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lfıa •inclencatmdan gazetemiz me1uliyet kabu] etmez. 

il Alman • Sav yet tica
ret görüfmeleri 

Brübel 5 (ö.R) - D.N.B. Ajansuıuı bildir
diğine ııöre bir Alman ekonomik delegasyonu 
26 EylUI an1apnaunda mutaaavver olduğu ~ 
Alman • Rua ticaret mübadeleleri bakkmda gö-

riôpnek -.... ,..ı...ı. --·· pı...ı.ır. 1 
Y• A.. Med.aemda s.1 L 1, • 

-Hitle·r nutkunu bugün söyleyecektir 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

! Alman mahf elleri Bitlerin yeni sulh teklifleri yapma- ! 
1 sının belki de beklenemiyeceğini ihsas ediyor 1 
~ ...................................................................................................................................................................................................................................................................... .: 

B· y Daladyenın nutku •• Londra görüşmeleri samimi bir hava içinde cereyan -
ederek tam bir mutabakat hasıl olmuştur Bütün bitaraf memleketlerde coh -~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~ 

ln~lizler ilk hamlede on Fransızlar ... 
' derin tesirler ve akisler yaptı 

8 milyon liralık mal alacaklar Londra 5 ( ö.R) - B. Hitlerin Ran· 
tag meclisinde ıöyliyeceği nutku hazır
lamakta olduğu malUındur. Berlinden 

Lord Halffalıs 'l'VRKiYE ·RUSYA arasındalıi do tlıığıın 
---~ 

'J'ÜR.,..._.. bugün öğleden ıonn alınan haberler 
~• .a E • Rayştag meclisinin yarın öğleyin toplan-

SÖyleali mak üzere içtimaa çağUıldığını teyid etFRANSA ve İNGİL'l'ERE ara mdald dos'lgğa ayJıırı olm mel.-tcdir. Fakat lsviçre gazetelerinin 
ler alacaklardır. Yeni nnlasma mer'iyet Berlin muhabirlerinden aldıldan haber
mevkiine girdıkten sonra~ lngilizlerin lere ecre sal5.h~etli Alman mahfilleri 
Türkiyeden ilk h mlede on milyon }i. Bitlerin bu n tl:unda Almanya namına 
ralık mal almaları ihtimnl dahilindedir 

Türk heyeti Londrada 
----------- lstanbul, 5 (Telgraf) - Fransa ve ln-

Türki.yeye karşı 
Beslenen itimat 
Kuvvetli ve 
Umumidir 

giltere ne hükümetimiz adına yeni 'tica
ret anT~maları akdi için müzakereler 
yapan heyetimiz reisi ticaret Müsteşarı 
Halid Nazmi, Ma1iye Vekaleti tekaüt iş
leri müdürü B. Celfıl Sait bugün Londra
dan ekspresle şehrimize gelmişlerdir. 

Heyet rei•i B. Halit Nazmi beya
natta bulunarak Londrada cere
yan eden göriifmelerin •amimi bir 
hava içinde cereyan ettiğini, e•as-

--*-- larda tam bir mütabakat hiuıl ol-
IEVK&T IW..GlN duğunu, hükümetim~in son tali

matı alındıktan •onra anla,ma 
metinlerinin hazırlanacağını, bu 
ha•u•taki hazırlıkların ikmali için 
heyetimiz azasından B. Suphi Zi
yanın Londrada kaldığını, nihayet 
on beş güne kadar anlQfmanın im
:ıtı•ının muhtemel bulunduğunu 
•Öylemiıtir. 

Ingilizler, yeni anlaşma ile memleke
timlzden tütün, her ilirlü iptidai madde-

Yeni ticaret nnlaşması akid ve im~ yeni sclh tekl'fleri yapmasının belki de 
edilinceye kadar mer'i olmak üzere mu. beMcncmiyecci';ni ihsas etmeğe başla
vak.kat bir anlaşma yapılmıştır. Muvak- ~tardır. 
kat anlaşmaya göre Ingilzler bizden ala- Eğ Berlinde bu mütalaa cari ise ve 
cakları malların bedellerini yüzde otuz teey:ıı "d edene beynelmilel vaziyetin ıu 
nispetinde dövizle ödeyeceklerdir. son bir kaç gün :mrfında Alnuınya tnra· 

B. Hulit Nazmi beyanatında Fran anın fındım tch.,yyül edilen istikamette ir'{İ· 
da bizd n ilk hamlede sc'kiz milyon lira- şaf ctmediğmi gösterir. 
lık ıncl müba:Y a edeceğini tahmin etti- Ayni bviçre muhabirlerine göre Hit
ğini, ltalyanlnrln mevcut ticaret nnl ... ler t1tundt\, bil!ıı:wa Alman kUvvetl•
masının tatb 'kına devam olunacagmı rinin Lclıistan:I i ~fe • .i kı.-tlam:ı.kla 
ilave etmiştir. iktif edecektir. H'ç şü?h 'z kuvnilinin 

LORTLAR KAMARASINDA zayı11\ kartı kaundığı :zafe.-i gö!dere çı-
Londra, 5 (ö.R) - Roytcr Ajansı bil- Jtarmsk Jn~iltere ve Fransa gibi kuvvet

diriyor. Dün nkşam Lortlar kamnrasın- 1i milletlerin azim ve kararmı sarınnktan 
daki müzakereler esnasında amele par- daha kolay bir şeydir. 
tisinin Lortlar meclisindeki lideri Lord NOTKUN MAHiYETi: . nutku 11ulh için müzakere kapıları açık 
Snil demiştir ki: Roma 5 (ö.R) - Gazetelerın Ber• bulunmadığı takdirde Almanyanın har-
.. cN~ .~a~ ~taliteSinl ve~ linde.n aldı~arı malumata göre, Hitl~r ha devam mesuliyetinde.n azade olarak 
ruşlermı degiştirdıgfni farz ettirecek hıç Rayştagdakı nutkunda ,ark harbının bır .. d ) d d h b" "k b' 'dd 1 d 
bir sebep göremiyoruz. Sullıa gelince, tarihçesini yapbktan aonra sulh mesele- mucaede eb'le ~. a. L~yud dır ilk . ete e· 
sulha k i ib• ta -•- · k" · h . vam e ı ecetflnt aay e ece tır. 

~· ye:ı; ır arruLMfra ım ~n aıne e emmıyetle tema• edecek, Alman· VECiZ BiR CEVAP· 
vemıek ıçın degıl, fakat devamını temın yanın Fransa ve lngiltereden hiç bir İs· L d S (ÖR) H. 'tl . •v • 

SONU 3 1'\NC"\ SAHİFEDE v• ] d v •• ]' k . H ' I . on ra . - ı enn ıgvıcaçlı 
_ lJ lJ - tegı o ma ıgını ıoy ıyece tır. ıt erın, lh eu manevralannın iç yüzünü cOeyli 

Hind sınırında ı 
Ekspres> gazetesi ıu kelimelerle veciz 
bir tekilde gösteriyor: cAmansız harp 
tehdidi!> ve ıuna ayni derecede veciz 
olan ıu cevabı veriyor: cHarp edece-
ğiz.> 

E. ı.Ja 

JNGIL TI:.RE VE 
FRANSANlN VAZiYETi: 
Paria 5 (ö.R) - Beynelmilel dıkKl t, 

Hitler hükümetinin şimdiden her kesçe 
beyhude addedilen .te.şt:bbüsü karşmnda 
lngiliz. ve Fransız hükümetlerinin aldlkla· 
n vaziyet üzerinde temerküz etmiştir. 
Son üç gün zarfında vaziyete sarahaten 
hakim olan hadise lngiltere ve F ransanın 
tam zafere kadar harba devam azimleri· 
ni yeniden teyid etmeleridir. Bu teyid 
Avam kamarasında B Çemberlayn tara-

- SONU 3 ONCO SAHİFEDE -

Sovyet Rusya · 300 bin 
asker tahşit etmiş? 

Moskova 5 (A.A) - Havas ajansından: 

Mussolini Hitlere itima
dını kaybetmiştir 

Sovyet Rusyanın Hindistanın şimalinde kain Sing King kalesi yakınında 
300,000 asker tahşid etmiş olduğuna dair bir şayia deveran etmişse de bunu 
teyid eden her hangi bir haber alınamamıştll'. 

İyi. ~alfmıat almakta ~lan meha~~lde bu mın~da karlann harekat yap
mak astıyecck kıtaatın daglardan mururuna manı olduğu ve şayet tahşid ha
rekatı yapılmış ise blDlun gayesinin İngiltere ve Fransayı sulha icbar et
mek için yapılmış bir tehdit olacağı söylenmektedir. 

-~...:..:.:=.:...~~~~~~~-1 

Ruzvtı.lt sulh akdıoa başlangıç olarak 
bir mütareke yapılması için 

teşebbüste bulunmağa davet edilmiştir 

Vaşington siyasi mahf ellerine göre 
bir sulha varmak ihtımalı pek azdır 
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PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN Dikilide Jeolojik tetkikler 

TiJ.rki,yeye karşı 
Beslenen itimat 
Kuvvetli ve 
Umumidir 
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Dikili 
Musa öyle ıannetti ki tövbe edecek sonra secdeye kapanıp Tanrıya tazarru- LJa-re-ke+t._ze-d-e/erı· J eo 1 o ji k t etki kat raporu 

ve tariki hakka rücu edecekti. da bulundu. Allahütaala hazreti Musa- fl 1 

······························:.:.:.:."~~··.:.:.:. .. ··················•••······ 

Kalkıp ziyafet mahalline geldi. nın bu tazarruuna i<.aqı: (Ya Musa... iane /ı"steıı· B k A ı t •ı k 
Karun ıorduı Bütün yeri Senin emrinde halkettim. Ne aşve a e e verı ece 
- Ya Musa, bir kftl ki zina ede, Tan· arzu edersen yere söyle. ifa edecektir) ki yenin Balkanlard<., Akde~ ve 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİi' EDB -

a onun hakkında Tevratta ne buyurur. mukabelesinde bulundu. Bunun üzerine Lira K. Karadenizde sulhu istihdaf eden fi-
Muoa cevap verdiı Musa Beni lsrail kavrnineı Kô.mil ve Fikri Eren yaaeti üzerinde en küçük bir deği-
- Eğer rlza ile zina eyleınlpe döğ· - Karunun civannclan uzaklaşın.... AzinıDemirşirketi ~~ yardım miktarı genişledi, ölen şiklik yapmamıttır. Türkiye büyük 

oıek. zorla zina ettJ [se recmeylemelc. 18.~ Zira onun akıbet ve cezası yakındır. k d 1 k b rbl 
*1m, dedi. Diyor. Beni lsrail derhal Karundan Burdur - Yeşilova kayma- k • • ,... "( • d d •ı• şar ve garp oot arına arşı i -

- Şayet bu zinayı sen eylemlı olsan uzaklaşıyor. kamlığının posta ile irsfili 92 omıserın aı csıne yar ım c 1 ıyor rinin ayni olan menfaatlerini ahenk-
ç ünkü bu tevditde kendileri için de Cwna ovası halkının teber- tar kılmak hususunda bü•"n zorluk-yfne ceza icap eder ml> . , . . . .... 1 ahali' kız la '" 

- Elbet eder bır felfil<et bissedıyorlar. Bır rıvayete gö- ruu o up m ' ı y şu- BaşvekAlet yüksek makanu tarafından tir. Heyet hazırlayacağı raporu ~ve- lan yenmeğe muvaffak olmuştur, 
- O halde T~ Muoa.. Tevratın ahU- ~e yetmiş kişi kadar Harunun yanında ~:n.~ ve istilfilye 

54 35
: Dikili ve havalisinde jeolojik tetkiklerde ikAlet ma'kamma verecektir, Hayati menfaatlerimiz:in teallnk 

mı üzerine oenl reomederelı: lildflrmek .;ıor. Harun b"t"' iht' d b- hastanesi memur ve müstah- : bulunmak üzere memur edilen heyetten DIKILIDE ettiği bölgelerde sulh, emniyet ve lo-
vaelp oldu. d b usa. · d buul u un Onışam velarae k dimini 17 02: Ankara Yüksek ziraat enstitüsü doç"' enti Son yirmi dört saat içinde Dikili mın. t"k bo b"I k ah. tt h Zlı B nl ı. ail lçlnd --L 1 e esi ıçın e uyor. u son o k ı rarı za ı ece m ıye e are-
Bellab~ ı.::nıı kadın ba..: ;;ı::k :,0.:; tu~ğu yoldan rücuıma davet ediyor. ~t~~ vakom Izmir şubesi 60 65~ ~.Ş~~~~~1M:;!t' !cl~=: ~:u:; =:da hiç bir sarsıntı aydedilıne- ketlerin baş göstermemesine bilhaa.. 

tlkl?'e! ottl. Onu tutmUf ~o Korla ~~ _ar:~ servetinı senin Tanrından Sokoni vakomdan Hanri Rayt 10 E mihmaw:larla birlikte öğle vakti Dikiliye YARDIMLAR sa dikkat etmiı bulunuyoruz. Türld• 
otmipın ve •.onra da on? ~ikayet ettı. dı- daha kuvvetlidir. Bana bir şey olmaz. > > • Kadri Çehk oğlu 10 : hareket etmiştir. Kızılay cemiyeti vasıtasiyle Dikili fe- ye, büyük inşa eserine huzur ve ıÜ· 
yo Mısırdan ihraç eylemıpın. Eier diler- Cevabını verince Musa toprağa emre- • • > Frenlt drekopoli 5 E Bugün Ilrtısat vekaleti maden tetkik laketzedeleri için açılan yardım listesi kun içinde devam etmek için, yakın 
Mn kadıN ~ralım. Celaln muvacehe diyor! • > > A. Arkas 5 : enstitüsü direktörü maruf jeoloğ profe- her gün kabarmaktadır. Yardımı esaslı tarkta oulhun bozulmamaaını lıter, 
ol... _ Ya toprak .. Tut bunu.. • • • S. Kırhan 3 50: sör Salamon Kalvi ve diğer zevatta şeh- bir şekilde toplamak üzere teşkil edilen Bu davadaki aamimiyetimizden klm-

Muoa bu teklif karş,.ında ıatırdı. Ve biroen, Harunun ayaklan topuğuna > > • Ilısan Niksarlı 5 rlınize gelecektir. Heyete Maarif vekAletl komisyonlar faaliyete geçmiştir. Yardım 
- Ôelsln, muvacehe olalım. kadar toprağa gömülüyor. > • • S. ErenTürk 3 namına iltihak edecek zat yarın gelecek- mikdarı 24000 lirayı bulmuştur. Evkaf •e fÜphe edemez. Fakat biz her no 
Dedl. Karun, kadını içtima yerine ge- Harun ~ırıyor: • • • Namık Aymars 2 tir. umum müdürlüğil 1000 lira, millt ban- bahasına olursa olsun bir sulh değil, 

tlrttl . . . - Bu ne haldir .. diyor göz bağcı- • > , !Hallin A:rıksoy 2 Heyet azaları Pazar günü Bergamada kaların Ankara me~kezleri de münasip milletimizin menfaatlerini ve şerefi· 
- Ey hatun, dedı, ıerun ile Musa bey· !ık, sihirbazlık mı ediyorsun? Söyle top- • > • Celal Sargut 1 birleşerek zelzele mıntakasıru gezecekler mikdarda yardımda bulunmuşlardır. ni sarsıntılardan vikaye eden bir ıul• 

nlnd ld 1 hl k , d •~ le • > • Murat Görgeç 5 te'ki.kl · · -'-1 di B t tki'- POLISrN YARDIMLARI ene va o qıupa ç ınae en ı<or • rağada beni bıraksın.. • • • Kamil Acent 5 ve ' ere gırışec"" er r. u e ><- hun taraftarıyız. Balkan dootlarıınuı 

~k:~nhe~ai:.e~ı;:.:.~ayle .. Ta kl ha- M~:;~~-ğt;t:%~iyor: : : : ~·. i=anDoğan ; ~~= ~;~bir hafta kadar devamı muhtemel- fa~=k~:!:U:.eA.;~:::.=aau: bu telakkide bizimle rnutabık VI 
Kadın, Kanınla kararlaıtığı üzere Harun bu sefer dizkapa"-· kadar to~ • Pazar günü başlıyacak olan asıl tetkik- sine Izmir polisleri aralarında 150 lira hemfikirdirler. 

sua .... > > > 1. Süzen 2 50: 1 dımda bul lard kendi.sine lliretilen sllzlerl papağan gibi rağa gömülüyor. > • • A. Aydın 2 50:. !erde zelzelenin esbabı, vulru şekh tetkik top ıyarak yar unmuş ır. Burada bilhassa şu noktaya lgaret 
118yliyecelttl Fakat dili tutuldu. -Musa. Beni bu besireden kurtar ar- • • ~ Du:rm,,. 2 50•• edilmekle beraber aynı zamanda Dikili Ayrıca Dikilide ve Izmlrde evler! harao etmek iıterizı 

V d '- '- -~-d b" ·- •- '& h' b la d• • ···--, kaza merkezını.n' · •lındiki yerinde '-·-· olan üç polise de para yardunları yapıl-
• 

0 an a ıı:a......, a ır lru<U P a· tık sana tamamen ta i o yını, ne er- > > • Abdullah Nurdah 2 : • "'"' u- Türkiye hayati menfaatlerinin e1t1· 
od oldu. sen onu icra edeyim. > > > Ramazan Demir 1 : lup kurulmayacağı da takarrür edecek- ması kararlaşmıı;tır. .• . I tak" k d. Milli 

- Ya Beni lmUI, dedi, ıunu bilin ki Musa, tekrar toprağa emrediyor. Ha- > • >Haydar 3 so: rettıgı yo u ıp etme te ır. 
"°"'"bana çolı: mal Ve altın vaad etti. run bu sefer yarı beline kadar gömülü- >>>Mustafa 2 : Onuncu Fuar A .. f" t Şefimizin birbirine zıd telllit edi-
fl ki ıW:ln huzurunuzda Musa benimle yor. • • > Sabri 2 : sgafJ 13 len §artları telif ve onlara hlkim 

etti dlyo o!Syliyeylm. Halbuki böy- Harun yalvarıyor: > • • Ali Çavuş 1 : Hazırhklara başlandı Dıracatçdarın mukarrer olmak huououndaki kudretine güve-
lr ııeT ul& varld değildir. Muaa, de- - Aramızda karabet var. Hiç değilse Hakimiyeti Milliye olculu : Ekspozanlara diploma toplantısı haftaya kaldı nerek bu yol~n bizi b. üyük h, ed, .efiml-
enlmle ıdna etmek veya bana el vur· bunun hak'kı ve hatırı için beni kurtar. sınıf 4 öğretmen ve öğren. • la t - lab lir 
hat!! bllyle bir teklihe dahi bulun· Musa tekrar toprağa emredince Harun cilerinden 10 65! veriliyor Kuru üzüm ve incir ihracatçılar birli· ze u § ıracagına emın o 1 ız ... 

t'.•~••tır. Ben ııu"'nahkar bir lı:adınım, fa- tamamen yere gömülüyor ve diri diri gö. : Doku•uncu İzmir fuarı hakkın~- bir ~ı ya~tı"' bir .toplantıda. Uzlhn ve. incir CIEVKE,.. Bf• lftfU __......_..... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ Utl & 1§.A .. .. ......... 

t allahtan korkanın. mülmek suretile ölüyor. --------------- rapor hazırlanmaktadır, Ahval ve §eral- satıf fiatlerl iç~ asgari bır had tayın e.y- -*-
Muaa bu ııllzleri duyunca Cenabı hale- Bundan sonra Musa Cenabı hakka Ha- Uzun köprü • Kuleli tin müsaadesizliğine rağmen bu sene de !emiş ve bunu ihracat tacirlerine blldir-

ı.tn bli,.Uldüğüne bir kerre daha iman rundan kurtuld~•ı için teş&kiir edi- B kö Ü Ü fuarunız bllyülı: rağbetle karşılaşmış ve rniştlr. İhracatçılardan bazılarının mın· An karada Mtl. yor. urgaz pr s 635000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. tak". tlcar?t müdür!Ulilne. müracaaUı•r\ 
Cl!lzlindea yaılar akarak o cemiyeti Tanrı Musaya: Edirne (Hususi) _Uzunköprüyü Yu- Serbest kartla giren ve sayısı elli bini il.zenne, nıuımnııme muclbınce bu k~a-

._1:ett!. - Ya Musa.. Diyor, Harun senden nanistanm Kuleh Burgaz kasabasına bulan ziyaretler bu yekllnun haricinde- nn umum! heyet tarafından tasvibi ıcap 
Karun da yaptıAı hareloetten litrll kav- aman istedi ve yalvardı. Sen ona aman bağlıyan Meriç nehri üzerindeki büyük dir. e~ekte idi. D!in tl~t odasında ekse-

Baş pehllvanhk 
müsabakalara yapılacak 

oıf arumda hacil oldu. vermedin. naha köprüsünün tamiratı ikmal edil- Fuar münasebetiyle İzmire 136824 ki- rıyet temin edilemediğinden bu toplantı 
Bazı ehli tefot., Kur'anın (Ya eyyü· Musa! miş.ve b~ aradaki eski şosenin yeniden şi gelmi,ştir. Bunlardan 7291 kişi trenle, ya~ıl~!""'§ ve bir hafta sonraya tehir 

Ankara 5 (Huaual) - Kızılay cemi
yeti umumi merkezi menfaatine 19 Ma· 
y,. stadında serbeıt gür"f müııabalcalaıj 
tertip edilmiıtir. Türkiye bllf pehlivarıı 
Tekirdağlı Hüseyin Bulgar bllf pehüvanl 
Dimitri ile, Molla Mehmet Habet 1Am· 
piyonu Kasımla güreşecektir. 

kellezlne lmenu il telcilnu küllezine) - Yarabbi.. dedi. Ben onun ağzından tamir ve ınşaatına başlanmlJjtır. 3oıo kişi deniz yoliyle, 59646 kişi otobüs, edilmiştir. .. .... 
etlnln bu lftlr& hAdiseıinl kaodettiğini senin ismini telaffuz etmesini bekliyor- Türkiye Avrupasıru Yunanıstana ka- t bil k- nl 

108 
ki . ta İhracat kontrolorluğii yeni mahs<ll yı-

l 1 d Ad b, k ansa idi b raka 0 omo ve Qmyo a, şı yyare Jı dard "-Um ti 1 ini t b't t-•·-Y er aı. um. ını ır erre ı • ra yolu ile bağlıyacak olan bu yolun in· ile gelmiştir. Gelen ecnebi sayısı 1069- , tstan "" p er es ı e .....,.. 
Yine but tefolr ehli ioe bu ayetin bu caktım. şaatı en kısa zamanda bitirilecektir. Bu dur. tir. 

C leden d.e""1 Karunun vefatı ilzerlne Tanrı da: I im il T" ki Y · tan 
Ku. b !d" B yo un açı as. ı . e . ur ye- unanıs • Bu sene fuarımıza i•tir8k ederek satış lorail halefinin - Eğer o eni ansa L en seni ona d b t 1 f al .., 

lla zd C b d. arasın a yeru ll' ticare yo unun a ı- yapan ecnebi firmaların döviz muamele- -*-Sanatlar okuluna kabul ~ Muaa Karunu öldürdil.. musa t etme im.. eva ını ver ı. dilek al 
A f 1 ld • Bir rivayete göre Harunla beraber Y~~e geçecei:!"i . nazarı , a~ an !eri ikmal edilmiştir. Fuara iştirak eden- edilen meccani 

talebeler 
-*-uiye i tfra etme.ine p.ret o ugunu Gümrük ve ınhisarlar vekaJ.eü naha lcre fuar diplomaları verilmektedir. 

ederler. olan lyetrnlşb liktkişi de a:= .::;:~a ve köprüsü başında bir gümrük baş me- Onuncu İzmir fuarı hazırlıklarına da Lüks~mburgda 
Ecnebilere iş 
ruhsatiyesi verilmiyor 

vı"ler dfyorl•r klı onun a ir , e topraga go uş ve I ihd · Y nl "d b 
Q ak h · · b' d tm mur uğu · as etmiştir. e ı are u- başlanm••tır. 

c Muaa peygamber Karunun yanın· topr epsını ır en yu uş. günden itibaren faahyete geçmiştir. -·-. 
İzmir sanat okul unda birinci sınıfa 

kabul edilecek olan rneccant talebe için 
yapılan imtihanlarda kazanan talebeler 
42 Ahmet Özbek, 91 Nureddin Geçkin, 
161 Keme! Dineer, 36 Fethi Veznedar, 
151 Osman Doğrusöz, 144 İsmail Çelik
ata, 133 Zihni Tabaktır. 

dan. onu hacil olarak bırakıp çıktıktan •• Bİ'l'MEDİ •• -*- --
Fransa bütün 

belediyeleri 
komünist 
lağvetti 

Parl.s, 5 (ö.R) - Fransız amele kon
federasyonunun fikirlerini neşreden 
cPöpb gazetesi dmkwız işbirliği> baş
lığı altında yazdığı bir yazıda sendika
list teşekküllerden Moskovacı unsurla
rın ve Sovyet Rusyanın emperyalist ha
reketini açıktan açığa takbih etıniyen 

komünistlerin çıkarılacaklarını, komü
ıılat parti.si hderleri arasında yer alan 
Reyıııond ve Fraşonun partiden kat'! ola
rak istifa etmek suretile konfederasyon 
w~ı Juhonun ...ıtreterliğini deruhte et
illderlni bildiriyor. 

Juhaux aynı gazetede yazdığı bir ma· 
kelede Sovyet Rusyanın hareketin[ tak
biiı etmektedir. 

Brll'ksel, 5 ( ö.R) - Fransada resmi 
gazetede intişar eden bir emirname par-

Sulh teklifleri 

lamentonun içtima devresini kapaml§
tır. Belga ajansının istihbaratına nazaran 
bu karar çok mühimdir. Zira :komünist 
mebusları artık parlamento masuniye
tinden istifade edemiyeceklerinden hak
larında takibat yapılabilecektir. Ve bey
nelmilel bir cürümlerine karşı bu taki
bat başlamıştır. 

Paris, 5 (ö.R) - Üçüncü divaru harp 
hükümet tarafından !Ağvedilen komünist 
teşkilatını yeniden kurmağa çalıı;an bazı 
eSkl komünistler hakkında kanuni ta
kibata başlamıştır. 

Pari•, 5 (A.A) - Dahiliye nezaretinin 
bir kararnamesi bu sabah Seine Depart
manı dahilinde bütün komünist beledi
yeleri ilga etmiştir. Bunun yerine hususi 
bir idare ikame edilmiştir. 

reddedilirse .. 
Almanlar lngiltere yi Avrupadan 

tecrit edeceklermif (!) 
Londra 5 ( ö.R) - cBüihken> Danimarka gazeleıi Almanyanın, ıulh tek

lifleri red odildiği takdirde, Avrupa kıtasından idare edilecek bir abloka ilo 
lngiltereyl tamamen tecrid tehdidinde bulunacağını yazıyor. Fakat Londrada 
Almanyanın, harp iptidumdan beri. açık deniz tahtelbahirlerinin yarıaına ya· 
kın ıniktanru kaybettiği kaydedilmektedir. Geçen hafta içinde 6 7 6 tonluk kü
çük bir lngiliz vapurunun batarılmaıı. lngiliz ticaret filoıununbiricik zayiatı 

o1muıtur. Bu. da tahtelbahirlere karoı lngili.z donanmut tarafından açJan mü
cadelenin tamam.ile müeuir olduğunu isbat etmektedir. 

A.nneınin 
Sevdlgt Adanı 

• 

Bir genç nişanbsını Meşhur bir otel hırsızı 
al da yakalandı 

Lüksemburg 5 ( ö.R) - Hükilmet. 
Lük.emburgda ecnebilerin it ruhoatfy0o 
!erini 15 ilk teşrinden itibaren lptal ol> 
meğe karar vermiıtir. Yalnız Belçikalı 
iı,çiler bundan müstesnadır. Bu tedbh 
binlerce ltalyan ameleyi müteessir etmek
tedir. 

yar a . . . Meşhur otel hırsızı sabıkalı Ibrahlm 
Narlıderenın aşagı mahallesınden 16 Nezihi İzmlrde yaptığı kurnazca hırsız

yaşında Bn. Gülsümü nişanlısı Halil İb- Lklardan dolayı aranıyordu. İzmir emni
rahim oğlu Ahmet bıçakla iki yerinden yet müdürlilğünün haber vermesi lizeri
yaralamıı;tır, Suçlu yakalanmıı;tır. Tah- ne İbrahim Nezihi Istanbulda yakalan-

-*-
kikat yapılıyor. mıştır. Suçlu yakında İzınire getirilerek --Pazar maçları 

A takımları: 
.............. .,,..,.,,,., • .,,..,.,.,..,. isticvap olunacaktır. Saat 13 te ,Ateş - Yamanlar, hakem: İtalyadan ihraca 

Baba Konoralp. Saat 15 te Üçok • Do- memnu maddeler 
Askere 

Davet : • • . 
• • . 
• 

İZMİR YABANCI ASKERLİKS 
ŞUBF.Sİ BAŞKANLI(HNDAN ı : 

! Birinci teşrin 939 celbi yeldaşbğın· ! 
: dan İslim ve gayri İsl8m 1316 dahil : 
: 1334 dahil doğumlulardan muvazzaf E 
i hizmetlerini yapmamıı;, yabancı şu-: 
: beler crabndan bir buçuk, iki, iki: 
: buçuk ve üç senelik hizmetli bütün: 
: sınıflara tabi olanlan aşağıdaki ter- : 
: tip veçhile silMı altına alınacaktır .• : 
: İzmir yabancı Askerlik şubesine: 
i müracaatleri ilan olunur. E 
ı 1 - Deniz erleri 11/10/939 gü-: 
E nünde, diğer sınıflar 15/10/939 E 
: gününde şubede bulunacaklardır. : 
: Z - Bava tebdili müddetleri blt- : 
:miş olanlar da sevkedilecektir. E 
: 3 - Bedeli nakdi vermek istiyen : 
E İstaın ve gayri İslim erlerin bedeli : 
: nakdileri kabul edilecektir.. Bedel: 
Evermek istiyenlerin şimdiden dilek·: 
: çclerini şubeye vermeleri li:ınndır. E . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-*-Eylül ayında İzmirde 
148 çift evlendi 

İzınirde evlenenlerin sayısı son aylar 
içinde artmıştır. Eylül ayı içinde Karşı
yaka da 18 çift, İzmirde 130 çiftin evlen
me muameleleri yapılmıştır . -Jf..
Ramazan hazırhklara 

14 ilk Teşrin Cumartesi günü başlıya· 
eak olan Ramazan hazırlıklarına başlan
mıştır. Camilerde temizlik yapılmakta ve 
nevakısı ikmal edilmektedir. -*-Bir kadın ölü bulundu 

Torbalının Dağkızrlca nahiyesine bağ
lı Bozköyde Savran Mehmet karısı Bn. 
Arzu adındaki kedın evinde ölü bulun
muştur, HAdise tahkik ediliyor. 

ğanspor, hakem: Hasan ~anık. Roma 5 (Ö.R) - Resmi gazete İtalya-
8. takımları: dan ihracı yasak edilen mamulat ve 
Saat 9 da Ateş - Yamanlar. Saat 11 de maddelerin uzun bir listesini neşretmiş-

Üçok • Doğanspı;r. tir. Bunların arasında aililh, mühlınmat. 
Bu haftaki. maçların he!?"i de Alsan- tayyareler, tayyare yedek parçalan, ına-

cak stadında ıcra edilecektir. denler, kumaşlar, bir çok gıda madd&-
Hakem kursuna devam edenlerden !eri ile kimyevt maddeler ve eczalar da

beş kişiye yüksek hakem komitesince hildir. 
ehliyetname verilmiştir. 

-*-
Cümhuriyet bayrama 
hazırlıkları 

-*italyadan Amerikaya 
giden yolcular 

Cenova 5 (A.A) - 8 Eylül ile Birln
Cümhuriyet bayramı hazırlıklarına clteşrin arasında İtalyan limanlanndım 

başlanmıştır. On altıncı Cümhuriyet İtalyan transatlantikleri ile şlmall. mer
bayramının gayet parlak törenle kutlıı- kezi ve cenubi Aınerikaya takriben on 
!anması için hazırlıklar yapılmaktadır. beş bin yolcu nakledilmiştir. 

-- ---tz- -
Kadın kavgası Habeşistanda valiler 

Alsancak Sepetçi sokağında bir yor- toplantısı 
:••G•••••ı•••···,·••••••••G•••:d•••••••ı••••••: gan meselesinden kavga eden Bn. Can- Addis _ Abeba s (A.A) _Her ild ay-
E ••••• ! .. !~ .. !~~ ...... ~ .. !.~ .. ~~.i fer, Bn. Memnuneye tokat atmış ve ya- da bir akdedilmekte olan imparatorluk 
İzmir mebusu B. Rahmi Kliken Ber- lcalarunıştır. arazisi vahlerl konferansı dün vallt 

gamadan, İzmir mebusu B. Mehmet Al- -·- umuminin riyasetinde topl~tır. 
demir Ankaradan, İktısat vekaleti mil· Bir tashih ' 
fettişleri B.B. İhsan ve Rahmi Ören An- 31 Ağustos tarihinde memleketimize Esrar bulundu 
karadan gelmişlerdir. gelmiş olan Alman menşeli mallar hak- Servilimescldde Tama,alıkta demlrci 

İzmir mebusu Dr. Mustafa Bengisu kında dünlı:U gazetemizde bir haber mev- Ahmet Palamutçunun evinde esrar bu
Ödeın!şe, B. Sadettin Epikmen Ankara- cuddu. Se!Mıiyettar makamlarda bu ha- lundurduğu haber alınarak araştırma 
ya, Muş mebusu B. Şükrü Atak İstan- ber hakkında ademi malilmat beyan yapılmış ve 84 gram esrar bulunarak 
bula gitmişlerdir. edildiğinden tashih ederiz. suçlu yakalanmıştır. 

ve ne de o bensiz bir yere gitmiyorduk. de mevcud bir Adetten haberdar olduk. müz kimseler bize hep: hep bir yerde toplanıyorlar, çay, likliı 
Çarşıda, pazarda, sinemada, gazinoda Kibar ailelerin her birinin bir kabul gü- - Aman .. Siz çok hoşumuza gittiniz .. içiyorlar, pastalar, bonbonlar yiyorlar, 
her kes bizi dalına beraber görüyorlar nü varmı.ş .. Sonralan bu kabul günleri Sık sık görüşelim .. Kabul gününüz hangi içki seven erkekler ve hattl kedınlar da 
ve kardeş sanıyorlardı. değil İstanbulda, memleketin en uzak gün?... ayrıca (demleniyorlardı). Toplantılar 

Çünkü ben babamdan ziyade anneme köşelerine kadar da yayıldı. Diye soruyorlardı. Biz de: ekseriya akşam beşten sonra oluyor ve 
benziyordum. Aramızdaki on altı yaş Haddi zatında fena bir usOl değil.. - Henüz buraya yeni geldik. Daha gece yarısına kadar sürüyordu. 
farkı ise annemin kendisini eyi muha- Ev işleri ile meşgul olan ev kadınları adaınalcıllı yerleşemedik.. GünUrntizü Soğuk yemeklerden hazırlanmış bir 
faza etmesi yüzünden ancak bir kaç se- her saat başı, kapılarını çalıp hatır so- sonra söyleriz.. büfe bu kabul günlerinin açık listell zl-

~= ne farkı gibi gözüküyordu. ran eş ve dostlarla çene çalmağa mecbur Diye sudan cevaplar veriyorduk . yafet sofrasını teşkil etmekte idi. Bir ta-
İkimizi kardeş, annemi benim ablam kaldıkça ev işleri Allaha emanet edilir.. Esasına bakacak olursanız biz bu usu- rafta oyun bilenler bir iki Kare teşkil 

Yazan: Uç Yıldız 
-2- zannetmeleri benim de hoşuma gidiyor, Hele belltl misafir gelir endişesiyle evin- !ün acemisi olduğumuzdan ve acemeli- ederek poker oynıyorlar, bir tarafta gra

kendi aramızda bunları konuşarak ve de her işten önce misafir ağırlamağı dü- ğiınizi belli etmemek istediğimizden tem- mofon, radyonun cazı ile gençler dana 
Hem yalnız o değil .. Ben de annemin Annem beni İstanbula yalnız bırak- birbirimizle şakalaşarak eğleniyorduk. şünmek az angaryalardan değildir. Fa- kinli hareket ediyorduk. Altımızdakile- ediyorlar, başke bir tarafta yaşlılar lş-

yüzünU bir gün görmesem.. Kendimde mak istemediği için bulunduğumuz yer- İstanbulda ve az vakıt içinde kendi- kat bizde gittikçe genişlemiye başlıyan rin günleri Pazartesi, daha altımızdaki- ten, güçten, siyasetten ve dedikodudan 
bir yokluk ve boşluk bulacağımı hisse- deki evimizi kiraya verdik ve İstanbula mize bir de dost muhiti yapmıştık. bu usul, bu kabul günü usulü, bir çok l~rin Perşembe imiş. dem vuruyorlardı. 
diyordum. naklettik. Bir kerre bizim oturduğumuz dairenin yerlerde bir gösteriş hududunu öteye aş- - Aman .. kuzum, sizin gününüz bu- Bu kabil toplantıların diğerlerini pek * Nişantaşında, güzel bir apartımanın altında çok neşeli bir aile vardı. Bir tü- mıyor .. Neme lazım benim .. İlalemin iç günlere rastlamasın.. bilmem ama .. Bizim toplantılar pek te-

Nihayet liseyi bitirdim. üçüncü katında kendimize göre küçük tün deposunun muhasibi olan bu aile- yüzünü meydana vurarak dedikodu ya- Dediler ve kabul günlerinde muhak- miz ve samiml oluyordu. Göriiştüğümlls 
Yüksek tahsilim! yapmak için İstan- bir apartunan tuttuk. Bir de hizmetçi al- nin reisi şakacı bir adamdı. Yetişmiş iki pacak ben mi kaldım. Ne diyordum .. kak gelmemiz üzerinde ısrar ettiler. aileler hep namuslu ve kibar insarilardı. 

bula gitmek lazımdı. Babam sağlığında dık kızı ve bir oğlu vardı. Daha alt katta da Ha .. Evet.. bizim Şişli muhitinde gördü- Annemle ben işte bu suretle bu •gün•- Benim yetişmiş bir ddikanlı olmakla be
hep beni avukat yapmak istediğini söy· Ben, mektepten çıkınca hiç bir yere bir müteahhid, karısı ve baldızı oturu- ğümüz bu kabul günü usulünü biz de !erin sırrına erdik. raber mahcup tavrım ve ciddt halim, an
Ierdi. Onun bu arzusunu yerine getir· uğramadan doğru eve gelirdim. Ve son- yorlardı. evimizde mecburen tatbik ettik. Mecbu- Bw1lar eve misafir kabul günü değil ııemin otuz beşinde olduğu belde yirmi 
mek için üniversiteye, hukuk fakültesi- ra hemen her akşam annemi alarak so- İstanbula geldiğimiz zaman burada, ren dedim, çünkü evvela bizim aparlı- adeta birer (resmi kabul) idiler. Kadın yirmi beş yaşındaki gibi güzel. ve genq 
ne girmeğe karar verdim. kağa, gezmeğe çıkardım. Ne ben onsuz daha doğrusu Beyoğlu ve Şişli muhitin- mandakiler ve sonra onlarda görüştüğü- erkek tanıdık veya tanıdığın tanıdığı •• Bİ'l'MEDJ •• 
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Bitlerin iktısadi harbı 

Tebliğler 
---ış..---

bauas teblllb 
Paris fJ (Ö.R) - Fransız umuml ka

.rargAhuwı tebliJine göre cephenin muh
telli noktalarında fasılalı topçu hareket
leri olmuştur. 

Paris 5 (Ö.R) - İlktefı'ill ababı ııet-
redilen Fransız tebllil: Cephenin mubte-

8 i tar afların seyrüsefer hakkını tanı- ;§_~~~~ 
mlyarak amansızca devam edecekmiş ~dLm:~:ve= 

olan hava tayyare faaliyetini de hafif
letmiştir. 

Atlantik denizinde bir Fransız tahtelbahiri bir Al- ıa!:ı~t!b~~=·A> - 5 Teşrinievveısa 
Cepheninin muhtelif noktalarıncla fa-

m a D Kargosunu hamulesile zaptetmiştir sı~ı:.;ua;ımuştur. 
Beı-lin 5 (A.A) -SaWıiyettar melıafil tiyle şunları söylemiştir: dirler. Karakol gezen gemiler araslllda Berlin 5 (Ö.R) - Alman tebliği: Şark 

ika.dl barbuı bitaraflann llefl'Ü,leferl Memleketimizin İngiltere ile olan tica- ~~ ~vazör, 2 ~uhrip'..2 .. tahtelb~, cephesinde: Vistülün şarkında temizle-
fıl-rindeld tesir ve akisleri nazarı itibare retinin boz11Jm,.ı::.ıruıı asli müsaade ~ek ıkıncı d~recede hı~ çok .c~u~ ve yiız me hareketleri devam ediyor. 
•lmm .. ızın Aıruuwzca idame edileceği- niyetinde değiliz. Iskandinavya ticaret k~d~r sılAhla techiz edilnu.ş .ticaret. ~e- Garp cephesinde: Topçu ve lstikpf 
pi ve lnslltere kaçak telikld ettiği eşya gemileri ile kafile halinde ve muhafaza mısı. vardır. B~~lann. t:şrıkı mesaısıni tayyareleri~in faaliyeti vardır. 
li.tesini tadil etmedikçe bunun böyle ola- altında olarak sevkiyat yapalacaktır. Bu bahrı~e ne~retı ısteınıştır. . . . Paris 5 (Ö.R) - Fransız akşam teb
Mlmı beyan etmektedirler. sevltiyat emin .sahillere kad8:f ın~~ . Parıs 5 (0.R) - Atlantık denızınde liği: Cephenin bütünlüğü ti7.erinde ~

Londra 5 (Ö.R) - Alman hükümeti, altında yapılacak ve orada Ingiliz kafı- bir Alma~ . kargos~u ~pteden Fransız t.ün gün silkdnet. Cephenin muhtelü 
t.itaraf devletlerin ticaret gemilerine lelerine müliki olacaktır. tahtel~ ~-u g~ı~etıle birlikte üs.stil- noktalarında iki tarafın keşif ınüfrezele-
karp topyektlıı bir harp yapnağa karar Londra 5 (Ö.R) - lngiliz amirallık ~~kes~. donmuştur. Fransız harp ge- rinin faaliyeti. 
veımipir. Norveç gazeteleri Alman tah- lordu Vinston Çörçil bitaraf vapurlara mısı b~ ışı muvaffakıyetl; ikmal için Paris 5 (Ö.R) _ Bu akş.amki teblij 
'9Jbebirlerioin tecavüzlerini büyük inli- yapılan tecavüzler münasebetiyle beya- l 000 mil ~~ . kate~ge mecbur ol- bugün mühim hiç bir hareket olmadığını 
an. bqılamaktadırlar. Bu gazetelerin natında: •Bitaraflar, kendi bitarafb~- muş ve kendısıru t;8kibe. mec~ur ettiği gösteriyor. Buna hayret edilemez. İhti
-1chklan haberlere göre Alınan tahtelba- nı ve istik.Wlerini kimin tehlikeye du- Alman kargosunu bir dakıka bile gözden yatlı ileri hareketler.inden sonra Fran
~lerl $imdi billul.Ma Hollanda sularında şüniüğünu şimdi muhakeme edebilecelC kaçırmamıştır. . . sız Jcıtalarının zaptettikleri mevkileri 
faaliyette bulunmakta olup İngiliereye vaziyettedirler.• demiştir. Ko~ag 5 (A~) . --:.~at.io~ Tıten- müdafaa vaziyetine koymak için l>ir te-
lideoek olan bilumwıı bitaraf vapurJan d~n Ber~ın muhabir~ ogrendıgıne göre vakkuf geçirmeleri tabiidir. 
Latınnak emrini •lm•,Jardır. Stokholm 5 (A.A) - lsveç harp ge- hır. Darwnar:ka genusa Alınan harp gerni- TAHTELBAHİRLE .MÜCADELE 

Oslo 5 (Ö.R) - Iskandinavya mem- mHeri Alman tahtelbahirleıinin ~su- Ier~ larafın_da~ araştırı~ ise de hamu- Paris 5 (Ö.R) - Tahtelbahirlerle mü-
leketlerioin ytlk.ik bir pbsiyeti bitaraf lanna taarruzda bulunmalanna mahi ol- lesı zaptedıldıkten sonra serbest birakıt- cadelede alınan parlak neticeler şu bir 
vapurlara yapılan tecavüzler münasebe- mak için bu sularda karakol gezmekte- nııştır. kaç rakamla sabit olacaktır. Londradan 

Hitlerizmi ezmek • 
ıçın 

• 

lngiliz döminyonları kuvvetlerini müt 
tefik ordular emrine tahsis etmiştir 

Loodra. 5 (0 .R) - imparatorluk 
memleketleri Iııgllfz btlkümetinin müca
delede zafere kadar devam azmini kayıt
aıs tasvip etmlf ve en geniş n:ıüzaharet 
v&adinde bulunmUftur. lngıltere ve 
fnnsarun Hltlarizmhı zorbalık hareketi
iM muvafakat etmeleri icap ettiği hakkın
Lki teJAldriJere cevaben imparatorluk 

rt impllratorluğun bütün C:::::: naat taarruzuna karşı im
~ atırlığuu en .!leri bir şekilde 

hissettirmek hususundaki sabırsızlıkları 
teyid etmişlerdir. 

Dominyon nazırlar konseyi Londrada 
toplanacaktır. Bu haber bütün domin
yonlarda .sevinçle karşılanmıştır. Avus
turalya hükümeti bu içtimaa haşv'ekilini 
gönderecektir. Yeni Zeland başvekili 
huta olduğundan ba.Jyekil muavini 

Londraya gelecektir. Cenubi Afrika ve 
Kanadada en müuf -t>•r .nazırlar~ 'WlSı
ta.siyle temsil edileceklerdir. 

Londra, 5 (Ö.R) - Bahriye nazırı 
Çörçilin büyük rütbesi dün oglu Radolf 
Çörçilin evlenme merasiminde hararetli 
halk teuhüratına vesile olmuştur Bah
ı·iye nazırı celseye girerken halk taraf uı
dau hararetle alkışlanmıştır. Muzaffer 
Ingiliz filosunun şefi hakkındaki bu te
zahijrat, lngiliz milletinin kendi arzusu 
hilif ına harbe sürüklendiğini iddia eden 
Abnan propag:)ndasına en güzel bir ce
vaptır. 

B y Daladyenln nutku-

bildirildiğine göre harbın ilk haftasmda 
65 bin. 2 inci haftada 46 bin, 3 üncüsün
de 21 bin, 4 ilncüsünde 9 bin, beşincisin
de ise ancak 8 bin ton emtea, tahtelbahir
ler tarafından batınlan vapurlarda kay
bedilmiştir. 

Mussolin1 Hitlere 
itin1adın1 
kaybetmiştir 

- BA.ŞTAKAn 1 INd SAHİFFJ>E -
pada her hangi bir toprak emeli besle
mediğini taahhüt etmesi. 

6 - Akdeniz hali hazır durumunun 
muhafazasının alikadar bütün memle
ketlerce pranti edilmesi. 

'1 - Avrapada toprak tama-i,yetiaia 
ve .istatükonun Amerika tarafından da 
ZlmaD altına aJ.nmua.w 
Budapeşte 5 (Ö.R) - Macar gazetele

ri Lord Halifaksın nutku sulh için mü
zakere kaplS1Dl kapadığını ve önUmUz
deki hafta içinde beynelmilel vm,.tte 
bir açıklık beklenebileceiinf ~. 

== 

·soN HABER 

Fransız Başvekili 
Yeni bir taarruza yol açacak 
kararsız sulha taraftar değildir 
Londra S (0 .R ) - Framrz bapekili Dalacliyenin mebu.n l.ariciye ke

lllİ9yonundakl beyanatını bütün Frama tuYİp etmİftİr. B. Dalacliye Framama 
hmunıazlak n karanızlık vaziyetinden bıkm11 oldujunu ve cebir ve fidd91e 
~n efmeii recldettiiini aöylemiı ve yeni bir taarruza yol hazırlayacak ka
ranez l>ir .ulh istemediiini lmdimıittir. 

Rayfta&' ~timamdan evnl 8. Hitler Berlinin tehdit banjman Jnsiliz ._ 
Framaz azmini h~ bir suretle sarsmaclağanı anl.m11 buhmnıaktadır. lngiken 
ve Franaanın Avrupadald küçük milletleri müdafaa azim ve karan tam Ye 
kafi olarak bakidir. 

Ruzvelt, sabık Leh cümhur reisini 
Amerikaya davet etti 

Sabık Polonya hültümeti erlıdnı 
Yugoslau hududunda 

8ükret S (ö.R) - Nezaret altmda bulunan sabık Polonya hükümeti _... 
kanı Bükrqin SOO kilometre garbında Yugoslavya hududuna yakın olan bir 
kuabaya hareket etmitlerdir. 

Vafing1on S (0.R) - B. Ruzvelt Polonyanın eslci reisicümhuru 8 . Moz:I... 
kiyi Birlqilc Amerikada oturmağa davet etmiştir. B. Moziaki gCSıterilen all• 
kaya te,ekkür etmelde beraber sıhhi sebepler hasebiJe lsYİçrede oturacakbr. 

8ültrq S (ö.R) - P.oloaya harbı esnasında Çel lejyanlaruu tefkil ve lda-
re eden Çele generalı Zi!Mla F ransaya gitmek için Romanyayı terketmittir. 

Fransız komünistlerinin ihanet 
sayılan bir vesikası 

Pari. S (O.R ) - FraM1Z radyosu •bık ltomini« partisi mel.u.lanmn...., 
bu.an mecli.1 reisi 8 . Her,.01a gönderdikleri mektuba bir ihanet olarak gS.. 
tennektedir. Bu mektupta komünist mebuslar Ruayanın Balkan lwdutlanoda 
Ye Balbk memleketlerinde yerle§meainin tarka doiru yeni Almaa taam.
lanna kat"I olarak yolu kapadığını, Fransaıun bu teminat altuKia ..Ih yapee 
bileceiini beyan ediyorlardı. 

Franaaz radyoeu bir kaç ay evveline kadar mukavemetin en hararetli taraf.. 
tan olan komünistlerin şimdi birdenbire vaziyetlerini deiittinniş olmalanni, 
Stalinin vaziyetindeki tebeddülün bir neticesi olarak gösteriyor ve müntehip
lerinin bu mebusları reddettiklerini bildiriyor. 

Dominyon hükümetleri 
zakere için Londraya 

-nazırı mu-
geliyorlar 

Londra 5 (ö.R) - Kanada, AYusturalya. Cenubi Afrika ve Yeni z..a..t 
nazırlannın yakında lngiliz hükümetile müzakae için Londraya ırelecekledal 
Dominyonlar nazın B. Antoni Eden dün a.vam kamarasında bildirmiftir. &. 
haber parlamentonun bütün partileri tarafından derin memnuniyetle karwa
lanmlf olup harbın ipticla.._ beri cereyan eden bidieeler ........._ • .... 
llİla bir nka aill ıel&llt edilaaittir. 

Almanların tenkil hareketi Bütün bitaraf memleketlerde çok 
derin tesirler ve akisler yaptı 

Mareşal 
Makenzen · · Yaları SilezyaJa kaJınları bile 

ıçın lıurıuna dizdiler! 
Y ... laüaatblM neci• Bükrot 5 (ö.R) - Sözlerine itimad edilir mütahidlerden alınan habeder. 
tehir ~! ıröre Almaalann yakan $1ezpdaki tenkil weketi tidcletli olmuttar. T ._-. 

c- fakat acaba neden .. laarba de- nm Avnı~nın. ~ ~u ve cenup Londra 5 (Ö.R ) -:""~!anın, Bitle- kül eden divanı harplel'de 1920 •n.eeinde Almanlara kaqe isyu ......._._ 
yam ediyonunllZ) H icama ainY• Le- ~oğusu vaz.ı_yeti ~1 mümkün ne- rimıin her h.rebtiııi tMvip etmiyea. ........ eden bir çok kaclıa Ye erkek ilaaneti Y&taaİye ile itham edilenılt it.. 

'-dan · i .... F~ h. tanı müdafaa ettiiiaizi iddia ediyor- tıcelerinl ~r. Alman cenenllerine nasal muamele et- ,._. dizlmitlerdir. Kur,... dizililenlerin çoğu entellelttüellerdir. l-
1
erinde otonte • ~-.;:..,.&. 0••1 ı· · d• Ancak. 1 eltittan artık mncut B. Da1adye "l'Urki)-e ile ~ titinin yent bir misali ihtiyar Karepl .,.. 

tı.aric:iye kami.ron~ n n .oemn ",?.uz: • arba devam ..bebi seyrini mılatml§ ve Ankara htUdhnetile l'on Makem.enin 90 nıncı yı)dönümil için Lir lı:ac; papaz ela Yardır. 
ar ni mabi,.etw teımn.ah ~ mlann degıldır. Demek kı. h olan ad•asebetleft YMrftend1ran d~ yapdması mutasa tezahilr1 · tebf- ç k 4- ı 
........ ~. ~~ F~- ele bhammlbr.> . iflecr· cihet- l\ik ve dürüstliltfl bilham kayrt ve ... dyle ıöiülmilştnr~:ınun.: llare- e ana isi Alman idaresine kar~ı 
u& ...utled b. shki ~eti ta tekil- Bu mahakenae. caayet ıgı ld .. ret eylemiştir. pim eald sOlh arbdap Y 
d. miltal&a etmektedirler: le tevkif edilen b ir katilin. :banı öal u- Blıfwıkil müteakiben Kont Cianonun Friçin Leh cephesind öl:~ gelmekte devam •dı•yo•a 

c Franea Ye lnptere millederinin hat- iü cihetle mU-~ kam af• t ep Bedin M)'ahatine temas etmif, ispanya tiyle hiddetini gizleın e mı:.dır '-
" hareketleri böyle sarih bir tekilde te- etmeğe benzer. Jqil~e ye rama~ ile olan münasebetJerin tedricen nonnal reşal Fon Mak e~ b ~- Londra S ( ö.R ) - Framada müttefik ordulan yamnda barba ipirak ec&.-
uhür edince, ltalyada, - Stefani ajamı- battı !ıareketini ~n_Jamaia çallfUlla:J°acLr~ hale geldiğini ve japonya ile olan müna- i§tirik ederek, :n umu.en: k te 
nın reımt bir notaamdan anlapldaiı üze- mahfilleri artık ıyıce .. a~~ . 0 

tor- sebe~!erin~ . mahsus bir salah olduğu- terinin eski bqJuım~ V uvve! cek bir Çekoelovak ordUM1 teaia edilirken Çek ahaliai de Almanlara muka..
re _ bir sulh konferansını ic;timaa çağır- lar ki dünyanm en büyük iki ~ nu SOJ'lemiftir. önünde Lehler v. aqo mete devam ediyor. Alman otoriteleri Pragda Cumartesi gÜnü tramvaylarda 
mak yolunda biç bir tetebbüete bulun- luiile Hitler hükü.~eti ~ra~nda hıç an· B. Daladye nihay!t Amerikada bitaraf- Nazi tefle · . ~~= ~ yapılacak hiaditın Almanyada bayır cemiyetlerine tahsisini emretmi,ıerdi.. 
mak zamanının kendi8i için gelmediiini latma artık mümkun deifldir. lık kanununun tadili hakkındaki müza- naatind~m~ =~ön.. ~ Banun ~rine ıeçeo cumarteai günü Pragldar tramvaya binmemitlerdir. 
anlamııtar. Fakat bir aual hatıra gelebi- kereJ:rt.e.!\.~ ~tük~funra Fran- zahtlrsUz ~ hep bw;ünun te- Tramvay arabalan tamamen denecek daecede boı seyrüsefer etmifladir. 
lir: Naad oluyor ki, bunca ihtarlara rai- TEV1LI..ER: sa ~m mroe .den~ bt'l bir ---...::....:_..:.:..::::...:ae=~:.:u=ur:·:__...:_ __ _: _______ _:_::_==-=.:~==-=:.:_..=-=..===...:==.::==---
men. Almanya lngiliz ve Fransız millet- Adolf Hitler bütün tevillere sap~· vazıfe old~ğundd u b~aki~ir ti: l 
1-U.in sar911maz kararından bunca za- tır. Bütün siyaseti "' .uretle hülU. edı- Fransa ~. ~°1:a~ıv ~~ınde ~ On Jf',Q 

·· h d b·ı · · B · h 1 1-._ ili K d. · d olan haklı ce- yun eymegı .n:u~vr. r ... ....ı:~: ..- ou g; man şup e e e 1 mıştır. unun ıza ı n- co· ·r: en mne mevu .. • . tecavüz d,a ,,. ··ıa-k'değ°il bü- görüşmeleri samimi bir hava içinde cereyan 
ederek tam bir mutabakat haad olmuftur 

siltere ve F ransan.ın 1röat~rclikleri de- zadan kurtulmak ic;in otoriter reıımm .- tün mill:de~ için ~~ ~r:evesi ~in
v~ı 11zlatma ve s~ azmmde buluna- tinad ettiii bütün fikir premipleri. fela- de mili! emnly~U mutlak bir şekilde ga
bilır. Senelerden ben devam eden bu az: ket karf181nda, terk ve rt'd etmekte te- ranti eden cJevamlı bir barlfdır 
mi Hitler cte.leti zaaf eseri olarak tellkkı reddüt etmenıietir. _ · 
etmekten geri kalmamlftlr. BiTARAF MEMLEKET- Ara 

Fakat Aiuatoeun 90D gÜnlerind elci LERDEKI TESiRLER : l'r8nsa ft p Aleınl 
açık lngiliz ve Fransız ihtarlarına raimen _.-.;.;Lbisü •• mukad- Paris ' (0.R) - lbnialUudun Paris 
Almanya Lehiataaa Ul'fl caaİyane bir Fakat Hitlerin t~ . nun b. it sefiri araplann Fransa ile müşterek haya-

l il F der akıbeti üzerinde aldanan ır te 
taarruz yapRUfbr Ve oailtere · • ran- t-•--= B. ti menfaatleri old ... nu ıöylemi,..;r. · ecb memleket yoktur. Macar gaze ~· . __ ...A...._ il'" ..... .ilw aanlmaia m ur etmittir. · L • daki ."W". 1

" '-L 1 - 1 Daladiyenin hariciye ıı;oml9)'onun . . 
Almanya, ,imdi bu memu:ıı;et ere, fOY e nutkunu naklederken F ranmz - lnıahz Pr8MS8 bir laranza 
denıek iatiyorı göriif ayniyeti üzerinde itarar ediyor. -ao-.1 ._ 

In2ilizler ilk hamlede on Fransızlar 
8 milyon liralık mal alacaklar 

KABŞİYAKA 

v.,.. htı • ıi -·· ..... 

Melek Sineması 
Yiae IMa hafta aiwa W..Wn ta
na ... , iki Wlytik filllEW taWim 

edb'or-
J • DAJfGAU "•Dl1' 

OYNIYANLAK : 
GLADl JOBJ - J AN BEAL 

Iİllİ iki yüUek sanatkirm JuaUliı 
bu mühim filim, bir annenin olla
nun ve zevdain şerefini kurtarmak 
isin yaptıiı fedakidığı tasvir ediyer 

2 • DfJŞMAltl MMKUI 
AJ.2'11'DA 

BfiYt}K ARTİST 
DOLOUS DEL af ONUN 

çe\•irdiii heyecanb büyük casusluk 
filmi. •. 

SEANSLAR : Her gün 4.30 - 1 - lw 
Cumartesi, pazar 1 ve Z.31 da ilive 

Holanda gazeteleri lngiliz - Fraıısız kitap ·~-.--ecen - .BAŞTAJlAn 1INd8AldnmB - tere, Jiier taraftan Tiirltiye
11 
Fran-

azmini töYle bqhklarla belirtiyo~ar: Paris S (ö.R) - Fransa hükünaeti edecek tekilde idame edilmelidir.> M araınJa meucat son J era:eJe 
· · b . uta harba müncer olan vekayii izah eden bir ~ bahaedeırlı:en hatip şun- -L- L..::.1-•- • L-L!I! 

1
.-6.!f _, clki tecavüz arasında geçteı rr m - lan .c;vt--:..c- .. RIU -.~ICI 6 ayr&

0 

-...u _, us• 
d mi b. sulh kırmm kitap n-.reclecektir. Bu kitap ba .,._.IU9ur. .ı .%.... 

reke olmaz!>. Fransa eva ı ı~ v · cTi.lddyenin Sovyet Ru ... a ile milza- cıasunrı JUUUtetmıyora:z. » 
.:....1··or, __ L 1·r ve , ,·delete L - - · n -egmegı huaustalı:i bütün vesilı:alan muhteYI ola- L __ 1__ -ı -~-
._ 

1 

ceu VV7'" "-~inde bia .k.aqı hiç bir husumet B. DALADYENl:N Qri'Z ANATI 
reddediyor, tehdit ka...-..da S~İ~ _cak ...... tıı_. _ _ __________ eseri göremiyoruz. Tür.kiyenin Rusya i]e Paris, 5 (0.R) - Başvekil Daladye 
Dalad iyenin nutku hakkındaki bır dostluk nıünasebetlerinl idame etmesi, Türkiye Büyilk elçisi ile görüşmii§tür. 
yan notası da F ransanın takip ettiii P- lngiltere ve Franaaya karşı taahhütlerini B. Daladye Hariciy<' encümenindeki 
yenin milll emniyetini ve a,ni zam~d- Elhamra muhafaza eylemesine mani değildir.> beyanatında Türk - Fransız dostluğuna 
bütün milletlerin emniyetini tekeffül e- Amele lideri tekrar sulh meselesine ehemmiyetle temas etmiş ve Ankara ile 
den devamlı bir sulh olduğunu, Fra~ gelerek, alınacak her sulh teklifine sa- müzakereleri vasıflandıran dostluk ve 
mebualan bu nutkun çok derin bir teamr e1ne111aınc19 ı.--.H- dece menfi bir bir cevap vermek müm- dürüstlüğü bilhassa .kaydetmiştir. 
hmule getirdiiini kaydediyor. • --.-• kün olmadığını söylemiştir. Londra, 5 (A.A) - işçi lideri Lord 

Am.terdam S (ö.R) - Fran91Z. bat Senenin en kuvvetli LORD HALIFAKSIN BEYANATI SneD Lortlar ıkamarasmda müzakere 
vekilinin mebusan hariciye encüm~~~ Kahramanlık filmi Lord Halifaks cevabında Londra ve açarak ezcümle demiştir ki: 
vuku bulan beyanatı Holımdada uyu -*• .& • • Paris arasında tam bir anl8§1nanın ınev- Barış yapıldığı zaman bunun ba.zılan-
tesir yapnıqtır. b .. DEftaaaa. Ti c~t o~duğunu söylemiş ve lngiltere ile wn ailihlanmHma ve taarruz hareket-

Paris, 5 (A.A) - B. Dalad~e ugun AVCI GEMİSİ Tilrkıye a!"8smdakl mi.lıwıebetler hak- !erine hazırlanmasına yarıyacak bir mü-
öğleden sonra hariciye komısy~nunda Fransızca sözlü kında d~tr .ki: •• • tarake değil gerçekten bir barış olmasını 
lharangbinı.cınaebepldan :r~ ~~.::::=u!~ Baş rollerde: • •.1'!6!ltere .. R a•ya H T ar/riye temin lçln elimizden geleni yapmak mec-

. b. beyanat Richard Greev - Nancy Kelly ,ıbi ılri biiyalı lıomp memlelref buriyetindeyiz. Na2W Almanya evvelce 
icraatını izah eden genış ır Dünya haberleri filiminde araınJa Jo•tane miinanbetlain ne ise şlmdi de odur. Modern zamanların 
ya~ış!kiı harbin sebebi Polonya - Al- meucut olmaaınJan Jaima bahti- afeti bir barış imkanları hakkındaki 
many: ihtilatı ise de esas sebebinw Al- POLONYA llARBI yar olaca/ıtır. Türkiye ve Rusya yokJamalar_a gelince bu kabl~ teki.illerini 
..manvanın tahakküm arzusu oldugun~u~UIL..SOaaın.ı:.Lıı.r.!...3--3....J._;yuu.._ ___ _.u._ ___ ~..,......_.-,.__.._ ___ ___...__. 

hut da arzu etmiyor. Fakat tekliflerini 
bir elde kadife eldiven diğer elde rtlve}. 
ver olduğu halde ileri sürmekle heılaal
de fena bir prikoloji yapıyor. Bu aoıı 
senelerin vasfı olan gerginlik ve t~ 
Jer iç~ ,Y.a§&mak ~miyoruz. lngillere 
hiJkümetinin ancak gerçek ve devalnlı 
bir barış mevzuu bahsolduğu taman aıl
hun tekrar tesisine matuf her türlü tek
lifi naurı itibara almakta aslA imtina et
miyeceğini ümit ediyoruz. 
Müteakıben söz alan Lord Cecil Türk 

Sovyet milzakerelerinin lngilterede iyi 
karşılanmış olmasına bilhassa işaret et,. 

tikten sonra Polonyanın Ahnanya ve 
Rusya tarafından talep edilen taksimin
den bahsetmiJ ve ezcümle demiştir kl: 

Bunun böyle devam etmiyeceğinden 
emin olabiliriz. Bu mesele bu devletler 
tarafından ve şimdi değil harpten sonra 
toplanacak konferall! tarafından halle
dilebilir. 

Lord Cecil sözlerini bitirirken hiç bir 
barış teklifinin tetkiksiz reddedilmeme
si icap edeceğini söylemiş ve lngiltere 

• •_:._ M & ,._ • - ----



P. f) K T ()il. U N. -,ı 
.. . -:n. toı s ~ s ıı 

Kaç tane ketvun 
yiyebilirsiniz? 

-+-
YAZAN: Dr. G. A. 

Bir oturuota bir karpuzu yiyenler ara
da sırada işidilirse de, kavunun bir tane
sını birden yiyenler pek te işidilmez sa
nırım. Adet olan kavunu - lokantalarda 
olduğu gibi • dilim dilim keserek, yahut 
- evlerde olduğu gibi - küçük parçalara 
doğrıyarak yemektir. Böyle yapınca bir 
kavun tekmil bir aile sofrasını idare 
eder. 

...,..:.-.··- ----
rENI A.SIR 

Sosyalist parti grubu 

Sulh şartlarının ilinını 
hükümetten istedi 

(eqR.SA] 

Roma 5 (ö.R) - Londradan bildirildiğine göre MuhafazaUr part:Lılnln 
c 19 2 7 komitesi• namile maruf en nüfuzlu bir komitesi sulh teklifi imkanlarını 
tetkik İçin içtima etmiştir. 

Diğer taraftan Parisde sosyalist partisinin parlamento grubu B. Leon Blu
mun riyaseti altında toplanarak Fransanın insani bir tesanüd vazifesile barba 
girmeğe mecbur olduğunu bildiren bir karar suretini kabul etmiştir. Ayni karar 
partinin adalete müstenid, devamlı ve ıilahsızlanma imkanı veren bir sulh 
akdine bütün kuvvetile çalışacağını seferberlere temin etmektedir. 

Parti, hükümetin kendisine yapılabilecek bütün sulh tekliflerini tetkik et• 
meğe ve parlamentoya bildirmeğe davet etmiştir. Ayni zamanda Fransız hü
kümetinin sulh §artlarını teşkil eden siyasi ve ekonomik şartları ilan etmesini 
talep etmektedir. 

Alman - Sovyet mümessilleri 

ÜZÜM 
1259 Üzüm tarım 
657 Jiro ve §Ü. 
611 P. Mihalef 
580 K. Taner 
446 A. R. Üzlimcü 
384 Ş. Riza H. 
600 F. Sabri 
291 Inhlsarlar id. 
256 Öztürk şir. 

. 222 N. Üzümcü 
159 S. Erkin 
138 Akşehir bank. 
124 M. J. Taranto 
107 Hilmi Uyar 
120 J. Taranto 
88 Albayrak 
66 İ. Hakkı Veral 
66 M. Ali Karda 
42 S. Paterson 
33 Cemal Alişan 
10 Muammer Zencirci 
8 J. Kohen 

6267 
130853! 

6. 10. 
5.50 11. 
6.50 11. 
6.50 12.50 
6. 10.50 
5. 10. 
s. lS.50 
5. 5.625 
6.25 10. 
6. 10.50 
6.50 6.50 
6.25 7.25 

13.75 15. 
9.25 13.75 
7.25 13.50 
7.625 14. 
6.50 6.75 
6. 7.50 
7.50 8.25 
7. 7. 
5. 6.50 
5. 5. 
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........................ 
DiŞTABiBi 

Azra Demirelli 
Her gün hastalarını İkinci Kordon ~ 

Cümhuriyet caddesi Merkez Banka
sı arkasındaki muayenehanesinde 
kabul eder .. 

Mesai saatleri: 10 dan 12 kadar .• 
3 ten altıya kadar ... 

TELEFON : 3287 
il•IEB~7V'Dl,GlilUıll&fS!t1 Bil 

1ZM1R B1RtNCt tCRA MEMURLU
ôUNDAN: 

Nurinin Seydiköy kooperatüine olan 
borcundan dolayı Seydiköyün Bozyaka 
mevk.iinde tapu sicillinin 2 nwnarasında 
mukayyet 1 hektar 1028 metre murabbaı 
55 zeytin ağacını havi ve 145 lira kı)•meti 
muhammeneli zeytinlikteki hissesi şayia
sı ve karakol civarında tapunun 3 numa
rasında mukayyet 1 hektar 2407 metre 
murabbaı ve beher dönümü 20 şer lira 
kıymeti muhammeneli tarladaki borçlu
nun hissei şayiası. 

Ve Görece mevkiinde tapunun 4 nu
marasında mukayyet 9650 metre murab
baı ve beher dönümü 20 lira kıymeti mu-
hammeneli tarladaki borçlunun hissei 

IZMtR BELEDtYJ::StNDEN: 
- Mezbaha içindeki lokantanm 

10/10/ 939 tarihinden itibaren bir senolilc 
icarı başkatiplikteki şartnamesi veçhile 
açık arttınnaya konulmuştur. Muham. 
men bedeli 102 lira olup ihalesi 
20/ 10/939 Cuma günü saat 16 dadır. 1§• 
tirak edecekler 7 lira 65 kuruşluk tem). 

natı iş bankasına yatırarak makbuz.ile 
encümene gelirler. 

6, 10, 13, 18 (2048) 

OPERArOR 

Dr. Asil Mukbil 
Ata kam 

MEMl.EKEr HASr A· 
NESiOPERATORV 

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

TELEFON : 3537 ....................... 

Acele satılık 

Halbuki kavunu, bir tane değil, bir 
kaç tane birden yemiş olanlar vardır. En 
meşhuru eski Roma imparatorlarından 
Albinus, bir oturuşta sekiz tane büyük 
kavun yermiş. Tarih bu imparatorun ka
vunu kabugiyle mi, yoksa soyduktan 
sonra mı yediğini ayrıca kaydetmiyorsa 
da. kavun kabugiyle birlikte yenilirse 
pek tatsız bir fey olacağından, soydur
duktan sonra ıekiz kavunun içerisini ye
miş oldu~un daha büyük ihtimali var
dır. O İmparatordan sonra, iki papa da 
kavun eevmelerfyle de meşhur olmu,
lardır. Birincisi ikinci Pol, öteki de ye
dinci Kleman. Ancak bu ilci papanın her 
ikisi de bir kaç tane kavunu birden ye
dikten .onra onların lezzethıe dayana
mıyarak birdenbire göçmüş oldulcların
dan onların kavuna karfı gösterdikleri 
bu fazla teveccüh, daha ziyade kavu

Dün Moskovada bir 
protokol imzaladılar 

137120! 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

' 8 
6.50 
'l.25 
8.50 

şayeası açık arttırma suretile satılığa çı-
karılmıştır ve birinci arttırması s ; 11; 939 MOr""'R ve DİNAMOLAR 
tarihine milsadif Çarşamba günü saat 11 V 
de yapılacaktır. Karşıyaka Zafer sokağında 82 nwıl!'-
~bu şartname 28/ 10/ 939 tarihinden rada merhum Mehmet .~e~ elektrik 

itibaren herkesin görebilmesi için açıktır., deposunda mevcut motor, dinamolar ve 
.işbu gayri menkuller birinci arttır- biltimum teferrilat acele satılıktır ... Ve 

mada muhammen kıymetin % 75 n1 bul- ayni zamanda depo kiraya verilecektir .. 

10 
11 

10.50 
16. Berlin 5 ( ö.R) - Alman - Soyyet dostluk anla§masında adı geçen proto

kol bugün Moskovada bir taraftan Alman heyeti, diğer taraftan B. Molotofun 
imzasile kuvveden fiile çılcnuştır. imza merasimi gayet sade geçmiştir. 

tNctR 
717 Çu. ~naf bankası 
686 • M. H. Nazlı 

6.50 

'· T.50 

8.50 mazsa arttırma uzatılarak 23/ 11/ 939 ta- Talip olanlann mezkQr sokakta 1 - t1 
12. rihine müsadif Perşembe gilnil saat 11 numanh hane sahibine mürcaatlerl. Bu protokolda eski Polonya arazisi üze:inde halen teesaüs eden Alman Ve 

Soyyet hudutları gayet sarih surette gösterilmiıtir. 9 ilk te§rinde faaliyete ge
çecek bir muhtelit Rus - Alman komitesi hudutları mahallerinde tesbit ve İfa· 
retliyecektir. 

371 • Şerif Riza Ha. 
253 • İzzi ve Ali F. 6.75 

9. 
8. 
6.SO 
9. 

7.75 de iklııci arttırması yapılacaktır. 1 - 5 (2030) 
'l.75 Bu arttırmada dahi kıymeti muham-

nun aleyhine tesir etmiştir. 
O meşhur adamların böyle kavun ye

dik ten sonra gidivermelerinden, ürken 
eski hekimlerden bir çoğu kavunun tür
lü türlü hastalıklara sebep olabilecek pek 
zararlı bir şey olduğuna karar vermişler
di. HattA bir hekim kavunu her türlü kö
tü haıtalı~a ıebep olmakla itham etme

Balkan atletizm müsabakalarında 
olduk 

89 • M. J. Taranto 
83 • H. Şerbes 
75 • Mustafa Sıpahi 
53 • Şerif Remzi 

12. menenin % 75 şlni bulmazsa satış 2280 ı 
8. numaralı kanuna göre bo.rç tecile uğra-
8.50 yacaktır. DOKroa 

lsmail Hakkı 
Akarçay 

ie bdar varmıotı. 

•• •• •• uçuncu 
Atina 5 (AA) - Balkan atletizm müsabakalarına devam edilmektedir. 

Dün yapılan müsabakaların teknik neticeleri şunlardır: 
3000 Metre: Birinci Velkopulos (Yunan) 9.43, 6. ikinci Mavripostolos 

(Yunan) 9.48, Üçüncü Kristea (Romanya} 9.5 7, 2. 
Dekatlon: Birinci Klimar (Yugoslav} 5620 puan, ikinci Mikic (Yugoslav} 

5537 puan, Letakaas ve Macskios (Yunan) 5208 puan. 
Şimdiye kadar yapılan müsabakalar ıonunda umumi tasnif: 
1 - Yunanistan 345 puan. 

2327 Yekfuı 
90756 eski yekl'ın 
930883 u. yekfuı 

11.50 .Arttınnaya iştirak için muhammen 
kıymetin % 7 buçuk pey akçası veya 
milli banka mektubu getirmesi lhımdır. 

ZAHİRE 
56 ton buğday 6.50 
32 Ç. Susam 11. 
25 B. pamuk 40. 

Ipotek sahibi alacaklılarla diğer a15-
kadarlarm ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki haklarını hu
Sl.15ile faiz ve masarif e dair olan iddiala
l'lIUD ~bu il.An tarihinden itibaren 20 
gün iç.inde evrakı mUsbitelerile birlikte 
mernuriyetlmize bildirmeleri icap eder. Para Borsası 

Aksi halde tapu sicUlile sabit olmadık
CÜMHURİYET MERKEZ BANKASI ça aatl§ bedelinin payl.aJinasmdan hariç 

KLEARİNG KUKLAJU kalırlar. 

Dalalli ve ıenasüli has· 
talılılar mütalaassısı 

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

TELEFON: 3458 

Kavun aleyhfndek.i fikir epeyce yakın 
zamanlara kadar devam etmiştir. Kırk 
beş yıl kadar oluyor, Istanbulda bir ko
lera hastalı~ çıktığı zaman o vakitki Şeh
remanetinin resmt hekimlerinin lıastalı
itn sebebfnl kavuna atfederek. burada 
kavun eablmaaını ve yenilmesini yasal· 
ettirmiJ olduldannı, kendiniz bilmeıe~ 
niz de, bUy{ik annenizden belki duymuş
ıunuzdur. 

2 - Yugoslayya 29 puan. 
3 - Türkiye 14 puan. 

Fazla malfunat almak isteyenlerin 
Sterlinıten pyrili bir Törk llruıma 939/ 8339 numaralı dosyaya müracaatları 

mukabilidir.. ilan olunur. 3676 (2046) 1ZM1R BlRtNCt tCRA MEMURLU-
Alış Satı§ KUK MAHKE- ôUNDAN: 

Heklmlikte kavuna karşı bu teveccüh
ıüzlük, kalori ltimyas\ çıktıktan sonra de 
zail olmamıştı. ÇünkU kavunun yüzde 
doksan be§i sade sudan ibarettir. Geri 
kalan ylizde beşten de ancak 4 kadarı 
şeker olduğu için kavundan insanı be"le
mek İçin büyük bir fayda umulmaz. Ter
kibindeki sellüloz maddesi bile yalnız 
0.3 3 santigraddan ibaret olduğu için inkı 
baza karşı bile hizmeti yoktur. Bunlardan 
ıonra kavunun ancak giizel kokusu lca

4 - Romanya 12,5 puan. 
Balkan atletizm kongresi de görüşmelerine devam etmiş ve ezcümle 1941 

oyunlarının Romanya tarafından organize edilmesini kararlaştırmıştır. 

Sterlin 
Dolar 
Belga 

521. 524. ~~~INCI HU Kamilin Seydiköy k~~pe_:atifine olan 
77.10 77.SS t i d m ikt 1213 numaralı mt>U. borcundan dolayı Seydikoyunde Damla-

Türk heyeti oyunlara şarki Akdeniz memleketlerinin ezcümle Mısır ve Su- Fransız Frangı 
Pezetas 

4 58 4 62 zm r e ıepec e ~J ık ki" d t · il" · 25/ 1/ 935 · · dan sokağında 15 sayılı berber Ahmedin c . mev ın e apu sıc ının v 
33.75 34. evinde Hüseyin kızı Sultan tarafından tarı~ ve 395 ~umarasın~ kayıtlı 15 agacı 

riyenin iştirakini talep etmiştir. 
Bu teklif salahiyettar komite tarafından görüşülecektir. 
Kongre, konfederasyona iştirak eden beş Balkan devleti reislerine tazim ve 

bu memleketler milli spor organizasyonlarına da selam telgrafları çekilmesini 
alkıJlarla karar atına amıştır. 

Florin 
!.sveç frangı 
Isveç Kronu 
Norveç Kronu 
Çekoslovak kronu 
Dinar 

7.657'1 7.6993 I lrd B" in i Azizi mahallesinde Sö- havı ve 64 lıra kıymetı muhammenell 
1.446 1.550 ğttlu bah;ed: 20 saitlı evde oturan ko- zeytinlik ile ve yine 25/ 1/ 935 . t~.r~ ve 
3.4293 3.4491 M lun t ğl Em' al hine adığı 396 numarasında kayıtlı Seydikoyünde 
3.2251 3 243'1 cası e e 0 u m ey ~ b h d"' .. ·· 25 lir d 100 r 

• boşanma dllvasından dolayı ikametgahı- ke er . onuhumu şel~ 
4 
d~ ?.11 ta 

1 
ır_a 

3.3778 3.3973 nm me huli etine binaen ilanen tebligat · ~ymeti m ammene ı o~wn r a ~ e 
23.09 23.20 yapıldıb ııaf:ıe mahkemenin muallak bu- yıne tapunun 25/ 1/ 1935 tarih ve ~?7 ~u .. 
85.22 35.40 lunduğu 41101939 tarihinde mUddeialey- marasında kayıtlı Bozyaka m~vkıındek1 Lr. 

Fakat vitaminleri ve madenleri bakı
mından kavun pek değerli bir yemişti,. 

Kongreye iştirak edenler ve atletler bugün Delfe bir gezinti yapacaklar ve 
gece döneceklerdir. 64.86 65.22 he mahkemeye gelmemiş olduğundan 1806 metre mu~bbaı ve ot~ lira kıyme4 

82. 83. müddeialeyhe gıyap kararı tebliğine ve ti muhammenelı tarla ve yıne tapunun 

Leva 
Ley 

A vitamininden, bal kabağından pek T •• k • b A k R d OS 
1.97 1.98 bu habda mahkemenin 3/11/ 939 Cuma 25/1/935 tarih ve 399 numarasında mu· 

14.84 14.92 gilnU talikına karar verildiğinden yev- kayyet 2757 metre murabbaı ve tamamı 
Rayşmark 
Liret 

uzak olmakla beraber 600 ölçü getirmesi 11r ıye ceva 1 n ara a y u 
ehemmlyetli bir şeydir. B l vitamininden B S [ J ---~---

103.97 104.50 mi m:tltlrda saat 10 raddelerinde mild- 90 lira kıymeti muhanun.eneli bağın ta-
4.2159 4.2373 delale hin hfild.m huzurunda hazır bu- mamı aç~ aı:tırma suretıle ~/~1/939 ta-

Drahmi 
Zloti 

yalnıa 6 8lç0 vermesi onun bir çok ye- • araçoğ una var ı 
mlşlerden geri bırakırsa da B 2 vitami- M sk 5 (AA) _ T"" ki hük'" e- DALGA UZl/Nl.UQU 

S.6807 8.6984 lunm~ı veya tarafından bir vekil gön- rlhine musadif Çarşamba gunü saat 11 
ANKARA BORSASI dermesi !Uzumu aksi takdirde bir daha de satılacaktır. . . 

Pengo 

ninden 30 8lçü getirmesi - meşhur Am- ti . o sova t t k· ı·n . ur yaebı BwnSa BUGVU Londra - Sterlin 
b · L b k ,_ . nın ovye e ı erme cev . - n N 
asıye ııı:avunu gl i · oııı:usu pek nefıs vl ı-:··t· V T"" ki h . · evyork - DolaJ" fak t t d h' 1 k 1 k 1 raçog una ge.uaj ır. e ur ye arıcı- 12,30 Program ve memleket saat ayarı, p . F 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

IS.21 
129.28 

mahkemeye kabul edilmlyeceği rnahke- 1şbu şartn~e 2.~/10(939 . tar.ihınden 
me dahi gıyaben devam edeceği huku'k itibaren herkesın gorebılmesı içın açık.-
usul mahkemeleri kanununun tebliğat tır. . . . . a a 

1 ıç 0 
an avun arın te ere ye- kT · B M 1 t fl h t mas 12,35 Aı·ans ve meteoroloJ·ı· haberleri arıs - .Frangı nilmcsine hale verdirir. C vitamininden ye ve .1 ı~ın .. · 0 0 ? a emen e ' Cenevr İsvi F 

20 edeceğl blldirılmektedır 12,50 Tu"rk muz·· ı·gvı· (Pl), 13,301'14,00 mü- e • çre • miligram vermesi de ditler için bir --JJ..- ·- Amsterdam - Florin 

2.9525 
29.115 
69.0975 
21.'1762 
81.0125 

faslına tevfilcan ilAn olunur. 3674 (2041) Işbu gayrı menkuller. ~ırıncı arttır~a· 
da muhammen kıymetmm % 75 beşıni 
bulmazsa arttırma uzatılarak 23/ 11/939 
tarihine rnüsadif Perşembe günü saat 11 
de ikinci arttırması yapılacaktır. 

iyiliktir. zile (modern müzilc - Pl), 18,00 program, Brüksel • Belga 
M d ı b k d Ticaret vekilimiz· 18,05 memle'ke saat ayarı, ajans ve me-

a en er a ırnın an natamam ol- teoroloji haberleri, 18,25 türk müziği Stokholm - Isveç Kr. 
d~tan batka. foeforu ile kireci ayni eyUeşti (fasıl heyeti) 1 1910 kon11c:n'la (spor ser- Esham ve tahvil~tc 
miktan, yüzde 18 miligram olması Ank ır (AA) _ B' "dd tt _ -y~· ih 1933 ikramiy 1i Ergani 19 40 eh · ı· b' ı ilik ara " · ır mu e en visi), 19,25 Türk müziği, çalanlar Vec· e e · 

emnuyet ı ır ! . tir. Bu ik.i madenin beri rahatsız bulunan Ticaret vekili Cez- Cevdet Çağla, Kemal Niyazi Seyhun Şe- Sivas - Erzurum hattı 
arasında nlsbet bıre n~ kadar yakın olur m· E . . . d . t.L· t l diği b" _,,_ ı'stikr I 19 5ır 

1 d .. . . . - ı rçının ıa eı ö.ııye ey e ve ır rif Içli, okuyan 1 - Mefharet SağniiA, azı · " 
aa on ar an vucudun ıstıfadeıı o kadar haf•- k d if . b 1 v b c··rnh . t k 'L--'- n5 llra pe ın· 

le. l O 1 1 ka ı.aya a ar vaz esıne aş ıyacagı a _ Utif ağa • hicaz şarkı _ Niçin şe - u urıye mer ez UCWAası • § 
ço o ur. nun ç n vun çocukların ke- mem · tl h be ·1 şt k T"' k t' t bank 

"ki ı ı k l d' k · nuruye e a r a ınmı ır. taseher, - Bedriye Hoşgör - hicaz şar ı ur ıcare ası mı erın uvvet en ırece bır yemi• sa- _,...__ A t rtib" 
~ """T- Mümteziç aşkınla, c - Salahaddin Pınar . e ı nama yılır. Bu bakımdan kavunun faydası so-

ğanla ~yni derecededir.Tabii ikisinin ara- Lon d rad ak,· hicaz şarkı - Yüzüme gülsede kızlar, d- ----------------
sındakı koku farkı başka.. Demek ki hal.le türküsü - Karanfil oylwn oylum, 
f f J ki A 2 - Necmi Riza Ahıskan, a - Şerif Ka-. os or a reç temin i~i~, ar.zunuza. göre, skeri heyetimizin rcığar şarkı _ Mestoldu gönül, 5 _ Ali 

IS5 kuruş 

•• 
Olüm 

DOKrOR 

Kemal Osman 
Bozkurt 

IZMİR MEMl.EKE'J' 
HASrANESI 

Asabiye mütahassısı 
MUAYENEHANE: İkinci Beyler 

ııokak No. 79 da hastalarını her gün 
kabul eder. i;!::senlz kavun yersınız, ıstersenız so- müzakereleri efendi karciğar şarkı Aldın dili n~adı-

F akat ekmeğe katık olmak bakımın- Londra 5 (Ö.R) - Türk askeri heyeti mı, c - Rakım - uşak şarkı - Bana hiç Iztnirin en kadlın ailesine mensup Z AY t 
dan kavun so~andan pek üstün gelir. erkanı İngiliz harbiye nezareti ve diğer yakışmıyor, d - Suphi Ziya - uşak şarkı Kapancı.zade H. Hüseyin refikası 57 ci fırka garargfilı efradından olup 

...., .. 
Soğanın - alkalenlik derecesi ancak yü:r.- ıı.ezaretler mümessilleriyle müzakerele- Neden hiç durmadan, 3 - Müzeyyen ve Hocazade Ahmet R. UzUmcünün 325 doğumlu 933 senesinde aldığım Ars-

d Senar, a - Şevki bey - hicaz şarkı Bağ- ku dUn h 1 Hı d k h' k sk de 0,60 olduğu halde kavundaki 6.48 rı.?e cvam etmiş ve öğle yemeğini hli- .kayın valdesi Bn. Ru ye a- lan oğ u imi ismin e iter L<; e ere-
yani ekmekteki ekşiliğe • tabii olarak - k~metin misafiri olarak Vest Endin bü- lanıp zUlfü hezaran, b - Sadeddin Kay- yata gözlerlni ebediyen yumm~tur. mi hastalığım dolayısiyle 4 Eylul 939 ta-
h h ·· "d' O · · k yuk lokantal d b' · d nak uşak şarkı - Hazan ile geçti c - ŞUk- Cenazesı· bugiin saat 11 de Pazar- rihı"nde kaybettim. Bulup aşag"ıdaki ad-emen emen musavı ır. nun ıc;ın a- . arın an ırın e yemişler- rü Kaynak hicaz şarkı Gezer dolaşır, 
vunla ekmek vücuda oifalı bir yemek dır. d _ halk türküsü _ A Fadimem, 20110 yerinde 10 numaralı konakların- resime getiren memnun edilecektir. Ak-
1 -·- dan kaldırılarak namazı Hisar cami- si takdirde kaybolan ~bu terhis vesika-0 ur... temsil, 21,10 müzik (radyo orkestrası} __ .] ,_. · · h"k Amerika elçisi Fransadaki Bulaarlar şef E. Praetorius 1 - Pierne - Izael. 2 - inde kılındıktan sonra Asri mezar- mın yenisini alacağını<.ıan eSJ\.lSUlln u -

cllnd Bul " V k 5 nI 2 00 ldctakl -aile kabrine defnolunacak- mü olmadıg"ını ilan ederim. Daladiyenin nez e garistana dönüyor ora - ci se oni (Mi Minör), 2 • tır. Geride bıraktığı kederdide aile !kincikordon ileri garaj sustacı 
Paris 5 (Ö.R) - Başvekil Daladiye bu So!ya 5 (A.A) - Prastenicni gazetesi aj~:· ~aat, esham, tahvilat, kambiyo efr2dına beyanı taziyet eyleriz. Arslan oğlu Hilmi veyahut 

.,,.hah Amerı'ka bu"'y"1
- elçıs' ı'ni kabul et- F d uk' 1 b · nu ut rsası (fiat)' 22•20 müzik (caz- E · dd · N 18 "~ UJ\. ransa a m ım o an ütün Bulgarların bant Pl), 23,25,23,30 yannki program Asansör nverıye ca esı o 

m~iş~t~ir~·~;,;:;:;,::;;;::;;;::;;;;;;;;;;:;;;;;:::::u;B;u:lg;ar;;is;ta;n~a~d~ö~n~ec:iz:~k~le~r~in~i~yt~~z~m~a~k~ta~d~ır;·~v~e;.;k:a~p:an~~:2,;.· ............. __ sP ... ~!!m!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!l~m!!!!!!~:-' .. ~._111!~9:'!!!!!!!!!!!!.Ar~s~l~an!!!!!o~ğ•lu~H~~~I~~ 
l'iiCY.7L777~~JIZ!Y~~~J".Jl'im-fJrılllllıcr~ Virinyesin bu mektubu bize çok faydalı köy ve kasabaları dolaşarak nerede satı- tısını çalarken şehir kapısından bir süvari 

DEMiR MASKE olacaktır. Bu mektup sayesinde Jan Ka- }ık hayvan bulunacağını öğrenerek ge· giriyordu. 
valyeye karşı gönderilecek olan kral çirdiler. Bu müddet zarfında ise lvon, Kasabada büyük bir hareket ve faa-
kuvve~lerinin miktarını anlıyabileceğız.. yavrusunun beşiği Uzerine eğilmiş, onun liyet vardı. 

Bu arttırmada dahi kıymeti muham• 
menenin % 75 şini bulamaı.sa satış 2280 
numaralı kanuna göre borç tecile uğra• 
yacaktır. 

Arttırmaya iştirak için muhammen 
kıymetin % 7 buçuk pey akçası veya 
milli banka mektubu getirmesi lazımdır. 

Ipotek sahibi alacaklılarla diğer alaka• 
darların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki haklarını hu
susile faiz ve masarife dair olan iddiala· 
rının işbu ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap eder. 

Aksi halde tapu sicillile sabit olmadık· 
ça satış bedelinin paylaşmasmdan hariç 
kalırlar. Fazla malumat almak isteyen" 
Ierin 939/ 8339 numaralı dosyaya müra
caatları ilan olunur. 3675 (2045) 

.. ._._..._~m .. 1m1mİllllil_._.,I 
Asabiye mütahassı.sı 

Doktor 
Isrnail Ziya 

Memleket hac;tanesi eski mütabassısı 
Her gün sabah 9 dan itibaren akşam 
6 ya kadar İkinci Beyler sokalı No. 
25 ... TELEFON Evi : 2505 

Muayenehane t f1'18 Sen Nım şehrine şimdi değil.. Bir hafta masum gülmeletine saadet içinde muka- Piyade müfrezeleri ıokaklarda hemen 
sonra yapılacak büyük içtimaı takip ede- bele ediyordu. her istikamete doğru acele acele gidiyor• ----------------
cek günde götüreceksin. Doğrudan doğ- Zavallı lvon.. lar, borazan ıealeri birbiri ardınca du- at••••mmmaııa:•n•••lll 

Büyük tarih ve macera romanı 
KISIM) ( 1 K ıN C İ 

-51-
Bu endişeler bütün gece devam et

mişti. 

Sabahleyin madam Dorföyün hazır
ladıj{ı kahvaltı masası başında da yine 
Faribolu düşünüyorlardı. 

Birden. kapının önüne karnı üstü yat• 
mış olan sadık köpek Medüş kulaklarını 
dikti. 

Bir at nalı sesi duyuldu. 
Köpek bir sevinç havlaması ile Eır

ladı. 
iki dakika sonra F aribol içeriye giri

yordu. 
Mistufle gülerek arkadaşının yanına 

ltoştu. 
- Mösyö Faribol. Dedi. Böyle ne

reden teşrif. Az kalsın hepimizi merak.tan 
çatlatacak tınız ... 

- Kuyruğun kopıun Mösyö Mistuf
le .. Az kalsın benim dirim yerine ölümü 
bulacaktınız. Bir tuzağa düştüm. Taliim 
olmasaydı kuyruğu titretiyordum. 

Faribol, Monsenyör Luiye Sevras şa
tosunda geçenleri ve yolda Dük dö la 
Tur'un kurduğu kahpecesine tu:r.ağı an
lattı ve madmazel Virinyesin ihtiyar da
dısının, genç kızın aşıkına verilmek üze
re kendisine tevdi ettiği kapalı zarfı gös
terdi. 

- Monsenyör, dedi, eğer müsaade 
ederseniz, Nime kadar giderek bu mektu
bu mösyö Şadofoya, onu bulamazııam 
kendisine gönderilmek üzere bizzat ma
reşal Montrevele vereceğim. 

Monsenyör Lui: 
- Azizim Faribol, dedi, madmazel 

ruya marepla çıkacaksın. Belki mareoalı En büyüle ve en mel' un düşmanı Gni- yuluyordu. 
hiddet ve asabiyet içinde bulur ve ağ- afon'un saadeti izinde olduğundan ha- Süvariı d b 
zından, yahut maiyyetindekilerden bize berdar değildi. - Kuyrukları kopsun... De i, u ne 

Asabiye Mütalaassı.sı 
Doktor Cahit Tuner faydalı malumat elde edebilirsin.. Evet.. Kafasındaki yaraların tedavisi hazırlık böyle .. 

- Merak etmeyiniz Mon•enyo··r. Her b Onun Faribol olduğunu tabii anlamış- Her ıriin saat 3 ten sonra Şamh 
h 

0 İçin V ersayda bir kaç ay kalmış olan u e~• 
alde sizi memnun edecek maluAmat 1' k b k d L'" k smızdır. sokak (Üçun" cü Beyler) No. 19 da 1 me un an ur timdi u urmuş ,.ope b' kö 

top ıyarak geleceğim. Yol kenarında giden şişman ır y- ha.c;ta kabul ve tedavi eder. Elektrik ( N gibi o civarda dolaşıyor ve iz arıyordu. 
- im) den buraya dönecek değil- O, mareşal Montrevele bir mektup }üye sordu: tedavileri tatbik eder .. 

ııin Monpelyeye gelecek. Ben, Mı'stuAe _ Mare.,.l Montrevelin oturduğu yeri -
·ı b b götürmek vazifesile yola çıkını• ve bu ~ •mr11ıs••m•·* ... "'Pl!Rr11ı•=:ııııı••••• ı e era er orada bulunacaöım. Sonra " bana tarif edebilir misin dostum. • -.,..,.,,_, "_.. • 
h b ., civarlara geldiği zaman genç bir asılza• 

ep eraber Set civarında bı'r sahı"le gı' _ d _ Beni takip ediniz Monsenyör. Ben l!Cllll!WB!PS~Ullf!!ll!R!IP!RJI•••-. 
d enin maiyyetinde üç kişi ile beraber 

erek lngiliz yelkenlisinin aelmesı'nı" bek- h l k d k lül de ornya gidiyorum. Beni mareşal ça-
l .. ayvan satın a ma iste iğini Öy " er• " İyeceğiz. d g"ırtmı". üzerimde üniforma olmadıöına en öğrenmişti. Edilen tarife göre de bu .. e 

Mistuflenin gözleri parladı. genç asılzadenin Monsenyör Lui olduğu- bakmayın. Ben milis kuvvetleri kuman-
-Yoksa bu yelkenli bize altın çuval- na şüphesi lcalmamıotı. danıyım. Adım yüzbaşı Golop'tur. 

lan getirecek olan (Fundi) gemisi mi} Monsenyör Lui bu havalide bulundu- On be§ dakika sonra yüzbaşı Golop, 
- Evet mösyö Mistufle.. Eğer fena ğuna göre lvonun uzakta olmamaıı la- etrafı yüksek bir dıvarla çevrili ve ağaç-

bir fıavaya rastlamazsa Fundi önümüzde- zım aeliyordu. 1ı bir bahçe içinde büyük bir binayı gös-
ki hafta sonunda kendisine evvelden bil- Mel'un işte bu düşünce Ue üzerindeki terdi. 
dirilmiş olan sahil noktasına gelecek ve mektubu mareşala verdikten sonra tek- - lııte burası Monsenyör .. 
demirliyecektir. rar bu havaliye gelm..cğj ve araııtırmalar Dedi. Faribol atından indi. 

yapmağı kafasında tasarlamıııtır. - Çok teşekkür ederim yüzbaşı efen-* 

OPERArOR 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 

ikinci beyler sokak bnn karşım 
No. 25 ... Her gün ~leden sonra saat 

Bugünü takip eden üç günü, Monsen
yör Lui, yanında F aribol, MistuAe ve 
Jan Dorföy olduğu halde bütün civar 

IX dl... 
Faribolun bir genç klZDl yataimda 

öğrendikleri mühim teYler 
Dedikten sonra uzaktan gördüğü 

iki ya§ınd:..bı.ırif Eit: 08 üçten itibarenT~~~~~o~~W 
Nim kiliaasının saati sabahın eaat al- liU!!J.WCW!ik~2Jllilllll!ll?•rıaı ..... 



' 
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6 ILKTEŞRIN C UM A 1939 

KAH, KUVVE'l', İŞ'l'İHA ŞURUBU 
FOSF ARSOL, kanın en hayati kısını olan kırmızı yuvarlacıklaı:ı taz~liy~
~k çoialtır. Tatlı bir iştah temin eder .. Vücuda devamlı gençlik, ~~~ 
~erir Sinirleri caıı1andırarak aaabl buhtanlan uykusuzluğu ve fena duşun· 
eelerİ aiderl.r Muannit bıkibazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Za
turreeye_ Sıbna nekahatlerinde, Bel. gevşekliği ve ademi iktidarda ve kilo 
abnakta ~anı hayret faldeler temın eder. 
O 8 I" AR S O LUı Diğer bütün kuvvet suruplanndan ayıran başlı':8 bas

sa; devamlı bir surette Kan, kuvvet.. İştah temın et
mesi ve ilk )mllan.anlarda bile tesirini derhal göster
mesidir ... 

&hJuıt nületiııin resmi müsaadesbıl hMzdir. Her eczanede bulunur .. -lstanbul belediyesinden: 
Be iktafda Abbu ala bahçesinin ihata dıvarı inşaatı ile. tevsiatına 

oJt ı§fer k.apalı r:arf eksiltmesine konulmuştur. 
Jhale 16. IO. 939 pazarteai günü saat 15 de daimi encümende ya

pltac:aktu. Muhammen bedeli 16672 lira 37 kuruş ve ilk te~ina.~ ~.2~.o 
lira 43 kuruıtur, Şartname 83 kuruş mukabilinde fen işlen mudurlu-
~ kalemlnden alınabilir. .. 

Taliplerin ihaleden 8 gün evvel fen i~leri müdürlüğüne muracaa~la 
alacakları fenni ehliyet ve 39 yılına ait ticaret odası vesikaları .. ve ~Ik 
teminat makbuz veya mektuplan ile 2490 numaralı kanuna gore aİ 
lİrhyacaklarl kapalı zar&nnı ihale günü saat 14 de kadar Istanbu 
~ daimt enptlınenine vermderi. 

. 1, 6, 1 o. 14 . 3583 (2008) 

Devlet ' Denizyolları işletme 
u mum müdürlüğ nde.n: 
1 - fdaremfzhı kömür tahmil tahliye ve aktarma işleri için ka~~ı 

zari ueulü llo yapılan eksiltmede alınan teklifler hadd! layıkında go
r1i~n )renklen pazarlık suret~le ihale edilecektır. .)---Mum umahamırien bedel 46600 lıradır. .. . 

- PazarLkla ekailtme 18 teşrini evvel 939 tarihin~ ~u~~.~f çar-
-mba ...ısnu eaat 15 de deniz yollan işletme umum m~durlugu alım 
.- IS\& K 't · t 6990 hradır satım komisyonunda yapılacaktır. at temına . · 

4 - Pazarlıkla eksiltme şartnamesi adı geçen komısyonda parasız 

61aıalt alınır. ı v • • ak ed b' S - lıte1diler tayln olunan gün ve saatte pazar ıga ıştır e ı-

ltrir :_ lateklilerbı ticaret odasında mukayyet olduklarına dair bu se
!lflye ıdt veeika lbras etmeleri prttır. 

6. 9, il, 16 3679 (2042) 

lzmlr Ziraa t müdiirlüğünden: 
l:.fra.at vekalet( için satın alınacak on ton göz taşının gazetelerle 

(&n ed.ilen 28/Eyltll/939 tarihind7 ziraat müdürlüğün~e toplana~ 
~ komlayonunca münakasa ve ihale kanununun 47 mel maddesı 
hükmüne tevfikan ihale müddetinin on gün uzablması ve 9/teşrini 
~vvel/939 günü ayni komisyonda ihale edilmesi kararlaştırılmış ol
!uiu ll&n olunur. 

3687 (2044) 

ilin 
Kuru meyva ihracatçılar bir-
liğinden: .... 

YENi ASJR 
t ! 

W. F. Henry Van der Zee SPERCO VAPUR 
Ve şürekası ACEN'l'ASI __ .. : - --~--

Al\IERİCAN EXPORT LİNF.8 İNS. ADRİATİKA SOSYETA ANONİMA 
NE V - Y O R K İÇİN: Dl NA VİGAZYONE 

EXERMONT vapuru 6 ilkteşrine doğ- CİLİCİA motörü 7/ 10/ 939 tarihinde 
.. ru bckleniyo!· beklenmekte olup Ccnova ve Marsilya 

EXECUTIVE vapuru 11 ilkteşrine limanları için yilk alarak hareket ede-
doğru bekleniyor. cektir. 

EXPORTER vapuru 27 ilkteşrine KİRİNALE vapuru bu ayın 12: 15. i 
doğru bekleniyor. arasında beklenmekte olup Adiryatik 

ARMEMENT DEPPE, ANVERS lima~an için yük alarak hareket ede-
ANVERS İÇİN : cektır. 
GİRONDE vapuru ilkteşrin başlangı- İTALİA S. A. Dİ NA VİGAZİONE 

cına doğru bekleniyor.. CONTE GRANDE motöril 17/ 10/ 939 
D. T. R. T. KUMPANYASI tarihinde Cenovadan Orta Amerika 11-

TUNA LİMANLARI İÇİN manlan için hareket edecektir. 
TJSZA vapuru 10 ilkteşrine doğru N O T : 

bekleniyor. İlandaki hareket tarihleri ile navlun-
DUNA vapuru 10 ilkteşrine doğru lardaki değişikliklerden dolayı acenta-

bekle~~~E l\IARimm ROUMAİN mız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 
SE. tafsilat için İKİNCİ KORDONDA FRA· 
KÖSTE~~Ç~ TUNA TELLi SPERCO vapur acentasına mü-

BUCAREŞTİ 4 t . . 1 racaat edilmesi rica olunur. vapuru eşrınıevve e 
doğru bekleniyor. TELEFON : Z004/Z005 

ARDEAL vapuru 12 ilkteşrine doğ- -
ru bekleniyor. UMDAL 

DUROSTOR vapuru 28 ilktcşrine -- ';..--
doğru bekleniyor. UMUl\11 DENİZ ACENTAI.Jlil LTD. 
SOCİETE COl\fMERCİALE BULGARE HEU.ENİC LİNES LTD. 

DE NA VİGATİON A V APEUR TRAİ l"'' niha tl 
....... h:. İS İYE PA vapuru ey w ye veya 
11ftll"A • KE1'"DER VE PORT . . 1 i tidasında beklenilmekte SAIT İÇİN teşrınıevve P . 

. . olup Rotterdam ve Anversa limanlan BOURGAS vapuru 13 ilkteşnne doğ- . . yük' alacaktır 
ru bekleniyor. ıçm · 

BURGAS VE V ARNA İÇİN BALKANLAR ARASI HATfl 
· •LOVCEN• 

CHIPK~ vap~ru 8/ 10 ilkteşrine doğ- Ltiks vapuru 8 teşrinievvel 939 pazar 
ru bcklenıyor.. gUnU Köstenceden avdet edip 9 teşrln.l-

Vapurlann isim ve tarihleri baklanda el 939 pazartesi gilnil saat 12 det 
hiç bir taahhüt alınmaz. e';ire _ Arnavutluk limanları N Kotor-

Vapurlann hareket tarihleriyle na.- Dubrovnik _ Split ve Triyesteye hareket 
lunlardakt deği~i.kliklerden acenta me- edecektir. 
suliyet kabuJ etmez. GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

Daha fazla tafsilAt için ATA'rtmK PİRE 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der •NEA BELLAS• 
Zee ve Şsı. V .apur acentalığına mUraca- Lüks transatlantik vapuru ile Pire 
at edilmesi rica olunur. Nevyork hattı ... 

TELEFON : Z007/Z008 Pire. Nevyork seyahat milddeti 12 gün 
------------- Nevyork - fuarı için hususl fiatler .. 
:••••11n••11•••••••••••••••••••••u........ Pireden hareket tarihi 

: OLİVİER VE ŞÜREKASI LTD. 13/10/939 18//11/939 
5 VAPUR ACENTASI Gerek vapurlann muvasal.A.t tarihleri, 
: ATATÜRK CADDESİ Rees binası "erek vapur isimleri ve navlunlan hak-
: TELEFON: 2443 e 
: kında acenta bir teahhüt altına glremu. 
5 Londra ve Liverpol hatları için Daha fazla tafsilAt alınaJc için Blrincl 
: piyasanın ihtiyacına göre vapurla- Kordonda 152 numarada ı UMDALı 
: rımız sefer yapacaklardır. umum! deniz Ac~ntalığı Ltd. mUracaat 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ta BCWEN REES VE 
şürekası 

edilmesJ rica olunur. 
Telefon : 4072 MUdUriyet 
Telefon : 3171 Aeenta 

FERN LtNE (FEARNLEY AND Messageries Maritimes 
EGER OF OSLO) - *-

FERNLANE motörü 1 el teşrin bidaye- KUI\IPA...WASI 
tinde beklenilmekte olup Nevyork ve THEOPHİLE GAUTİER vapuru SO 
Amerika sahilleri lima.ıtları için yük ala- ağustos 939 da saat 16 da gelerek gece 
caktır. İstanbul yoliy1e Pire, Napoli, Marsilya-

Gerek vapurların muvasal!t tarihleri, ya hareket edecektir. 
isimleri ve navlunları hakkında acenta Her türJU izahat ve malfunat için Bi
bir teahhUt altına giremez. Daha fazfu rinci Kordonda 156 numarada LAU
tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen
run 2353 telefon numara.mıa mUracıud tasına müracaat edilmesi rica olunur. 
edilmesi rica olunur. TELEFON : 2 3 '1 5 

-- - ·- .... -----

-BIÇAGI 
Fn serf .sa~allorı 

vf ~ 
Yumu.şaf ır 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu ber iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt~haasiıı bay ömer 

ütfü Bengü' dir. 
Briatol oteli elli odab her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyolan 

ve kaloriferi vardır. Dahilt ve harici müteaC:ldit telefonları olduğu gibi 
uansörü ve hususi lokantası vardır. 

Bütün uri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lstanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul ebni
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehaum 

bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh isticannda 

ulunan otellerde buluıurlar. 
.... _ .. _ ........ - •• - .............. _ .. ta!U122ZXZJ 

ı ........................... J ..................... . 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : ıoo.000.000 Türk lirası.. 
$ube ve ajan adedi : 262 

Zir~ ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 IJRA. 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız ta5amlf hesaplarında en az (50) 

lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ilc
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 
4 

' 40 

• 
• .. 

LOOO Lirnlık 
500 • 
250 
100 . 

• 
• 

4.000 Lira 
2.000 • 
1.000 • 
4.000 • 

100 • 50 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
180 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde !SO liradan aşağı dilşml

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiylc verilecektir. 
Km'alar senede 4 defa, 1 Eyltll, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih

lerinde çekilecektir. Birliğimizin 1 2 Birinci teorin 939 perşembe gunu saa~ 1 ~ d~ :ık~e
dilecek umumt heyetine Birliğimize mensup azaların ge me ermı rıca 

ederiz. 1 ·· " ve incir 

Sümer Bank 
Gemlik Sun'i ipek fabrikasında 

.... ______________ m!!!!I _______________ •• 

HenUz duhuliyeaini verip Birliğe kaydo unmı~an ~~ . 
ihracat~ılarının da o vakte kadar duhuliyelerini verıp Bırlıge kaydedıl-
melerl lazımdır. . . 'h t Iannın 

Duhuliyeyi verip Birli~e yazılmıyan üzüm ve ıncır ı raca çı T' 
1 ~ Birinci teorlnden itibaren ihracat yapamıyacaklan da ayrıca 1 an 

olunur. R · 
Umumi katip N. c:-_ı~L • eSanıs 

T .:>aıfuıattın ver KAzmı aner 3692 (2047) 

Hasan Deposu Müdüriyetinden 

Bazı tıcaretluanelerde ve piyasada Ha• 
11811 Gltlten mamal.Atmın ve Hasan özHI 
unıarmm dlier bir müesseseye satıldı • 
pnı ve bu sebeple badema qba mis • 
tahzaratm plmuyacapna dair rakiple• 
rlmlz tarafından kasdi olarak q ae edilen 
tezYirabn ve yalanların asıl ve esası ol· 
ınadıtuu bütün Hasan müstahzarab • 
nın clhan,ümaı olan şöhretlle mütenasip 
bir surette gayet nefis olarak istihzar 
edilmesine devam edileceğini ve buhra• 
nı hazır sebebile l latler inde bir zam ve 
ya deil$ikllğin yapılmadığını ve yapd • 
mıyacapnı Hasan müstahzaratını seven 
ve meftun olan sevgili müşterilerine 
llin olunur. 

P" t • • , 

Toptan ve perakende olarak sabfa çıkarılmış 
bulunan ve bobin uXONiK veya ALEK· 

SAHDERıı halindeki 

Su "1 'i ipeklerin fiatleri 
Ataiıcla göaterilmi§tir. 
Bu fiyatlar, fabrikada ambalajlı olarak teslim şartile muteberdir. 

Bir veya muhtelif denyelerden bir ay zarfında çekilmek şartile 1000 
kilo veya daha fazla miktarlar için bu fiyatlardan 200 denyeye kadar 
«dahil» % 8, 200 denyeclen yukarı olanlardan da % t O tenzilat ya
pılır. 

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

Perakende Kg. 
Denyeıi Kaliteıl Satıt fiati Denye:ı i 

Perakende Kg. 
Kalitesf Sat11 fiati 

60 

75 

100 

120 

150 

180 

200 

l 540 Kr. 250 1 460 Kr. 
il 530 c il 445 

111 520 c 111 430 
( 530 < 300 1 44S 

il 520 < il 415 
il( 510 < ili -400 

520 c 3.50 1 42S 
il •;o5 c il 415 

111 490 < 111 400 
1 505 < 400 ' 415 

H 490 c il 400 
ili 435 c 111 390 
l 500 c 450 1 400 
il 485 c il 390 

111 470 c Jll 380 
( 485 < soo 1 390 
fi 470 < il 380 

}[( 450 c m 370 
1 470 c 600 1 370 

[[ 450 c il 350 
lll 435 c ili 330 

4, 5, 6 3611 (2022) 

lzmir s kşam kız san'at okulu 
di~·ektörlüğ~ nden: 

< 
< 
c 
< 
< 
< 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
< 
c 
c 

Okulumuz talebe kayıtları 25 T eşrinievvele kadar açıktır. Arzu 
edenlerin her gün saat 9/ 12 ve l / 30 dan 4/ 30 za kadardır. Okul ida
resine müracaat etmeleri ilan olunur. 30, 1, 3, 4, 5, 6, 7 3599 ( 1999) 

Devlet Demİfyolları umum 
müdürlüğünden: 

Memur alınacak 
Merkez işletmeler ve atelyeler teşkilatında istihdam edilmek üzere 

müsabaka ile memur alınacaktır. Müsabakaya iştirak edeceklerin ata
A'ıdaki evsafı haiz ol malan şarttır. 

A - Türk olmak ve Türkiye cümhuriyeti tabüyetini haiz bulun-
mak, 

B - Orta mektep veya lise tahsilini bitirmiş olmak, 
C - Azami 35 yaşında bulunmak 35 ya~ dahil, 
D - Hüsnühal eshabından bulunduğuna dair polisden musaddak 

vesaik ibraz etmek, 
E - idare hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenede devlet 

demir yollarında istihdama mani bir hastalığı bulunmamak, 
1 - Müsabakada kazanan orta mektep mezunlarına 60, lisan bilen

lere 67, Lise mezunlarına 74 lira, lisan bilenlere 83 lira ücret verile
cektir. 

2 - Müsabaka 16 Birinci teşrin 939 pazartesi günü saat 1 O da 
Ankarada cer dairesinde lstanbulda sirkeci Haydarpaşa ve lzmirde 
ifletme müdürlüklerinde yapılacaktır. 

3 - Müsabakaya gireceklerin aranılan vesikalarla f 4 birinci te§l'in 
939 cumartesi gününe kadar 2 inci maddede yazılı işletme müdürlük
lerine müracaatları lazımdlr. 

6, 8, 1 o, 12 3654 (2040) 

i la n 
lzmir l uhisarla r Tü tün f ~b
rikasi ~~üdürlü~ünden: 
Fabrikamızda mevcut tahminen 3900 kilo yanık makine yağı 80 

kilo muhtelif cine eski kayış, 20 metre eski hortum, 53 adet eski zım
parataşı. 150/ 200 kilo eski çinko, bir mikdar eski şerit, f 200 kilo eski 
çember, çullr.r açık arttırma ile satılacaktır. 

istekliler; şartnamesini görmek için tatil günlerinden başka her gün 
saat dokuzdan 1 7 ye kadar fabrikamız levazım şubesine müracaat 
edebilirler. 

Muvakkat teminat 1 O liradır. 
ihale 12/ l 0/ 939 Perşembe günü saat on dörttedir. 
isteklilerin ihale saatinden önce depozitolarını vezneye yatırmalan 

şarttır. 

Adı geçen gün ve saatte komisyonumuza müracaat edilmesi ilan 
olunur. 27, 1, 6 3559 ( 1970) 



SAHiFE li YENi ASlll 6 tı.KTE$RIN C UM A 1939 

Letonya hududunda büyük tahşidat 
Sovyet Rusya 8000 pilot 600 tayyareyi ve yüzlerce tankı Kronştadda, 

20 f'ırka askeri de Letonya hududunda tahşit etmiş bulunuyor ... 

Kremlinin talepleri •. 
Letonya hariciye nazırı but aleplere 
karşı mukavemette mi bulunmuştur? 

Roma 5 (Ö.R) - Moskovadan haber 
ahndığına göre Baltık memleketleri ci
varında 8000 Rus pilotu ve 600 tayyare 
bulunmaktadır. Bu mıntakadaki Sovyet 
kuvvetleri yüzlerce zırhlı otomobil ve 
binlerce otomatik silfilılarla mücehhez
dir. Sovyet hükümetinin taleplerine Le
tonya hariciye nazırı tarafından biraz 
mukavemet gösterildiğinden Rus hükü
ınetl Estonya hududundan Letonya hu
duduna yirmi fırkalık bir kuvveti nakl
e~. 

Lltvanya hariciye nazırı Moskova mu
havereleri hakkında hükümetine izahat 
vermek üzere tayyare ile Moskovadan 
Kaunasa gitmiştir. Yine hava yoliyle 
Moskovaya dönmesi bekleniyor. 

Rus - Eslonya paktı her iki tarafça tas
dik edilmiştir. 

Kaunas 5 (Ö.R) - Sovyetler hükü
ınetinin Estonya ile imzaladığı karşılıklı 
yardım pakbnın kendisine bahşettiği sa-

lıihiyetten istifade ederek Estonyadaki 
hava ve deniz tissülharekelerine (50) 
tayyare, yüzlerce tank ve binlerce oto
rnatilc silah yerleştirmeğe karar verdiği 
öğrenil.ıniştir. 
Aynı zamanda binlerce Sovyet pilotu 

ile (600) tayyare Krunştadda toplaruruş
tır. 

Kaunas 5 (Ö.R) - Kabine Cümhurre
isinin riyasetinde toplanmıştır. Görüşü
len meseleler hakkında büyük gizlilik 
muhafaza ediliyor. Hariciye nazırı Ur
bsys bugün Moskovaya hareket edecek
ti. Nazırlar meclisi Sovyetlerin taleple
rine karşı tetkiklerini henüz ikmal et
mediğinden hareketini tehir etmiştir. 

Londra 5 (Ö.R) - Rigadan Royter 
ajansına bildiriliyor: 

Almanya hükümeti tarafından vuku 
hulan davet üzerine bir Letonya dele
gasyonu ticari müzakerelerde bulunmak 

için Berline gidecektir. 
Londra 5 (Ö.R) - Amsterdamda çı

kan Telgraf gazetesi, son Alınan • Sov
yet görüşmeleri Letonya, Estonya ve 
Litvanyaya münhasır kaldığını yazıyor. 

Paris 5 (Ö.R) - Fenlandiya hük.üme
ti şimdiye kadar Moskovadan müzakere 
için hiç bir davet almadığını bildirıniştir. 

Buna mukabil Litvanya hariciye nazı
rı Kaunasta Moskova müzakereleri hak
kında hükümetine izahat vermiştir. Bu 
görüşmeler hakkında tafsilat alınama
mıştır. Fakat bir mütekabil yardım paktı 
akdine ve Litvanyada Sovyet tayyarele
rine hava üsleri teminine matuf olduğıı 
tahmin ediliyor. Lltvanya biraz mukave
met göstermekte ise de Vilno mıntaka
sında kendisine verilecek tavizler muka
bilinde nihayet bilmukabele tavizler ya
pacağı zannedilınektedir. 

Rus - Litvanya paktı da akdedilmek 
üzeredir. 

Onlarla uzlaşamadılar! 
Yugoslavya-Almanya ticaret anlaş

ması n1Üzakereleri yarıda kaldı 
lngiltere, 

)erini 
YugosJavyanın iaşe 

satın almağa amade 
Madde-ve iptidai 

bulunmaktadır 
Belgrad, 5 (A.A) - Yugoslavya ile 

Al.manya arasında yapılmakta olan ti
ear! müzakerelerin temel tru;ını peşin 

ödeme ve malın müşteri tarafından kal
clırılması maddesinin teşkil edeceği tah
min edilmektedir. Filv5.ki itilaf metnini 
tanzim etmeğe memur komitelerde bir 
takım müşkülat zuhur etmiştir. O dere
cede iti, heyeti umumiye içtimaını bila 
müddet tatil etmek mecburiyeti ~Asıl 
olmuştur. 

Birinci müşkül Almanyanın Yugoslav
yanın kendisine derhal teslim etmesini 
istemekte olduğıı eşyanın bedelini tram
pa yolu ile ödemek istemesinden inbias 
etmiştir. Bu eşya için Almanya kendisi
nin münasip göreceği yakın bir zamanda 

Bitler 

Yugoslavya esliha ve sanayide kullanı
lacak malzeme verecektir. 

Trampa için ileri sürülen bu şart Yu
goslavyanın i§ine gelmemektedir. 

Ingiliz ticaret atru;esinin ticaret nazırı 
B. Ivan Andrese Ingilterenin Yugoslav
yadan iaşe maddeleri ile iptidai madde
ler satın almağa amade bulunduğunu 
bildirmi§ olduğıı rivayet edilmektedir. 

Ingilterenin fikri sadece Yugoslavya
yı Almanyaya karşı müsait bir hattı ha
reket ittihazından menetmek değil, ay
nı zamanda Almanyayı Yugoslavya ile 
yapmakta olduğu müzakerelerde mute
dil davranmağa mecbur etmektir. O su
retle ki, şayet Almanya çok acele hare
ket edecek olursa Belgrad hükümelinin 
Almanya ile müzakereleri inkitaa uğra-

tarak tamamiyle Ingiltereye teveccüh 
etmesi tabii olacaktır. 
Diğer taraftan Almanlar Yugoslavya 

ile itili\f akdi için istical göslermktedir
ler. Alınanlar Sovyetlerin ne gibi şerait 
altında kendilerine mal ve iptidai mad
deler vermeği taahhüt edeceklerini öğ
renmeği terch ve bu şeraitin Yugoslav
ların şeraitinden daha iyi olacağını ümit 
etmektedirler. 

Bununla beraber naziler müzakereci
leri Alman müzakerecilerinin yerine ka
im olınağa amada bulunan Ingilterenin 
Yugoslavya ile müzakerede bulunmasına 
mani olmak için Belgrad hükümeti ile 
yapmakta oldukları müzakereleri müm
kün olduğu kadar uzatmaktadırlar. 

Varşovadadır 

Garp cephesinde 
Fransız - Alman tankları arasında 
ilk muharebeyi Fransızlar kazandı 
Londra 5 (ö.R) - Dün garp cephesinde Fransız 

ve Alman tankları arasındaki ilk muharebede Fransız 
tankları zafer kazannI1§lardır. Lüksemburgdan bildi
rildiğine göre, muharebe Lüksemburg hududunda bir 
sevkülceyt noktasında olınut ve Fransız tankları ha
sımlarını çekilıneğe mecbur etmitlerdir. Fransız tank
larının me§lıur 75 lik Fransız toplarile müsellih oldu
ğu hatırlatılıyor. 

Londra 5 ( ö.R) - Pariadeıı alınan bir telgrafa göre, 
Fransızlar Lüluemburır hududunda Borıı ~ bir tank 
muharebesinden sonra zaptetmİflerdir. 

Paris 5 ( ö .R) - Garp cepheaindeı iki köprünün cenu
bunda Almanlar büyük faaliyet göstermİflerdir. Diqman 
barbın bidayetinden beri kaybettiği yerlerin bir karqmı bile 
istirdada muvaffak olamallll§br. 

Paris 5 ( ö.R) - Havas ajansı ukeri vaziyet hakkında 
fU malümatı veriyor: 

Ren ile Mozel arasında askeri faaliyet ileri mevkilere karıı 
kqif kollan göndermek suretile mahdut bir faaliyete inhisar 
etmiıtir. Bu faaliyet daha ziyade d~manm vaziyetini anla
mak için yapılan bir faaliyettir. 

Birmadon'un cenubunda dütmanın bir baskın yapmak te
tebbüsü, keıif kolu otomatik sililılann atqi altına alınarak 
püskürtülmü§tÜr. 

Londra 5 ( ö.R) - (Niyuz Kronik!) gazetesinin askeri 
münekkidi garp cephesindeki harek8.ttan bahsederken di
yor ki: Fransız erk&nı harbiyesi her cihetçc üstünlüğünü isbat 
etmiştir. Fransız ve lngiliz hava kuvvetleri adet ve evsaf iti .. 

barile Alman hava kuvvetine faiktırlar. 
Londra 5 ( ö.R) - Uk defa olarak lngiliz, Fransız, Ame

rikan gazetecilerinden mürekkep bir grup F ransadak.i lngiliz 
hava kuvvetlerinin karargahını ziyaret etmiştir. Fransız ga

zetecileri lngiliz tayyare malzemesinin kudretinden, pilot1a
nn ve mürettebatın rnükemmeliyetinden takdirle bahsedi· 
yorlar. Dört haftadan az bir zamanda lngilteTe külliyetli ha· 
va kuvvetlerini F ransada yerle§tinnit ve müthi§ bir kuvvet 
teşkil eden cüzütamlann1 organize etmiştir. lngiJiz hava ka· 

rargiihı çok ustahkJı bir şekilde gizlenmiş bulunmaktadıT. 
Paris 5 ( ö.R) - Havas ajansı bildiriyor: iki gündenberi 

devam eden çok fena havalar garp cephesinde askeri hare .. 
ketleri işkiil etmektedir. Harek8.t küçük istikşaf hareketlerile, 
fasılalı topçu ate ine inhisar etmi~tir. Yine fena hava yüzün• 

den istilqaf tayyarelerinin faaliyetleri tahdit edilmiştir. 

Amerika iyan meclisinde 
Hükümet silah ambargosunun ref'i 

hususunda ısrar göstermektedir 
Amerikanın kara ordnsu ağır tanklarla takviye 

edildi. Motörlii kuvvetler artıyor 

Alman kıtaları arşovada Hitlerin 
önünde bir geçid resmi yapmıştır 

Vaşington 5 (Ö.R) - Bitaı:aflık kanu
nunun tadili projesinin de ikiye ayrıl
mak üzere hariciye komisyonuna iadesi 
talep edilmiştir. Birinci kısun ambarg?· 
nun ref'l, diğeri umumi bıtaraflık ahka
mına dair olacaktır. Amerika mallannı 
sabn alacak muhasımlara verilecek 90 
gün vadeli kredi meselesi de bu son kıs
ma dahildir. 

Var şova halkı geçidi görmemek için evlerine kapr nmıştı 
Berlin, 5 (Ö.R) - Führeriı1 karargll.

hından bildiriliyor: 
HiUer bugün, Varşovaya giren Alman 

kıtalanm teftiş etmU;tir. Tefti~i müteakip 
kıtaat Fuhrerin önünde bir geçit resmi 
yapmıştır. 

Roma, 5 (Ö.R) - Alman ordusunun 
geçt resmini gönnemek için Varşova hal
kı evlerine kapanmış bulunuyorlardı. 
Bombardımanlardan bir harabe yığını 
halme gelen şehrin büyük caddelerinde 
halktan kimse kalmamış gibi idi. Bunun
la beraber Alman askerleri makamları 
fevka15.de tedbirler almış bulunuyordu. 

Londra, 5 (Ö.R) - Hitler tayyareler
nın, toplarının ateşi altında Varşovanın 
ne hale girdiğini görmek için hu şchire 
gılmiştir. Varşovad.a bombardımanlar
dan, yangınlardan harap olan binalar Al
ınan matbuatı ve radyosuna neşe veren 
müşııhedclcrdir, Bunlardan birisi Leh 
htikümet merkezi üzerine düşen mermı 
yağınurunu tarif etmekte ve Alman 
hombalarının cmesajından> ftiharla bah
setmektedir Alman radyo.'u Hitlerin 
Varşova ziyaretine ait haberlerde sehir
dc yapılan hasara\ ve ahalinin sefaleti 
üzerinde ısrar ediyor. Fakat Ingiliz ve 
Fransız basvekillerinin dün akşam ıs
rarla bahsettikleri harbe devam azmin
den bir söz bile etmiyorlar. Keza. garp 
cephesindeki Fransız teşebbüsleri Al
ma'> radyosunda makes 
Ingiliz tayyarelerinin Berlin üzerindeki 
uçuşları, ablokanın muvaffakıyetini, tah
t~lbahir filo.<unun azalışını sükut geçi
yor. 

Amsterdam, 5 (A.A) - Nieuve Rot
terdamsh Courantin Berlin muhabiri ya
zıyor: 

Almanyanın Alman kıtaatının Polon-

""u ... u.•.,.uft.u•••.,.••• 

\1ar§ovan ın el 
payıtahtına girmelerini tesit etn1ekte 

olduğu bu sıralarda halk Polonyanın 
fethi meselesi ile pek o kadar fazla ala
kadar olmamaktadır. Herke" sulh taar
ruzunun muvaffak olup olmıyacağını 
öğrenmek istemektedir. 

' !i hali .• 
Bu gazete ilave ediyor: 
Manidar bir hadise Ruslarla Almanlar 

Polonyadakl tahdidi hudut hattından 

bahsetmekte mutabık kalm~lardır, Rus
lar ve Almanlar hudut kelimesini kullan
maktan içtinap ediyorlar. 

Fran•ada askeri kuvvetler ziraat 
işlerile mükellef tutuluyorlar 

Paris 5 ( ö.R) - Zirai mıntakalardaki askeri kumandanlıklara lmkAn da
hilinde askerleri ziraatte kullanmaia davot edilmiılerdir. Yeni tetkil edilen 
abloka nezaretinin faaliyeti ile hcmlhenk olacak ve ona muvazi olarak lnld
taf edecektir. 

Faris 5 (Ö.R) - Amerikan hariciye 
nezareti harbın iptidasındanberi Ameri
kanın ticaret filosuna muhasımlar tara
fından kırk kadar ihtar yapıldığını bil
dirmektedir. Bu ihtarlar seyrüsefer şart
larına, geceleri tenvir usullerine ve mayn 
f:onulınuş olan bazı sahalardan ihtiraza 
aittir. 

Paris 5 (Ö.R) - Havas ajansının is
tihbanna göre Amerikan ayan meclisin
de bitaraflık kanununun tadili meselesi 
hakkında iki gündenberi cereyan eden 
münkaşalarda hiç bir terakki kaydedil
memiştir. Hükümet silah ambargosunun 
ref'i hususunda ısrar etmektedir. 

Londra 5 (Ö.R) - Royter ajansı bil
diriyor: 29 Amerikan harp gemisi üsle
rini terkederek Havay adasına hareket 
etmişlerdir. Bu harp gemilerinde 29 bin 
zabit ve mürettebat vardır. Bahriye ne
zareti bu kuvvete •Emniyet kuvveti• 
adını vermiştir. 

Vaşington 5 (Ö.R) -Ayandan altmışı 
bitaraflık kanununun tadili ve silah am
bargosunun kaldırılması lehindedr. Mü
zakereler daha bir kaç hafta devam ede
cektir. 

Paris 5 (Ö.R) - Nevyork Taymis ga
zetesine göre Amerika hükümetl kara or
dusunu motörize kuvvetlerle takviyeye 
karar vererek mühim miktarda tank si
parişleri vermiştir. En kısa zamanda 329 
adet ağır tank hazırlanacaktır. Bu tank
ların her biri 12 ton ağırlığındadır ve 
Amerika kara ordusunun kudretini ar
tıracak ehemmiyettedir. 
Aynı gazete hAlen Almanyanın 6000 

tanklı 20 mot&lü fırkası mevcud oldu
ğunu, bunlardan on fırkanın tem techl
zatlı bulunduğunu bildiriyor. 

Par!• 6 (Ö.R) - Vaılngtondan bildi-

B. I!u;.ı2' t t. r ' "" ):.ı~.'.? ~S'· -~•:la 
ı'iliyor: Matbuat konferansında Panama tcsısi Am ikan vapurlarının seyrü se· 
Panamerikan konferansının neticelerini ferini h!rn, 1eye ve Amerikan milletlerl
bildiren B. Kordel Hull bir emniyet mın- ~rasında ı.ormal deniz müna,ebetlerine 
takasının denizlerde tesi'i ve sahillerin diğerlcririn müdahalesini men 'e matuf
nezaret altında tutulması noktasında ıs- tur. Bun:.ınia beraber emniyet mıntaka
rar etmiştir. Esasen harbın açılmasın- sında m ·~ a•·3vver o!dn tarassu.t kolları 
danberl Amerikan hükümetinin takip et- bir emniyet tedbiri olmaktan zıyade !a
tiği sistem budur. Emniyet mıntakasının rassut tedbiri mahiyetinde olacaktır. 

ltalya, ihtilafın sulh yolile halline 
matuf teşebbüslere müzahirdir 

Londra 5 (ö.R) - Roma radyosu geçen gece, lıalyanın kendini veya ken· 
di menfaatlerin! himayeden başka, askeri hareketlere teşebbüs için hiç bir -
hep mevcut olamıyac.ağını tasrih etmfıtir. Bu dekl&.raıyona göreı ltalyan ei· 
yaseti Avrupadaki barbın genişlemesine ve lıı.oanlık için lelaketli bir nisbet 
almasına mani olmağa matuftur. Resmi bir deklarasyon ltalyanın bir ıulh 
lr.onferanaılll lçtlmaa davot fikrinde olduğunu tekzip otmiJtir. Bununla beraber 
ltalya !htillllın ıulb yolile halllne matuf her tetebbüso mUzaharet edecektir. 

!!!!! 


