir ve şimdiki safha- limitlerinde olduğu gibi bunda da nldan
da böyle bir teklifin verileceğine her dığını görecektir. Çemberlayn fikirleri
hnngi bir ümit bağlanmasınında mev- ni söyledi.. Dalndiye de bugün veya ya-
simsiz olacağını zannediyorınn. nn Fransanın fikrini bildirecektir. 

Müteakiben deniznltı gemilerine kar- Bir diğer gazete diyor ki : Çember-
şı yapılan harekattan bahseden B. Çem- !aynın nutku heyeti umumiycsiyle bir 
berlayn demiştir ki : ıntizar nutkudur. Rayştagın içtimaı are-

- Denizaltı tehlikesi süratle azalmak- fesinde söylenecek bir nutuk böyle ol
ta ve İngiliz limanlarının ticaret volumu malıdır .. Ağzını açmak Hitlere düşer ... 
mütemadiyen artmaktadır. 11 eylUl ile Ondan sonra biz de söyliyeceğimizi söy-
20 eylCıl arnsında 1485 ticaret gemisi li- liyeceğiz .. 
mantara ginni.ş veya limanlardan ayrıl- Gormeson, Figaroda ayni mevzua te
mıştır. Denizaltı gemileri kara suları- mas eden yazısında bitata.flar da tıpkı 
mızdan tard ve çok açıklarda seyahate bizim gibi yalana değil, hakikate daya-
icbar edilmiştir. nan bir sulh jstemektcdirler, diyor. 

Faris, 4 (Ö.R) - Havas ajansı bildi- Londra, 4 (Ö.R) - Dcyll Telgraf, B. 
riyor : B. Çembcrlaynın büyük ehem- Çembcrlaynın beyanatının her tarafta 
miyeti haiz olan nutku bUtün Fransız uyandırdığı inşirah, bu sözlerdeki sarsıl
gazetelcrinde tam metin halinde neşre- maz aıJm ve hakikati U\gyir etıniyen sa
dilmiştir ... Nutuk, kendi kendisini iza- rahatler kuvvet bulacaktır, diyor. 
hn kafi olduğundan tefsirler fazla de- Amsterdam, 4 (A.A) - Gazeteler dün 
ğildir .. Faris gazeteleri bu nutku bir Avam kamnrasında Çemberlayn tarnfın
Yakıa gibi görüyorlar. dan söylenen nutkun kat'i ifadesine işa-

(Pöti Jurnal) m manşeti bütün Fran- ~et etmektedirler. Maasboode gazetesi 
sız matbuatının fikir ve kanaatini hüla- Ingilterenin tehdit altında müzakereye 
sa edecek mahiyettedir. Manşette deni- girişmiyeceğini, fakat muhtemel teklifle
liyor ki : •Çemberlayn dahn resmen bil- ri tetkik edeceğini yazmaktadır. 

Amerika umumi efkirında 

Bitaraf gemilere tecavüzler 
lsveç vapurları da lsveç harp gemileri 

hin .. ayesinde sefere çıkacaklar 
lsveç harp filosu hinihacette Alman harp filosn ile boy 

ölçüşebilecek bir kudrette olduğuna kanidir 
Lon.ira, 4 (Ö.R) - Şimal sularında 

Alınan tahtelbnhirlcriniıı ve harp gemi
lerinin bitaraf vapurlara tecavüzleri fa
sılasız devam etmektedir. 

Stokholmdan bildirildiğine göre dün 
yeniden iki İsveç ticcret \'apuru İsveç 
sahili ~çıklannda beynelmilel sularda 
Alman harp gemileri tarafından müsa
dere edilmiştir. Bunlardan Taınis vapu
ru Rus hububatını Norveçe nakletmek
te idi.. Korstor vapuru ise tahta hamuru 
hamulesiyle cenubi Amerikaya gidiyor
du .. 

7 cylı'.ilde Alman istihbarat bürosu 
Almanyanın bitaraflar nrru ındaki tica
reti ta.hdidatn u~atmnk niyetinde olma
dığını bildirmişti. Halbuki şimdi yalnız 
İngiltcreye değil, bitaraf memleketlere 
de mal nakleden bitaraf vapurları Al
manların tahrip ve tazyikine hedef ol
maktadır .. Belçikuyn giden iki bitaraf 
vapur batırılmıştır. İtalyaya giden bir 
vapur bile tevkif edilerek Kici limanı
na sevkolunmuştur. 

Almanya, kendisine yeni düşmanlar 
yaratmak arzusunu şüphede bırakmak 
istemiyormuş gibi, Amcrikaya gönder- Roterdamdan bir nurn.::ara 
diği notaya benzer birer notayı Dani- da bitaraf memleketlere cıönderdigwi Hit- Lo dr 4 (AA) K nh d bil 
marka, Norveç ve iweçe göndermictir.. e:ı n a, · - ope ag an • "( !erle bitaraf ticaretinin devamı hakkın- diriliyor : 
Bu nota bu memleket vapurlarının İngi- da verdiği teminatın ihlali mahiyetinde Danimarka gazetelerinin bildirdiğine 
liz ve Fran.:ıız suları yakınlarındaki dü- olduğunu kaydetmektedir. göre İngiliz ve Fransız kara sularında 
rüst olmıyan hareketleri hakkında ih- Amerikan vapurları tarafından yapıla· 
tarları ihtiva etmektedir. Londra, 4 (Ö.R) - B. Çemberlayn cak bitaraflığa mugayir hareketlere kar· 

Londra, 4 (Ö.R) - İsveç filosu ku- tarafından Avam kamarasında verilen şı Vaşingtona bir ihtar mahiyetinde ol· 
mandanlığı ticaret vapurlarına İsveç ka- izahata göre tahtelbahirlere karşı harp mak üzere Almanya tarafından Ameri
ra sularından ayrılmazdan evvel kafile fac;ılasız bir &iddetle devam etmektedir .. kaya gönderilen notanın bir sureti Da· 
lıalinde toplanmalarını ve İsveç harp İngiliz limanlarına giriş ve çıkış hacim- nimarka hariciye neznr 'Üne tevdi edil
gemilerinin himayesi olarak açık denize leri mütemadiyen artmıştır.. Muhnfaza miştir. 
çıkmalarını emret.rn.iştir. altında seyrüsefer eden hiç bir İngiliz Londra, 4 (A.A) - Bitaraf gemilere 

İsveç deniz ticaretini himayeye kud- vapuru batırılmamıştır. 20 - 24 eylfil kar~ı Alman denizaltılarının yaptığı ta· 
retli bir filoya sahiptir. Bu filonun 8 ha- arac;ında Alman tahtelbahirleri Uç İngi- arı-uz İsveç, Danimarka ve Norveç ef
fif zırhlısı, 4 kruvazörü, 16 destroyeri ve liz vapurunu batırmışlardı. Halbuki son kArı umumiyesinde büyük bir heyecan 
iki tayyare gemisi vardır. bir hafta içinde hiç bir İngiliz vapuru- uyandırmaktadır. 

Bazı cüzütamlar bakımından daha nun battığı haber verilmemiştir. Şimal matbuatı Almanların bitaraf 
kuvvetli olmakla beraber, Alınan filo- Faris, 4 (Ö.R) - Norveç hariciye na- gemileri müsadere etmek veya batır. 
sunun ancak beş saffı harp zırhlL<;ı var- zırı bitaraf deniz ticaretine karşı Al- mak hususunda en şiddetli usu11ere mü
dır.: Ta~are gemileri ise henüz inşa manların çıkardıkları engeller karşısın- racaat ettiklerini kaydeyleınekte ve Al
halındedir. da şimal devletleri memleketlerinin manyayı riayet etmeği resmen taahhüt 

Norveç gazeteleri Almanyanın bitaraf mü.şterek tedbirler almak için vaziyeti eylediği enternasyonal prensipleri ihlM 
ticareti tevkif etmesinin harp iptidasın- müzakere edeceklerini bildirmiştir. etmekle itham etmektedir. 

Şeref muhafaza edildikçe 
pek az şey kaybedilmiş olur 
Leh hükümetinin yeni başvekili general Sigosski, gaze

tecilere olan beyanatında yukardaki sözü söylemiştir 
Paris, 4 (Ö.R) - Pariste yerleşen Leh tehdidinden ve silfilılanma yükünden 

hükümetinin yeni başvekili general Si- kurtarmak icap ettiği elzemdir. Avru
korski gazetecilere şu beyanatta bulun- pa öylece kurulmalıdır ki Almanya ve 
muştur : . . Rusyanın tazyik ettikleri Lehistan ve 

•Cesaretlen her takdıre seza olan Leh Çekoslovakya gibi milletler istiklal ve 
a~ker ve a~alisin_i_n ~zattıkları meşaleyi emniyet içinde yaşıyabilsinler .. Volterin 
b rada, ışıgını sondurmeden muhafaza d d'y' •bi $ f uh f d'ld'k d w. e ıgı gı : ere m a aza e ı ı çe 
e ecegun .. Hükümetinı bir harp ve mil- pek az şey kaybedilmiş olur • 
11 birlik kabinesidir. Medeniyetin bar- ·· 
barlığa karşı mücadelesine Leh ordusu- Londra, 4 (Ö.R) _ Mareşal Pilsüds-
nu zafere ulaştırmak azmindedir. Hükü- kinin karısı madam Pilsudska demiştir 
~etime ve bana gösterilen kabul, haklı ki : Leh kadınları yaşadıkça Lehistan 
bır dava askerlerinin silah arkadaşları- ölmiyecektir. Memleketimin hattı hare
na yaptıkları kabuldür .. Fransa, İngilte- kotiyle iftihar ederim .. Lehistan yirmi 
r7 ve Le?istanın sıkı iş birliği devamlı sene elinden geldiği kadar sulha hizmet 
hır sulh imkanı verecek olan bir zaferi etmiştir. Hücuma uğrayınca sonuna ka
temin edecektir. Dünyayı dainll harp dar mücadeleye devam etmiş ve kadın-
----- -- - - ---

lar da bu mUcac1eleye kahramanca işti· 
rak etmişlerdir .. • 

Londra, 4 (Ö.R) - Leh hükümetinin 
Pariste yerleşr. esi milnasebetiyle Lord 
Halifaks Lordlar kan;ıarasında şu beya
natta bulunnn -ıtur ı 

«Bu suretle teşekkUl eden Leh hükü
metinl İngilte enin meşru bir hüklimet 
olarak tanıyı: -ığı tabiidir. Şüphesizdir 
ki bu hükümt in istiklAl ve mukavemet 
ruhunu tam olarak muhafaza etmesi 
icap eder.• 

İngiliz hüklimet1 yeni Leh reisicliın
hurunu da tnrıımış ve Leh hükümetinin 
ecnebi top :ıkta yerleşmiş olmasının, 
Leh anaya .sına göre, salfilıiyetinl aslA 
hüklimsliz Lılınadığını bildirmiştir. 

Oral mıntakasında 
Elmas cevheri 
bulunmuş ... 
Riga 4 (A.A) - Oral mıntakasında 

yeniden mühim miktarda Elmas cevheri 
bulunduğu Moskovadan • bildirilme'kte
dir. 

Muhasara edilen Çinb fırkaları 
Japonlarla şiddetle çarpışıyorlar 
Tokyo 4 (ö.R) - Harekat sahasından gelen haberlere göre muhasara al

bnda bulunan 19 çin fırkasile harp şiddetle devnm etmektedir. Çin fırkalan 
büyük zayiata mal olan mukabil taarruzlarla çemberi yarmağa çalışıyorlar. 

lngiltere veFransaya karşı Sempati 
tezahiiratı günden güne artıyor 

Londra 4 (Ö.R) - Amerikan umumi ~ilah runbargosunun ref'i müttefikler atıp tutmadan içtinabı, hiç bir kin bes- dele etmez. Hitler işte bunu yapmıştır. 
efkarının Ingiltere ve Fransaya karşı için daha müsaid bir vazjyet ihdası de- Icnmemcsini Ingiliz ve Fransız milletle- İngiltere ve Frnnsanın harpten mesul 
sempatLc;i senatör Novis tarafından dün mckse, Amerika harbın haricinde kal- rinin şiar edindiklerini görmüşlerdir. oldukları iddiasını binlerce Lehlinin ce
akşam Vaşington radyosunda söyl<'nen makln beraber insanlık ve mödeniyct ta- Mazide misli görülmemiş derecede bir- sedi tekzip etmektedir. 
bir nutukta da teznhür etmiştir. Geçen rafını iltizam imkilhını kanuni olarak leşik olan Ingiliz ve Fransız milletleri Nevyork, 4 (A.A) - Havas ajansın-

Tokyo 4 (ö.R) - Japon tayyareleri, Çankayşekin hükümet merkezi olan 
Çung - King üzerinde uçarak bir çok bombalar atmışlardır. 

Hitleri Varşovada Lehistan seferine iştirak 
eden beş ordu kumandanı karşılayacak 

harpte, Amerikanın muharebeye iştiraki kendisine verecek bir yol takip etmekle mağlup edilemezler.. dan : 
aleyhinde rey verenlerden biri olan bu bahtiyar olacaktır> cNevyork Posb gazetesi de diyor ki: Amerikan efkA.rı umwnlye enstitUsU-
oyan azası, reisicümhur Ruzveltin talep Yüzlerce Amerikan gazetesini kontrol Yeni Alman _ Rus paktı, Bitlerin ümit- nUn bildirdiğine göre reisicUmhur Ruz
ettiği gibi silnh ambargosunun ref'i le- eden Herst şu mütalaayı neşretmiştir: sizlik ve meyusiyet nidasıdır. Nazi AI- velt tarafından 21 eylfrlde kongrede 
~~de bir davette bulunmuş ve elemiştir Hitler ve Stalinin zaferinden bahsetmek manya o kadar Umltsiz vaziyette sulh i&- söylenilen nutuktan beri reylerine mü-

gülünçtür .. Harbın ilk on ~ günü için- tiyor :ki aile mücevheratını terhin etmtş., racaat edilen halkın yUzde altmış 1kis1 
cBıı ihtilafta bütün sempatilerimiz, de Londra veya Pariste bulunanlar ne- tir. Hiç bir adam, tamamly)e aç kalma- silah ambargosunun kaldınlması lehlnı

bütün Umftlerimiz ve bütün dualarımız ticeye kadar harbe devam azmini, feda- dan ceketlnJ, pardilstinil ve ayak.kapla- de ve yUzde otuz sekizinin de bunun 
IngHiz ve Fransızlar tarafındadır. Eğer karlık ve !edayıne!s ruhunu, her türlü rını bir kap yemek mukablllnde müba- aleyhinde bulunım.-.tur. 

U, IJI &.UUU0•ll"'9\A -ıo• ••- ••- "i 7 1 1 14 

...nu..Ur ~~~ .. m.u:ı;talr'>,.I,. 0 ,..,ı, ı_;,.,.,. ,.;i., tAamt7R O'PrP'hilirl,.1.,.•l!l•••••·········---lliiilİ· 

Roma 4 ( ö.R) - Hitler, Varşovaya dühulünil takip edecek olan askeri 
geçid resminden sonra Berline dönecek ve Rayştag meclisinin cumartesi ıa
bahı yapılacak içtimaında hazır bulunacaktır. Führerln nutku derhal başlıca 
Avrupa liaanlarile radyolanacakbr. 

Roma 4 (ö.R) - Filhrerin yarın Vaııovada Lehistan ecferlne i§tlrak eden 
bet ordu ve .kumandanlan tarafından kaqılanacakbr. Alman1ar Lehfstand'a 
dalınık Leb mtllrezıelerile bazı mU..demeler olduiunu bildirlyoYlar. 


