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Amerikadaki lngiliz 
tebaaları 

Vqİngton 6 (A.A) -lngiltere sefareti 
Amerikadaki İngiliz tebaasına bu memle
kette kalabileceklerini, çünkü kendilerinin 
ıilih altma çaiınlmatına lüzum görülmedi
ğini bildinnİ§tir. 
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~ .. ·~==~;=~~ .... ~:~:~~=~~ .. ·~:;eline Bu ftıtuhaıın t sdlkl ı.,ın de 
Muhteşem bir süvare verildi 

Türk - lngiliz dostluk 
tezahürleri etrafında 

Muhasematın terkini ve AvTupa devletleri arasın
da bir sulh koni eransı akdınr teklif etmektedir .. 

Londra 6 (ö.R) - Gazetelerin verdiği malum~ta göre .~va.m .ka: 
marası azasından B. Plugge·nin Türk heyeti şerefıne verdıgı zıyafetı 
çok muhteşem bir süvare takip etmiştir. Bu ziyafet ve süv~rede ln
gilterenin en mühim şahsiyetleri, Bu meyanda Mareşal Bır?wood, 

Teklifleri reddedilecek olursa lngiltere ve Fransada milyonlarca insauı öldüt·mek 

ve hn memleketlere harbın bütün dehşetlerini duyurmak tehdidinde huhınmaktadıır 

P 1 t .. t n B Butler Avam ve Lordlar kamarası a2:aları, 
ar amen o mus eşa · ' . T·· 

Türkiye Büyük Elçisi Dr. Aras hazır bulunmuşlardı.r .. Ziyafet urk -
lngiliz dostluğunu tebarüz ettiren samimi bir hava ıçı~d: ve dostane 

t 1 ı · t' Tu··rk heyeti erkanı bu fırsattan ıstıfade ederek emas ar a geçmış ır. . ,. . 
1 ·ı· ) t I n ile görüşmek ve tanışmak ımkanını elde etınış-
ngı ız par amen o a 1 •. b · ı T" 

1 d . J ·ı· telerı· Tu"rk heyetinin temas arı munase etı e ur-er ır. ngı ız gaze w • .. 

ki 1 'it e Fransa arasındaki dostlugun çok kıymetlı tezahu-ye - ngı ere v . 
ratı k detmektedirler. Milli Müdafaa Koordınasyon nazırı Lord 

nı ay ı· d d'~ · · f Şetfie]d'in çarşamba ak~ı ~arlt?? ote ı~ e ve: ıgı z~!a etten s_onra 
bu son ziyafet askeri ve sıyası lngılız şahsıyetlerınde T urk dostluguna 
atfedilen büyük değeri teyide vesile olmuştiır. 
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Bana evet derneğe 
ımııan yolıtur
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Heyecanlı "tezahüratla 
lıutıamıştır. Öğleden 
sonra bir geçit resmi 

Garp cephesinde top sesleri yük- yapıldı. •• 
aeliyor ve kanlı bir mücadele devam lstanbul, 6 (A.A) - İstanbulun kur
ediyorken ortaya bazı sulh şartları tuluş bayramı bugün heyecanlı bir şe
ve sulh taarruzları atılmış bulunu- kilde kutlanmıştır. Merasime iştirak 
y edecek olan kıta ve mektepliler evvela 

oPolonya topraklarının tamamı iş- Sultan Ahmet meydnnında ltoplkanmıTak~· 
il · .. Saat 10 da alay harekete ge ere sım 

gal albna alın~ıktan sonra erı su- meydanına hareket edilmiş ve abide et-
rülen bu teklıfler karşısında ~~Ih rnfında yarını daire şeklinde topla.~ıl
ümidine düş_?l~ş ol~nlar bul~na~ılı~: mıştır. Saat 11.50 de bu yarım daır.e 

Ilitfor tmtkunu söylerken 
Londra, 6 <(}.R) - Hitlcrin nutku Jıücumunun .müdnfa:ısı, Lchistanm 

96 dakika sürmüştür. Almanyayn hücum ettiği iddiası, 36 
Şu esaslı noküWı.n ihtiva etmekte- nıilyon ıılifuslu bir devletin sürntle 

dir ı ortndnn knldınlmnsiylc 1cfahür, düş-
" Lehistann 1uırşı fuıi ve tahriksiz - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -
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lngiltere ve Franıanın aldıkları vazıyet 
göz önünde tutulmadıkça hiç bir sıılh 

teklifinin müzakere!ine ihtimal 
olmadığını bildirdiler 

Paris 6 ( ö.R) - 'Führeriri Rantagdaki beyanabnaan aonra Italyanın va
ziyetini tetkik etmek faydadan hali değildir. Dikkate f8yandır ki, Avrupada
ki harp vaziyetine rağmen ltalya dahili mahiyette meseleleri faaliyetinin ilk 
srasuıda tutmaktadır. Düçe, modem ltalyaya yeni bir çehre vennİ1 olan Nafıa 
iılerinc verdiği ehemmiyetle Italyan milletinin swh içinde çalı;ımağa devam 

azmini a-östermektedir. [ - JJO;NtJ t 'ONa) SAIÜmDlll - ' 

Bunlar, hadıselerı çok basıt hır go- önünde abideye karşı cep!ıe alan muzı-
rüş ile takip edenlerdir. ka tarafındnn İstiklfıl .marşı çalı~ ve 

Harbın hakiki sebeplerini göz bu sıra?a i~i bahriy~lı şanlıdir bayragıınızı 
. "'d' l . • şeref dıreğıne çekmışlcr · 

önüne getirenlerın, ha ıse ~rın .. ıç Müteakiben bir çok teşekk~er ~~-

udu 1 ga u 
yüzüne vukuf peyda edenlerın boy- fmdan gönderilen çelenkler abıde onu
le bir ümide düşmelerine asla imkan ne götürillmüş ve vali bizzat bu çelenk- Faris, 6 (ö.R) - Fransız tazyiki kar- hududundaki sürpriz mahiyetinde bir 
ve ihtimal verilemez. lerin yerleştirilmesine nezaret ve yar- şısında Alınanların Birmosen mev'kiini hücunlları muvaffakıyetle neticelenm!ş-

tahliye ettikleri askeri mahafilde beyan tir. Fransızlar Borg ormanını tamamlle 
Harp, ne Danzig ve ne de Kori- dım etmiştir. h' l' · namına ediliyor: işgal etm1"lerdir. Hücum kıtaatı bu nok-

d w ·ıd· Bundan sonra şe ır mec ısı d "il 
dor meselesin~:n çıkmı~ egı rr. Refik Ahmet Sevengil tarafından bir Faris, 6 (A.A) - Şimdi herkesin nn- ta a clc geçirilm~ olan mevzileri tah-

Harbın hakıkı sebeplen Almanya- nutuk söylenmiştir. zarı dikknti Mosclle ile Sarre arasındaki .kim etmışlerdlr. Almanlar Fransızların 
nın beynelmilel teahhüdlere karşı Sant 12.15 ie geçit resmi başlamıştır.. LUkscmburgun hemen şarkında bulunan koridorun gnrp mıntakasında daha zi
sadakatsizligw i Avrupada büyük bir Geçit resmine bir motosikletµ. polis müf- ve koridor denilen sahaya çevrilmiş bu- yade ilerlemelerine mnnl olmak için nev-
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ÜNCÜ SAHiFEDE - luıunnktadır. Fransızların Lilksemburg midane gnyretler sarfetmektedirler. Bu-
emniyetsizlik havası yaratması, yı - - SO ~-----------·-----:=------------------------
dırma yolile tecavüzlerini arttırarak 
küçük milletlerin istiklallerini birer 
birer ortadan kaldırmasıdır. 

Danzig ve Koridor işi dolmuş bir 
bardağın içine damlatılmış iki dam~ 
la olmaktan bir adım ileri geçemez. 

Münihte Südetler işi konuşulur
ken Almanyanın mukadderatına ha
kim bulunan Hitler, artık Almanya
nın tatmin edildiğini. başkaca talep
leri olmadığını söylemişti. Fakat bu 
anlaşmanın üzerinden bir yıl geçme
den Çekoslovakya parçalandı. 

Danzig ve Koridor işi ortaya çık
tı. Hayat sahası teraneleri ileri sü
rüldü. Balkanlara ayak atıldı. 

Eğer lngiltere ve Fransa harbı gö
ze aldırmamış bulunsalardı şimdiye 
kadar ve bundan sonra kim bilir da
ha kaç milletin hayat ve istiklalleri 
tarihin malı kılınacaktı. 

Müttefikler Avrupada bozulan 
emniyet ve huzuru iade et~ek için 
kanlı, kanlı olduğu kadar fecı ve tah
ripkar bir harbı göze aldırmak mec
buriyetinde kaldılar. Bu~u ya~ma
mış olsalardı kendi emnıyetlerı ve 
kendi imparatorluklarının da temel
leri kökünden sarsılacağına §Üphe 

yoktu. • 
Bugünkü §Brtlar altında lngılterc 
- SONU 2 tNCi SAHİFEDE -
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lııgiliz donanması Baş aıniralı 
Sir Dııdlcy Dotıiıd 

rasyonla muka 
Londra, 6 (Ö.R) - Ingiliz Amirallığı cer.iksiz propaganôa J.llnDevra.sıdır. Buna 

clrokua> Amerikan transatlantiğinin ra~cn Amerika hükUmeti ilıtlyat ted
Amerika sahilleri clvnruıda b!r Ingiliz blrlcrJ almıştır. 
tahtelbahir! tarafından babrılacağı hnk- S3llıldığına göre, Alınan hükUmeti ~ 
kında Alınanyanın Amerikaya resmen rekct üssündC'n çok uzakta bulunan bir 
ihtarda bulunmasına şiddetli bir dekla- Alman tahtclb:ıhirlnb hwbin ilanmdon 
rasyonla mukabele etmiştir. Euna naza- evvel ver.ilm!ş olan 1alimata mUst niden 
ran Ingillz funirallığı cAtenya> vapuru bu transatlantik vapurunu ba~ra bUe
gibl drakua> nın da aynı şartlar dahilin- ceğl Uıtimalini gözönündc tutarak §im
de batırılacağından haberdar olmuştur. diden mcsuliyeti başkalaruuı yUklemeğe 
Ve Atcnyanın bir tahtelbahir tarafından çalışmaktadır. 
batırıldığı bir çok şahitlerin ifadeleriyle B. Ruzvclt bu vapurun himayesi için 
tezahür eylemiştir. Halbu kl o mmtaka- bir sahil muhafızın onu karşılamnğa 
dan binlerce kilometre mesafede hiç bir gönderildiğini söylemiştir. Fal:at bu 
Ingiliz tahtelbahir! yoktu. Amerikan tebaalarını AmerL'lcaya gctl

Bu sebeple Amerikaya gönderilen lh- ren diğer vapurlnrın da aynı şek.ilde mu
tar nazi partisininn caniyane mantalite- ha!~~ altu.ıda seyahat edecekleri demek 
sini göstennektcdir ve Amiral Reder gibi değildır. 
eski imparatorluk filosuna mensup za- Vl!Şington, 6 (A.A) - Iroguols vapuru 
bitin böyle adiliklere tenezztil ederek meselesi Vaş~gtonda. bUyUk bir h~ye
Uniformasını Je'kele:meslne hayret edil- c~.n tevlit etmıştir. Hüküınet mahafilliı-

ktedir de hAkhn olan miltalda bunun bir proo 
m~lm 'Ih.tarı Va.şlngtonda hazan da pa.ganda manevrruıı olduğu ve bu ma
şöyle t:ır ediİ.iyorı Bunun doğru olma- nevranın Amerika milletinin Athe.nlayı 
dığı, olamıyacnğı ikruıanti vardır. Bu be- - SONU 4 tlNC'O SAHIF'EDE -

nun sebebi şunlardır: olurlarsa daha cenupda Sigfrid hattının 
1 - Fransızlar bu taraftan ilerliyecek ileri isüh'kAmları ynndan tehdit edilecek 

olurlnrsa bu vaziyet Almnnlarm daha ve tehlikeli surette dövülecek b ir vazi
fazla ııaha elde etmek ve manevra yapa- yete d~ecektir. 
bilmek için Lüksemburgun bitaraflığını Bu suretle bütün koridor tehlikE:ye 
ihlal etmek plfuılarım bozacaktır. maruz kalacaktır. 

2 - Eğer Fransızlar. Fransız hududu- Koridora hlikimiyct, Fransızlann şar-
na altı mil mesaCede kfün Beuren clva- ka doğru ilerlemelerine ve orada yeni \'e 
rına kadar iler:lemeğc muvaffak olacak - SONU 4 :(} •cü SAHiFEDE -

• • : 

S..t!rut etmek iizcre olan Sabrııkdan bir mc..u:ı. a 

di tan a 
·dat a 

J 

rı n 
! 
İ Tas bu haberlerin bed ahane bir 
i tahrik eseri olduğunu bildiriyor 
• 

. . . . . 
• • • .. • • . 
• . 
: 
: 
" • • 
ı 

t - YAZISI 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



, 

, 

51UflFE2 rENIA.SIR 7Dk 

Musanın Hayatı 
PEYGAMBERLER TARiHiNDEN 
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Musa, Allahtan 

şehirlerine 
Belka, Eriha. lliya 

aldı •• •• yurnme • • 
cmrını 

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

Gümrüğe gelen tamim Dikili ___ ,..., __ _ 
Hareketzedeleri Beyannamelerde vergi matrahları 

iane listesi nasıl hesap edilecektir? 
Lira K 

Beni Israil arasında gizliden gizliye re gönderdiği on iki kabile reisi yola çık- Reji Jeneral 50 Muamele vergisine tllbl olanlarla ol- 2 - Beyannamelere eşyanın kıymetl-
Karuna taraftar olanlar yine vardı. Bun- tılar. cBelka>, cEriha>, cilya> halkı da Doyçebank Deresner Bank mıyan ve bir beyanname ile muamelesi ne göre pul yapıştırılması esası kabul 
!arı Musanın kendileri üzerine asker gönde- Izmir şubesi 300 yapılan eşya için ordino beyannamelere edilmiş ise de kanun vılzil sif kıymeti 

_Musa Karunu malına tamah ederek rip geldiğini duydular ve hemen Aveye Bulgurca köyü namına yapıştırılmak suretile sarfedilmiş olan 5-000 lira kadar olan "§Ya için beyanna-
llldlll'dü. TA ki Karunun bütün serveti ve haber saldılar. muhtar Hasan özcan 18 pul bedelleri ile nakliye, sigorta, tahliye melere bir liralık müdafaa pulu yapıştı-
altınları kendine kalsın dediler. - Bizim yanımıza gel. Dediler. Bir Bornova halkı namına be- ardiye ücretleri mecmuunun vergi ı:ııat.. rılacağını sarahaten zikretmiş bulundu-

Musa Peygamber bu şayiayı duyunca ay kadar kal. Seni yedirelim, içirelim, lediye reisi Etem Pekin 210 rahına alınıp alınmıyacsğı hakkında t&- ğuna güre, beyanname muhteviyatı eş. 
yere tekrar emretti ve Karonun bütUn doyuralım. Ta ki bizim üzerimize gelen Sadık Akseki ve damadı reddüt hasıl olmuştur. yanın sıf kıymeti 5000 liraya ıkadar ol-
fe?Vet ve altınları da kendisi gibi yere çergiyi defeyle. Hasan Ata 15 Gümrük ve Inhlsarlar Vekfiletinden duğu takdirde müdafua pulu bedelinin 
girdL Yer .. Onları da yuttu. Ne akrabası, Ave ise bütün işi gücü günde yetmiş Ikiçeşmelilc temsil ve gelen bir tamimde deniliyor kl: de vergi matrahına ithali ve eşyanın 
ne serveti Karunu ve emvalinl bu akı- batman! .. Ekmekle kendini doyurabil- müzik kolu 5 1 _Beyanname ve ordinolara yapıştı- tamamının kıymeti 5000 liradan fazla ve 
betten kurtaramadı. Halk arasında: mek ıkaygusundan ibaretti, bu teklifi ka. rılan pullar ı'çın· kıymet ve sıklete daya- muamele vergisine tabi olanın da 5000 

• l •lll l lll l lllllll llllllllllllllGl••• ı • • •• ırı1an üdaf' ul 
- Ah.. Keşke biz de Karun gibi olsak. bul etti. nan bir kıstas kabul edilm~ olmasına liradan az ise, yapışt m aa P u 

Karun gibi servetimiz olsa.. Dünyada Musanın on iki kabilesinin on iki na- ç • f • ve damga resmi kanunu mucibince mak. bedelinden yalnız bir lirasının vergi mat.. 
gem çekmeylı: ve kimseye minnet etme- kibi yola çıktıkları zaman işte ilk önce } t Çl tu olarak evrakı müsbite üzerine yapış- rahlna llılvesl. 
rlz. bu Ave ile karşılaştılar. Ave, Uç şehir tırılmakta bulunmasına binaen bir be- 3 - Nakliye, sigorta, tahliye ve ardi: 

Diyenler onun bu akıbeti karşısında halkı ile anl8§tıktan sonra: yannanıe muhteviyatı eşyadan bir kıs- ye ücretlerine gelince, bu sigorta bedelı 
düşündüklerine nadim oldular. - Bakalım sizin üzerinize gelen leş- Necati için dün IJir mının muamele vergisine tabi ve bir kıs- harig bu ücretler "§Yanın sıkletine göre * ker ne leşkeri imiş. tör en "apıldı... mının vergiden muaf bulunması karşı- ta:lıakkuk edildiğinden muamele vergisi-

Evvelce de söylediğimiz gibi bu Karun Diyerek iki glinlük yolu bir saatle al- -' sında o beyanname ve ordino heyeti ne tAbi olanla olıruyan eşyanın sıkletleri, 
~1 da yere batan serveti ve kendisi mak suretiyle etrafı kolaçan etmeğe çık- Merhum Çiftçi Necati için dün öğle- umumiyesine ait pul masrafının tahalı:- sigorta bedelinin de melın kıymeti naza. 
ile bugün de halk arasında bir masal gibi mış ve Musanın murahhaslarını görmüş- den ı><>nra saat 15 te Birinci Erkek lise- kukunda tamamen vergi matrahına alın- ra alınarak mUtenasiben taksim suretly· 
anlatılıp gitmektedir. til. sinde bir ihtifal yapılmıştır .. Toplantıda masını.. le vergi matrahının tayini lhımdır. 

Musa Peygamber Hızır ile arkadaşlı- Baktı ki bunlar karınca! .. Gibi insan, Parti reisi bay Atıf İnan, Maarif müdü- ---------------~"---------------

Jından ayrılıp M19ıra döndükten sonra hemen avcuna alıp: rü B. Ali Riza Özkut, Manisa saylavı B. Konservecı·ıı·k kursu 
Tanrıdan ıu emri aldı: - Sizler ne biçim insansınız ve hangi Rıdvan Nafiz Edgüder, Parti üyeleri, 

_ Belka, Erlha, Iliya şehirleri üzeri- diyardansınız. Diye sordu. lise talebesi, muallimler hazır bulun-
ne yürü.. Onlar da: muşlardır. l r.!,fl, şehir Şam tarafında idiler ve - Mısır halkındanız. Bura halkını Birinci lise direktörü B. Hilmi Erdim b h f t 
ka olen halkları puta taparlardı. Tanrı dinine davete geldik. Başımızda kısa bir hitabe iradederek merhum Çift. U a a açı ıyor 
'Olkelerl zenglndl Musa var .. dediler. çi Necatinin çalışmalarını gayet beliğ bir 

Musa Peygamber Beni Israllden rlva- Avenin Musayı falan bildiği tanıdığı şekilde ifade eylemi§, tarih öğretmeni B. 
yetin kaydına göre lıeıı yüz bin kişi ile ydktu. Yalnız o bir kerre aç kalın14 ve ~that Oksancak m~rhumun bayır işle- Gazetemiz in bu ehemmiyetli mevzu üzerindeki 
yola çıktı. Gidecekleri yer Mısırdan bir Mısırda kendisine ekmek vermişlerdi. rıne çalışmak suretiyle yaptığı sayısız eni rttı 
aylık yoldu. Yirmi gUn sonra Musaya Bunu biliyordu. hizmetleri anlatmıştır. neşriyatı üzerine karsa mörac:aat ed er 8 
Ben! Israil: - Siz, dedi, kaç kişi varsınız. Son sınıf talebesinden bir genç te 

- Ya Musa .. dediler. Biz harbe gidi- - Beş yUz bin kişiyiz. merhumun meslek hayabndakl çalışma. Bornova Ziraat mektebinde bu ay ba- sürecek olan kurıılar her gUn saat 13 ten 
yoruz amma. Harp edeceğimiz insanlar _ Hepiniz aynı boyda mısınız? Ve larıru, talebenin hocalarına karşı olan ~da açılması mukarrer olan aile kon- 17 ye kadar olacaktır •. 
ne biçim insanlardır. Ne ile harbederler cUmlenizin boyu posu sizin gibi midir? bağlılığını anlatını.ştır. servacılığı kursunun müracaat edilme- Dersler nazart ve amal1 olacağından 
bilmiyoruz. Daha iyi değil mi ki önceden Nakipler: Bu hazin tören bir saat devam etınıı- mesl yüzünden tehir edildiğini teesstfı-. yapılecak masraf karşılığı olarak yalnız 
bir kaç kişi gönderip bu ciheti k.anlasak - Evet.. Dediler. Ave güldü. Onları tir.. le kaydeyle~ Gazetemiz, bu kurs- iki lira kaydiye elınm~ktadır. M~-
ve ona göre tedbirli hareket et..e yine avucu içinde tutarak o şehre götür- -- !arın büyük değeri ve aile ekonomlel be- !er iki lira yerine bir lira vereceklerdir. 

Musa bu teklifi uygun gördU: dil, halka gösterdi. kınımdan olan ehemmiyeti üzerinde Talebe olanlardan para alınmıyacaktır ... 
Beni Iıırall on iki kabileye ayrılmıştı. - işte sizln üzerinize gelenler bun- KIZ KAÇIRMA.. durmuş bunuıı kaçırılmıyacak bir fır.. Kursa devam edecekler için otobüs ve 

Her kabileden birer ki§! seçtiler ve bu ı Kuşadaııının Selçuk nahiyesinden B. sat old~u da ayrıca vatandaşlara bU- banliyo tren servisleri vardır. 

i.n iki kişiyi Bellca, Erlha ve lliya şehir- arDedL Halk, Musanın na:kiplerinl öl- Mus~~ kızı 17 ~aşında Fatmayı Şirin- dirınlştl. Memnuniyetle haber aldık ki Bütün aile kadınlarının, bahçe sahlp
erlne gönderdiler. dürmek istedi. Fakat Ave mUsaade et.. ce koyunden Selim Çaytaş ve kardeşi bµ neşrlyatımız İzmir halkınca ve }Ayık !erinin ve her vatandaşın bu güzel fır. 

Musa Peygamberin Şam tarafına sefer medi Beni Israilin bu on iki kabile reisi- Ömer Çaytaş kaç~ ve yakalana- oldugu" =kilde a!Aka Ue karsılanmıı ve saltan istifade etınelerlnl ve mektep ida-
etmesl tarihte efsanevt bir adamın adının ne·. rak dli ilm!şle dir .,.. • - ı did 
b alın kr 1 a "yeye ver· s r · . mektep ldareslno kayıt için müracaat- resine müracaatla kayıt armı şim · en 

u vesile ile yer ası ve te ar anma- - Ben vaktı'yle Mısırdan yardını go"r- "' ma1arın krar ta · ed iz 
esli im B d d - .... - ler ço"-'-·-+-. Bu itibarla kurslara bu yaptır ı te vsıye er . •ına v e 0 uştur. u a arnın a ı düm, dedi. Bu itibarla sizlere dokunmak İ .JıoLS-llJııL 6...,....~ arın1d il L-·-d kurs bir haftalık (A ) dir zmir Sulh h-.... "!# ayın dokuzuncu pazartesi günü başlana- y n Sııaıı= a un 

ve rihlnd. d b b d b istemiyorum. Kabilelerinize gidin ve on- + . sulh h"-'-"ğine tayın· edilen B. caktır. nazari v_e amelt ders programını da neş-
Din ta ' eve cA em a a> a aş- lara yardımcı geldiğimi haber verin. ızmır wuuw 

hyan efsanevi rivayetler arasında efsa- Tekrar Mısıra döniln .. Eğer inat edip ka- Saliıhettln Başkan gelerek vazifesine Evvlce de yazdığunız gibi bir hafta _re_d_e_ce_l!iz. ______ _____ _ 
ııevt şahsiyetler de . mev~ttur. I~e Jır ve harp etmek isterseniz topunuzu başlamıştır. 
(Ave) onlardan biridir. <;ilinde yetmış birden kırarını, dedi. Dikilide Bit esrar hadisesi 

Sulh 
Olabilir mi 

---·-tr---
Buna e11et demeğe 
imlıan yolıtur ... 

--t:r-
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE 

ve Fraruanın ıullıu kabul ebn 
kuvvet ve şiddet politikasının hal 
miyetini tanıması hatta silaha ııaı 
ıruş bulunduğu için mağlubiyeti 
itiraf etmesi olur. 

Çünkü yalnız Danziğ ve kori 
üzerinde iddialar serdeden A 
ya bugün bütün Polonya toprak 
rını işgal altına alını§, şeklen ga 
bir mevkie girmiş bulunuyor. Eğ 
bu şartlar altında sulh yapıla 
idiyse bir ay evvel lngiltere ve Fr 
sanın emri vakii kabul etmesi, Da 
zig ve Koridoru Almanyaya terk 
mesi, teahhüdlerine sadakat gösteı 
memesi daha muvafık bir hareke 
olur ve mukadder bir harbı biraz d~ 
ha geriye atabilirdi. 

Bir ay evvel teahhüdlere sadaka 
müttefiklerin, imparatorluklarınJ 
emniyeti için nasıl bir zaruret idiy 
ayni düşünce ile, bugün, Polonya 
topraklarını ve istiklalini kurtarrnal 
kuvvet ve şiddet politikasının ın&, 
sına dünyayı inandırmak o dereced 
kat'I bir zaruret halindedir. 

Polonyanın mukadderatına lngll, 
tere ve F ransanın emniyeti, şerefl 
eklenmtştir. 

lngiltere ve F ranııa, dostlanna la 
zım olan itimadı verebilmek , impar 
ratorluklarının kudret ve kuvvetini 
muhafaza eylemek için behemehal 
teahhüdlerini yerine getirmek mev· 
ki va mecburiyetindedirler. 

Vaziyet böyle olunca Almanyanın 
istediği şartlar dahilindeki sullı, bazı 
emri vakilerin kabulü imkansız olur. 
Harp emri vakiler politikasına kar§İ 
açılmıştır. Emri vakileri kabul için 
değil... 

Diğer bir suretle sulh olabilir mU 
Yani Almanya Polonyanın tahli

yesini kabul eder mi? 
Buna da bugün için asla ihtimal 

verilemez. Zafer şarkıları ile mest 
olan Almanya böyle bir ricat yoluna 
asla giremez. 

batman ekmek yerdl Denız kenarna gl- Nakipler korkularından geri döndUler 
der, balığı el.Ue tutar. Güneşe tutup gil· ve Beni Israil arasına gittiler Ave ise 
ııeşln hararetiyle pişirir yerdi. Rivayetler yüz bin hanelik olan şehrin he; hanesin
boyunu 48 bin arşın olarak kaydeder- den bir çanak yemek alarak yedi ve bu 
ler. . şehirde akan nehre vararak ağzını suya 

Yağmurların 
Tire kazaıındaki 

tahribatı büyüktür 

Nasyonal Sosyalizm ideolojisin
den fedakarlık ve ferağatkarlık yap
mak suretile elde ettiği bu neticeleri 

Dün yeni Küptfı Basanın eulnde esaslı bir mağlubiyete uğramadan 
sarsıntılar oldu.. aNqtırma yapddı.. kendiliğinden terk edemez. 

Ta bert tarihlnde (Her kaçan ki, h~~a koydu (ol kadar içti ki içtiği yer açıldı, 
bulut olurdu, Avenln yUzUnil kimse gor. nehrin dibi göründü!.) 
mezdi) diye mukayyettir. BİTMEDi" 

Vaktaki Musanm Şamdaki bu ilç şeb- •• •• 

Evvelki akşam saat 10.40 ta Dikilide Sabıkalılardan Çakır Ömer, zabıta Binaenaleyh her lkl taraf garp 
iki saniye devam eden hafif bir sarsıntı Kraştırma dalr"-'lnc;ı müracaatla Küçük cephesinde talilerini denemek mec

. olmU§, dün de hafif bir "8l'Sıntı hıs.e- Hasanla aralan evvelce açık iken şimdi buriyetindedirler. 
Son yağmurların ve tolunun muhtelif dilmiştir Hasar yoktur barıştığını ve geceleri esrar sattığını ve So ·· 1 d Çe be 1 Hal" 

kazalarda tahribatı tesblt edihnektedir.. . · K'zak __ u lnd k disin" _.,,_ __ kilçülı:' H _ n gun er e m r ayn, ı-
. Diln Bergaınsnın o wuuyes e en e para veruınıe asan f k Çö" T .. ledikl . k 

Yunanl"standa Tirede kozalan açılıp henüz toplanını- ve merkez köylerinde bir sarsıntı ol- dan esrar sabn alacağını söylemi§tir .. a s, ve _rçı ~soy en nu~u • JngiJtcre yan 223 ton pamuk ıslanarak kalitesi muştur. Keyfiyet bir zabıt varaka.siyle tesbit ve !arla Daladiyenm beyanatı ve Hıtl&-
düşmüşlilr. Mendres kenannda havuz· Ankaradan gelen jeoloji mütahassuı- paralann sert numaralan tesbit edilerek rin dünkü nutku ortada dönen aullı 

Çin. Japon mütareke- SerlJest d ö11izle tütün !arda ve hususi yataklarda bulunan 83 ıan dün Dikilide tetkıkata başlamışlar- kendisine dört lira verllmlştir. sözlerine ümid bağlamağa asla mü-

sm. e muhali" değiL satanlara prim ton kendiri seller sürüklemiştir .• Yilz dır İki polls araştırma memuru dün sa- "t b 1 B"I''-" .. d 1 
:ıı; ton incir ıslanarak hurda halin g •-•·- . bah bdili kıyaf ed •- Hasanın vi saı u unmıyor. ı aı<ı• muca e o-

i li e e...,...- -""- te et ere.. e in tah . ed'ld ... d k Londra, 6 (Ö.R) - İngiliz htikUmeti, ver Y.°.r .. ~ tir .. Buğday, arpa ve tütünlerde de cüz'l "T" clvannda nöbet almıştır. Filhakika Ça- ~- .. m.ın r ı~ın :n. ço . uzun 
mareşal Çan - Kay • Şeke Çin ve Japon- Yunan. h~etı, Tesalya ve ~o'.y~ zarar vardır .. Bir kısım zeytin ağac;ları M V N ff A f. kır Ömer küçük Hasandan esrar satın surecegını anlatmaga kiifı geliyor. 
ye arasında bir mütarekeye as!A muha· eyaletlerı tutünlerlnl serbest dovizli harap olmuştur. MEJIVRl.UK İÇİN almıştır. Fakat H&an para almaktan im- Harp devam edecektir. Vaziyete 
llf olmadığını maamafih milliyetçi hU- ~emleketler~ ihr~ç eden tU'.'."""lara tU- Torbalıda yağmurlardan pamuk mah· . .. .. tına · ederek öğleden sonra gelip verme- Almanların yıldırım harbı taktiki d~ 
kllmeti mbukavdemetdankararınd ~~ dçe7:;: ımilu:ı ıhradrçahmipr~erı vermt ekPruzere 'kodartuz sulünde y~de on, incirlerde yUz otuz, halVil!ybulet Hukbirukk!şltlerlilc~ k

1
alçlnemlnö Umde Uzm':!'_"" slnl söylemişU... Bunun üzerine memur- g· il lngiltere ve Fransanın tehammll) 

ediyorsa, u oğru o,.. uya yon .... ayırmış ır. ım mı ~ zeytinde yuzde on zarar vardır. unan .. " P n """ !ar HııAAnın evinde araştırma yaparak ' . • • . . 
htikUınran hakları ile alfilcadar olduğu- 937 mahsulu ıçın yüzde 15, daha evvelki Menemenin Emirfilem nahiyesinde ki ~be gunü ilse '?ezunlan ara- 20 gram eıırar bulmuşlardır. Bu sırada harbı sıstemı hakımdır. _ 
nu bildirmiştir. seneler için yüzde 20 dir. seı;gideki bir kısım razakiler ıslanmıştır. sında hır müsabaka imtihanı yapılacak Hasan ve Hüsnü kıza Bedia bundan Polonyanın ortadan kaldınlmı) 

W -Jf.- Odemlş hariç olmak üzere diğer ka· v~ müracaat edenlerden en fazla ':fYakat muğber olaralı: NamazgAh komiseri bay bulunması hiç bir mana ifade ed&-
Lublfnde te&lim olan B. NACİ EROL zatarda yağmurlar faydalı olmuştur. ~österen bu memuriyete tayin edilecek- Mwıtafaya, araştırma komiseri B. Hi1m! mez. 1914 de Belçikanın, Sırblatar-
Polonyalıfar- İzmir sulh ceza hakimlerinden B. Na- ... Atmana •Namussuzları demek suretly- nın, Romanyanın lıgal altına ah&-
Roma, 6 (Ö.R) - Berlinden bildirili- el Erolun Finike ceza ve huku h!kimli- -·- le hakarette bulunduklarından yakalan- mıf bulunmasının bir mana ifade 

br : Dün sabah saat onda Lublinin şar• ğine tayin edildiğini yazmıştık. • • İtalyanın IJalmıınnı ı:nışlardır. ed ed .. · ibl . 
d P 1 d bak d Şehr. . d bul d ğ üdd t fın oıu·· m .. .... I "' em ıgı g ... a o onya or usu ayasın an on ıınız e un u u m e zar • HO ... en anı -'T"- Kat'ı zafer tehammül kudret Vjl 

bin kişilik bir kuvv_!! teslim olmuştur. da muhitinde çok iyi intibalar bırııkını§ Türkiye • İtalya ticaret anl•p••'Jla .,..,.MERD"" BİR ""LVM fı dır B 
olan bu laymeili bAkimimiz pazar gilnil .. . . bağlı 'ki aralı l' ted 139 pozlsyo- - .,. U kabiliyetini gösteren tara n . U-

AVRVPADAN yeni vazifesi başına gidecektir. Kendisi- t" T~~~-~~d~~~b AnF oıııındın pedşirkee-n· nuna ~•~nnum150 binısllreellik balınumu Selçuk nahiyeainde mukim Ahmet nun içindir ki maalesef bu kanlı l:ı&-
ı mUfllLWHll mu uru ay wı ..-~ "l M··~-'- Ak-"' . d d" . k .. •. 1 .. 1 Dönen talelJelerimiz ne muvaffakıyetler dileriz. ve Karşıyakada eczacı bay F.sat Nurinin kontenjanı 220 bin lirete çıkarılmış ve o,. u """"" ...,.er veremın en m~- ırenın ço uzun surecegın soy &-

İstanbul, 6 (Hususi) _ Avrupadan -- kain pederi İmıirin eski tawnmış aile- ayni listeye yeniden 150 bin liretlik ıa- tarlp bulunduğundan tedavi için İzınıre mek hakikatin ta kendisini ifade e~ 
tahsilleri yarım kalarak dönen talebele- PO.STA PAKETLERİ.. lcrinden sabık rüsumat başkatibi b<Q' gala yağı ilAve edilmiştir. ge=kb~astane.r,'!..'.".'!:acaat etml~, linboş mek oluyor. 

1 t1ar ak Kı ti ili T" k l" · R · E.. e d'" sabah KA,....yakadaki ya unma ,.... sırası ge ce "- Ih ö 1 ı d ih t~ rlmiz üniversiteye, güze sana a· yme e . ur ırasını geçmıyen ~ gını n ~.n .. · -y· : • ••• • •••••• • ••••••••• •••••••••••• • •• • ••ı davet edilmek üzere adresi alırunı§tır.. r.ı s zer e c an umum e 
deınlslne, yüksek mUhendis mektebine posta paketlerıyle bazı maddelerin men- evinde hayata gozlenru yummuştur •• ce- : Gelenler Gidetaler Zavallı adam n,enı. 8elçuğe dönmek kt.rına karşı oynanmış diplom 
kaydedildiler. ~ .~a~e!"amesinden muaf olduğu nazesl akabugund·· öaWjtledenalı:5?nra. sud t kalbırdıd~ : .................. ! .................... ! üzere K emer lltııeyonunda beklerken manevralar olm aktan bir adım ileri -*- bildirilmiştir. Karşıy a Y ant 1 evın en Maliye vekııletl Milll EmlAk mUfett'•l f t tm' •tlr 

V . ııı rılacaktır. B . . ., ve a e "' . geçemiyor ... . 
T RKIYE. iSPANYA v-.,o··a seflrimJz B Kaz" E.. . öl'" .• k disinl . Sadetlın Özkanyak, Devlet hava yol- -*- HA ....... oc .. -o"ı.u 
Y ni .r- ,...-'!I' ., ay ı ıımenm umu en !arı umum müdürü bay Fehmi Cancar - - V 

e t ... aret ile ataşemilfterimiz tanıyanlar arasında derin teessür uyan· Ankaradan, Rodos İngiliz konsolosu B. rvRtsrtK YOLLAR .. 
mUzalıerelerL. İstanbul, 6 (Hususi) - Varşova ata- dırıruııtır.. . . • . . . Edvard Perkin İstanbuldan, maliye mü· Turistik yolların lnfa faaliyetine de- Gömröfı teftiJ 
İstanbul, 6 (Hususi) - İspanya ile şemiliterimiz binbaşı Necati bu sabah Kederdide ailesıne tiiziyetlenmızi ~u- fettişl B. Ahmet İzmen İstanbuldan gel· ~ edilmektedir. Arapçı • Selçuk yo- heyeti reisliği... 

memleketimiz arasında yeni ticaret an- Romanyadan şehrimize ge~tlr. Var- narkea merhuma Tanndan rahmet dile- mişlerdir. !unda in.şaat faaliyeti ilerlemiştir. İnci- Ankara, 6 (Hususi) - Gilmrükler 
taşınası müzakerelerine yakında başla- şova elçimiz B. Cemal Hüsnünün bu- riz.. İzmir mebusu B. Rahmi Köken Anka- raltı ve Karşıyaka yollannda da faali- teftiş heyeti reisliğine maliye mUfetl!ı-
nacağı bildiriliyor. günlerde gelmesi bekleniyor. raya gitmiştir. yet başlamıştır. !erinden Osman Demir tayin edilmiştir .• 

• 

Annenıin 
Sevdi gi A daın 

Yazan: Üc Yıldız • 

- 3 -

Ben, ilk defa Müjgfuıla işta o giln, bi· cana yakın bir güzelliğe, bir cazibeye - Size soğuk bir feY getireyim.. zaman Iffet hanımı gürdüm. 
zim ilk kabul günümüzde tanıştım. Mili· sahip, mahcup tavırlı bir kızdı .. Lisenin Diyerek kalktım, odadan çıktım .. An- İffet hanım beni orada görünce : 
giln, İstanbulun en maruf avukatların· son sınıfına devam etmesine ral!ınen neme : - A .. Dedi, sWn geleceğinizi bilsey
cian ve ismini şimdi burada zikretmeği gösterdiği sıkılganlık böyle cemiyet ha- - Yahu .. Bizi yalnız bıraktınız .. Far- dim Müjganı muhakkak getirirdim. Bil-
lüzumsuz bulduğum bir zabn kw idi.. yatlarında pek fazla tecrUbesi olmadığı- kında bile olmamışız.. mem ne dersinde aklımın ermediği bir 
Müjgfuıın annesi ve teyzesi ile alt katta- nı ispat ediyordu. Dedim .. Annem [?illerek ı bahsin içinden bir türlil çıkamıyormuş .. 
ki komşumuz ahbap olduklarından on· Onunla çabuk ahbap olmuştum .. Lise- - A ... Dedi, küçülı: bebekler misiniz Sizin anlattıklarınızdan çok istifade et.. 
!arın evinde tanışmıştık. den yeni çıktığım için onun bir sene ev- yalnızlıktan komoak .. Ne olmuş sanki.. miş .. Eğer bu cuma, sizin kabul gilnil-

Anneml ve beni pek beğenmişler ve ve! benim okuduğum dersleri bu sene Dedi .. Sonra de iJA.ve etti ı nilzde evde bulunacak olursanız onu da 
bugün bizim kabul günUmüze gelirken okuması ahbaplığımızı bu dersler tize- - Merak etme .. Misafirlere öteki oda- beraber getireyim .. 
kızlannı beraber getirmişler.. rinde yürütüyordu. da çay verdim. İffet hanım Müjgfuıın Aksiliğe bakınız ki o cuma akşamı bi-

Apartman komşumuzun anneme ı - Acaba son sınıfın dersleri çok zor çay sevmediğin! söyledi. Onun için ça- zim hukuku esasiye hocamızın yirmi 
hali ve aramızdaki çok derin samimiyet dim. - İffet hanım • Müjgilnın annesinin mu? ğırmadım.. beşinci meslek senei devriyesi şerefine 
bütün tanıştıklarımızın takdir ve muhab- Diyeceğim işte böyle kabul gilnü da- ismi İffetli • öyle her yere kızını gölilr- Diye benden maltiınat istemek "ure- Dedi.. bütün talebe Tokatlıyan otelinde bir zi-
betini top~yord~. .. . .• . vetlerin~ gide gide ~iz. de .. bir kabul günü mez .. Onu gözünden bile kıskanır .. Bu- tiyle başladığımız ille muhavereler uza· ~te benim Miljg&nla ille ta~mam bu yafet tertip etmişlerdi. 
Annemın sesı çok guzeldı. ;rabu. b_ır tesıs ettik. Bızım gunurnuz Cuma ıdi. gün size getirmesi cidden şayanı bay- ılıkça uzamıştı. Ben, kafwndaki taze ma- suretle olmuştu.. Bu ziyafetin hazırlığına nezaret için 

kaç tanışmadan sonra ara~a laub".1filge İlk defa kabul günümüzü yaptığımız ret... Bu da size karşı olan büytik sevgi itimatla ona derslerin hüla..asını anlatır• Ondan sonra diğer ahbapların kabul her sınıftan birer kişi seçilmişti.. Ben de 
rakın bır ahbaP,lık kurdugu~uz kimse- gün küçük apartmanımızı dolduran mi- ve itimadını gösterir ... Öyle ya .. Bakın ken o da büyUk bir ciddiyetle beni din- günlerinde arıııııra onu görmeğe başla- bu seçilenler arasında dim .. 
lerm yanında guzel şarkılar soylerdi. safirlerimize karşı annemin gösterdiği maşaallah boyunuza yetişmiş arslan gibi leyordu.. dım .. Şurasını da söyllyeyim ki ben her Mazeretimi söyliyerek affımı diledim. 

Rahmetli babamı hatırladıkça anne- •Ev kadınlığı• her kesin takdirini mu- oğlunuz var .. Dem~ti.. Bir aralık bulunduğumuz odada yal- kabul gününe gitmiyordum .. Derslerim Müjgılnın annesi saklıyamadığı bir te-
min üzüldüğünü ve ağladığını bildiğim cip oldu.. Bu sözler belki de kasden benim ya- nız bırakıldığımızı ikimiz de ayni za- sı kı olduğu için annem davetlere çok essürle : 
için ben elimden geldiği kadar onu bu Annem, gençliği, güzelliği ve neşesi mmda söylenmişti.. manda farkettik ve bu yalnızlıktan yine kerre yalnız gidiyordu.. - Ya ... Dedi ... Vah .. Vah ... Fakat be;ı-
acıklı hatıralardan uzak tutar, neşe ve iç.inde kendisini saydıran ve sevdiren bir Müjgan, on yedisine yeni basmış, öy- ikimiz de ayni zamanda utandık.. Bir defa apartmanın birinci katındaki ka seferler olsun toplantılarda valldenl-
ıetaretinin azalmamasına gayret eder- ciddiyet muhafaza ediyordu. it> fevkalide güzel değil amma... Yine Ben : milteahhltlerln kabul ırününe gittiğim •• BiTMEDİ -



Denizaltı mücadelesinde 
lngilterenin beş haftada aldığı 

netice çok tesirli olmuştur 

Is tan bul 
--~*·---

Kurtuluş 
Yıldönümünü 

- BAŞTARAFI 1 tci'SAHIFEDE -
rezesi, yedek subay, askert tıbbiye, de
niz harp okulları, deniz lisesi, Kuleli, 
Maltepe askeri li.telerl, bir tabur plyada, 
bir süvari bölUğü, bir betarya top, bir 
muhabere, bir istihklm bölülü. polia 
müfrezesi, Üniversite ve yük.sek okullar 
talebeleri, izciler, diğer erkek \'e kız 
mektepleri iştirak etmişlerdir. 

Tribünde vali, general Bıyıktay, Parti 

Harbın ilk haftasında 80 bin tonluk gemi batıran Alman- ::;~~ı:t.,f:;r-~.:.,11.;,,.ü:!V::.!" .. '! 
lar son hafta ancak 876 tonluk gemi batırdılar ~.u:~~a;~==:e;

1

eJ:!1~:ı=~~= davetliler yer almışlardır. 
lın ve kuvvetle kaynıyan bir yağ lekesi Bütün yolları dolduran kalabalık halk 

Londra, 6 (A.A) - istihbarat nezareti 
Iııgilterenin Alınan tahtelbahirlerine 
karşı aldığı tedbirlerin ne derece miles
s!r o\duğunu gösteren bazı rakamlar 
~retmektedir. 

Harbin ilk haftası zarfında Alınan 
tahtelbahirleri tarafından batırılan ge
milerin mecmuu tonilatosu 80,000 ikinci 
haftasında 46,000, UçüncU haftasında 
46,000, dördilncil haftasında 21.,000, be
şinci haftasında 9000 ve son hafta için
de (876) ton .. 

Bir kaç Alınan tahtelhahirinin Ingiliz 
ticaret gemilerinin taarruzuna uğradık
larına dair Almanlar tarafından verilen 
haberler tekzip edibnektedir. Ingiliz ~i
caret gemilerinin silahlandırıldığına dair 
Alınan matbuatı tarafından verilen ha
berler de yln:Et resmen tekzip edilmekte-
dir. 

Hakikatte Almanya silllwz vapurlarla 
bitaraflara ait vapurlara taarrum devam 
için bahane aramakta idi. 

Harbin başlangıcından beri Almanya
nın tahtelbahirlerinin hemen yarısını 
kaybettiğine inanmak için bir çok se
ıbepler mevcuttur. Brezilya açıklarında 
olduğu söylenilen korsan gemisinden hiç 
bir haber alınamamıştır. lngiliz donan
ması Alman korsan gemilerinin faaliye
tine mani olmak için gi71i tedbirler al
ml§tır. 

Parls. 6 (A.A) - Bir Fransız petrol 
gemisi bir Alman denizaltı gemisini ba
tırmıştır. Bu şayanı hayret haberi veren 
gemi ikaptanının raporunda şöyle denil
mektedir. 

Alman denizaltı gemilerinin bulun
duğu bir sahadan zikzak bir şckild<' se
fer ederken müthis bir sademe ·vuku
buldu. Ve hıı sad~meyi vapuhımU!!U 
sarsan bir infilak takip etti. Aynı zaman
da bilylik bir su sütunu havaya yükseldi. 
Ve bu sütun bi7.im birinci güvertemi:ı:in 
üstüne düştü . Bir kaç saniye sonra ka-

su sathında görüldü. ı..;t.ıelerl askerimizi candan tezahüratla 
Dez_ıiı. eksperleri b~ hadisenin şu su- alkışlamakta idiler. 

retle imbı kolay oldugunu beyan etmek- Merasim saat 13 te nihayet bulmuş-
tedirler: tur. 

Denizaltı gemileri yalnız tayyare ve =---
harp gemileri taraf mdan değil fakat bu s d A 

denizaltı gemilerini mahmuilamak için at y c av asına 
bazı defa en iyi vaziyette bulunan ale-
lade ticaret gemileri tarafından dahi hü- -~-
cuma maruz !kalabilir. Denizaltı gemileri Dün JstanlJuJ ağır 
için en ~uh~nlı dak!ka hüc~ın edecek- cezasında deuaın 
lcri ycrı priskoplariyle tayın ettikten 
sonra torpillerini savurmak icin bu p~- edlldi-
kopu indirerek tamamüe dalmış bir va- lstanl>W.. 6 (Hususi) - Satiye Clava
ziyette ilcrlıyerek münasip zamanı tayi- sına bugiin birinci ağır cezada devam 
ne çalıştıkları andır. Eğer bu dakikada edildi, salon bermutat kalabalıldı. 
tehdide maruz kalan gemi istikametini İlkönce Refi Bayarın sorgusu yapıldı. 
değişünrse acnlzaltı gemisini pekala Refi Bayar komisyon almadığını ve 
mahmuzlıyarak batırabilir. dava ile alakası olınadığuu, avukat Atı

Işte mütahassıslar yukarıdaki :hadise- fa 6250 lira aldığına dair makbuz imza
nin bu şekilde cereyan ettiği neticesini laması hususunda hiç bir şey söyleınedi-
çıkarmaktadırlar. ğini bildirdi. 

Alman deniz kuvvetleri 
Bundan sonra Verant şirketi mUdürü 

Aseo dinlendi. Bu arada Ac,eo ile avukat 
Atıf arasında komisyon meselesi üzerin
den münakaşalar oldu. Neticede muha
keme 20 ikinci teşrine bırakıldı. ___ .... __ _ 

T orpitolar denizaltıların faaliyetle
rini açık denizde himaye edecekler 

Klearfng anlClf'llCISI 
oımıyan memlefıetlere 
yapdac:alı Uıracat 
ıtalılıında ~eni 
llfr ııararnaıne-
Ankara, 6 (Hususi) - Tildtlye ile 

klearing veya benzeri anla~ma olmıyan 
memleketlerde ihracattan evvel itha!At 

Atlas Okyanusunda dolaşan Şer cep ltrınvazörü e Eında bir ok man yapılması halinde Climhuriyet Merkez 
tahtelbahirleri toplanmı. c bulunuyomuc._____ bankasına alakadarlar tarafından veril-., -:r- mekte olan teminat mektuplarına mUte-

Parıs, 6 (ÖB) - İsveç bahri)·e ınii- nı bildirmiştir. l sveç hukümeti, bu teh- nup deniilerınde hareket sahaları kur- nllik hükümlerin kaldırılması maksadiy-
tahessıslarının fikrince Alman deniz dide bir cevap olmak üzere, ticaret va- mu laı:dır. le hazırlanan kararnamenin meriyete 
kuvvetlerinin ve bilhassa tahte1bahirle- purlarının harp gemilerinin hinıayesi . konulması Heyeti Vekilece tasvip edil-
rinin aldıkları tedbirler ileride tahtelba- altında seyrüsefer etmelerine karar ver- Londra, 6 (Ö.R) - Salahiyettar malı- miştir. 
hlilerin Skarjak, Kategan boğazlarile şi- miştir. fdlerde Atlantik denizinde faaliyette 
nıal denizinde daha geniş mikyasta ve Almanlar, .beynelmilel harp kaidele- bulunduğu bildirilen Amiral Şer cep Alman propagandasının 
şmıdlldnden farklı bir faaliyete girişe- rinin bı11fına olarak, hiç hamulesi ol- kruvazörünün Fransız ~ İngiliz abloka b "rn'r~ -...-.11-.ea 
ceklerinl göstermektedir. mıyen bffaraf vçurluım da bümyor. haltını yararak çıkmış bulunmasına jh- ug....-.. ~ 

Alınanlar Balbk denizinden şimal de- lar .. Bu hareketin ilk kurbanı bir Danl- timal verilmiyor. Amiral Şer ve ~ Loındra. 6 (0.R) - Deyli Eklrpr. p-
nizine yol veren Skarjak ve Kategan marka vapuru olmuştur. cep kruvazörlen hakikaten Atlantık ele- zate.sl, Alman propagandasının tJmdJ 
boğazlar:iyle şimal denizinin mücavir kı- niz.lııde bulunmakta iseler bunların aa.- bütün f~ aulh tecavUzil i1zeriDda 
sımlannda tahtelbahirlerinin faaliyetini Paris, 6 (Ö.R) - Korsan gemisi ola- cak muhasamattan evvel çıkmış olmala- teblf ettiği, Holanda ve Danlınarkadan 
torpitolariyle himayeye karar vermişler- rak Atlas okyanosunda birden bire ken- rt ve bazı bitaraf limanlarda barınmala- Avam ve lortlar kamarası azalarma ve 
dir. dini göstermiş olan •Amiral Şen Al- rl icap etmektedir. Maarnafih ayni mah- hattA hilkilmet e~ he.r gün sulh 

Ahnanyarun Stokholm elçisi, İsveçten ınan •Cep zırhlısı• tahtelbahirlerin de Ieller ingiliz donanmasının pek çabuk bu l~y~inde mektuplar gonderildlilnl bll
Belçikaya doğru kereı.ie yüklü olarak yardımiyle harekette bulunacaktır.. Bu c~p kruvazörlerinin haklarından gelece- dır~yo~ 1 ~ 
hareket edecek vapurların batınlacağı- t.ıhtelbahirler daha büyük mikdarda ce- f,i kanaati vardır. nhto dao ~· 6 (A.A) -Ahnanyanuı Ko-

Bitarafların endişeleri 
Tahtelbahir tehlikesine karşı lngiliz 

himayesine başvurmak istiyorlar 

pe ag ıu propaganda servislerinde 
müstahdem eşhasın adedi pek ziyade art
mış olduğu istihbar kılınmıştır. Bunla
rın adetlerinin artması sefaret binasını 
terkederek çekoslovakya aefaret1 bina
sında yerleşmeleri zaruretini hAsıl etmif
tlr. 

-•ıwıww 
PANAMA 
Konferansındald Ar· 
Jantın noldal nazan 

Buenos Aires 6 (A.A)-Panama konfe
ransındaki Arjantin mlimessili konfe
rans mesaisinin neticeleri ve ileri slirll
len Arjantin nokta! nazarlan hakkında 

Paris, 6 (Ö.R) - Deniz harbinde şiın- esasen elinde böyle bir vesile olmadığL artık istifade edemez olucaktu·. hlikUmetine telgrafla malO.mat vermiş,. 
di en ~yade nazarı dikkati cel~den halde de bitaraf vap~lar~ batll'mta İ:~ Stokholm 6 (A.A) - Alman .laafif de- tir. 
nokta ticaret vapurlarının tahtelbahirle- müsadere etınektedır. Bu~enale~ ' niz kuvvetleri şimal denizinde ve Ore- Bu telgraftan anlaşıldığına göre ser-
re gösterdikleri mukavemettir. Bir çok giliz harp gemilerinin hımayesıceltına sunda be$ İsveç vapurunu zaptederek dedllen nokta! nazarlar şunlardır: 
tıcaret heyetlerinin, bilhassa Oslodan girmekle hunlar kazanacaklardır. rd Kiele götürmüşlerdir. Bu vapurların 1 

- Sivll ahaliye mahsus gıda mad
gelen delegelerin L~mdrada bulunması Diğer taraftnn Almanya şu tal kdi e üçü Hollandaya, ikisi de Amerikaya e§- delerinin ve melbusatın kaçak91lık lls-
Röyter ajansına şu mUlahazalan telkin Baltık denizini bu bitaraf vapur ara ta- )'a taşımakta idi. tesinden çıkarılması. 
ediyor : mamiyle kapamak tehdidinde bul~u- 2 - Muharipler ve bltaraflarle. yapı-

l b
. har k t A 1-Anvanın duş- Stokholm 6 (A.A) - Karsholın adın- lan ticaret haklundala 1tara ı•~-L-'-

•Alınanların bıtaraflara karşı tnhtel- yor .. Böy e ır e e .ruuua .. ,, • ·•~- edd "'~~ ani k başka netıce ver- daki uveç vapuru bir Ahnan harp ge- r edilmesl 
bahir harbini teşdit tehdidi, bitaraf va- m annı arttınna tau nf t min misi tarafından yakalanarak bir Alınan 3 - Ticaret gemilerine :Uem'-= 
purların da İngiliz harp gemilerinin hi- mez ve kendisine hiç bir ıne aat e 1:11 

mayesi altında seyrüsefer eden kafilele- edemez. Almanya bu suretle ~u rnem- limanına göttirühnüş ve bir mOddet mahiyeti almadan sillhlanmak mm 
re iltihakı meselesini ortaya çıkarın~. leketlerden kendisinin yaptığı ıtha1Atta_n_so_n_r_a_se_rbest __ bı_n00. __ 1_m_ı.:.'1ır_.____ verilmesi. 

Böy
. le bir tedbir vaziyetin tavazzuh et-

4 
- iptidai maddeler tedariki için mu-

B 1 • k d hariplere kredi açıldıiı takdirde bunun 
nıesine hlı.ınet edecektir. Gerçi Alınan- Lu·· ksen1burg e çı a a bitaraflığı muhil blr hareket addedilme-
ya, bitaraf vapurların İngiliz harp ge- mest. 
milerinin himayesi altında seyahatinden d ---·/:t-
lrufkulanacak ve bunlann müsaderesini ra yoSU Bir Direkta.ar au R-11..9 .__W.:58*-tlantiM 
meşru addedecektir.. Fakat Almanya ...__..IHlıl ecl lk' .::a ...... •• -~-- ·~-- ece.- yola Çlktl-

Kızdha emr111e Brüksel, g (Ö.R) - Ekomımik ve po- Cenova, 6 (A.A) - Rex ismindeki 

KABŞİYAKA 
V apar iSblesi brpsında 

Melek Sineması 

Çlll litik sebeplerle parlimentonun bacUnkil Italyan transatlantik vapuru Ud bin yol-
veilınek lstelliYOI' hüldimeti iskat edecefi ve kralın başya- cu ile Cenovadan Nevyorka hareket et-
Lüksemburg 6 (A.A) - Kızılhaç, ,.eriJıin idaresi altında saliahiyet v.ıaalı mfşttr. Yolcuların arasında şlmalt Ame

haıpte buluna~ çocuklarından ve yakın- bir din:ktuvar teşkil edi1ettği söylenl· rlkanın endUstri ve tlcaret lleminln ta-
lanndan asker ailelerine mal<Unat vere- yor.. nırunl§ şahsiyetleri de bulunmaktadır. 

Yine bu hafta sinema i1eminin ta- bilmesi için Lilkscmburg radyo tstasyo- -------------- İ;iiiİliiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİHİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi 
nınmış iki büyük (ilmini takdim nunun ıbeynebnilel Kızılhaçm emrine 

ediyor... verilmesi teklifinde bulunmuştur. Elh T • ı. DAMGALI KABIN Hariciye nazırı B. Beck. LUksemburg amra ayy11r~sıneması 
OYNIYANLAR : Kızılhaçının LUksemburgun mu:a~ GLADİ JORJ - JAN BEAL bütün milletlere ait mec~n ınnı Sinemasında f1n11ün BUGfiN 

«ibi iki yüksek sanatkinn yarattJtı merkezi yapıbnası suretındeki: te~abul _, 1 - :ı - 5 - 7 ,.e 9 seanslarında 

so.N HA .. B .E .. R 
• - • t •:"' .. ~ •• • !. 

Hindistana karşı tah-
şidat haberi yalan 

Tas bu haberlerin bedhahane bir 
tahrik eseri olduğunu bildiriyor 
Roma 6 (ö.R~ - Şanghaydan bildiriliyor: Sovyet Ruıya Merkat 

~~~~yeni. vazıyetler _almaktadır. Hivenin ıimalinde askeri hareklıt 
aorulmektcdır. Burada ıki Sovyct fırkası tahıid edilmiftir. 
. ~oak~va 6 (A.~) -. Sovyet kıtaatınm Çinin ıimali garbi.inde ki
m Sın Ku~:ng eyaletine gırmiş olduklarına veyahut bu eyalet hududun
da tahattut etmekte bulunduklarına dair olan haber Tas ajansı tarafın
dan tekzip edilmektedir. 

Tas ajansı bu haberin hedefi tahrik olan bedhahane bir uydurma 
diye tavsif etmektedir. 

Almanya ve Fransadan dönen tale-
belere Maarif vekaletinin tebliği 
Ankara 6 (A.A) - Maarif vekilliğinden tebliğ edilmiftiu 

. Almanya ve Fransadan dönen talebenin lstanbul ünivenıite$nde mütetek
~ ko~ona en geç ~ 5 tetrinievvel ve Belçika, Jngiltere, laviçre, balyadan 
doncnlenn <le en geç 30 tcırinievvele kadar müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu tarihlere kadar müracaat edenlerin talebelik hukuku mahfuz tutulac;ak. 
bundan sonra yapılan müracaatlar ;kabul edilmiyecektir. Bu suretle müracaat• 
ta b~lunmıyan1ar vekllcte karıı olan e:ihbüdlcritd ıft ttSle.mİf 4..ıd .. diJocek--
lerdır. -q':!. 

Belçika üzerinde uçan 
Alman tayyareleri 

Paris 6 ( ö.R) - Brilbelden gelen bir telgrafa g&re alb Alman t&7)'arell 
Belçika arazisi üzerinde uçmuılardır. Sen Lui üzerinde dolqao tayyareleria 

Alman ordusuna mensup olduğunu göateren ita.retler sarih olarak söriilmu,.. 
ti.lr. Tarauud ..ılstemin derhal harekete hazırlanmuı üzerine manena nizanım
da bulunan Alman tayyareleri kıaa bir kavis çizerek Trev latı'kametine dö~ 
miftlerdir. 

Almanya, lskandinav ve Balkanları ihtiva 
edecek bir blok istiyormuı 

Amıstcrdam 6 (A.A) - Alman gazetelerlnin yazdıklanna göre Almanya, 
lskandinavya ve Balkanlan ihtiva edecek olan bitaraf memleketlerden mG

teıekkil bir blok vücuda getirmeğo çalı~maktadır. Bu memleketler kendi ara. 
lannda ve mUttefilderle ticaret yapmaktan 'az geçmeyi kabul edeceklerd~ 
Koelniche Zeitung diyor kiı 

Eğer lngiltCTe Avrupa, Asya ve Amerikanın Almanya ile ticaret yapmalı 
latiyen bitaraf memleketlerinin klffcsinin denizlerde ıeibeatiaini keyft olarak 
ortadan kaldıracak olursa biz de bi~raf memleketlerin lnölterenin ihtiyaçla. 
mu Mıt"bee• temln etmelerine medar olan Baltık denizinde1d tbndild VuJ. 
yeti idame edemeyiz. 

Brener Nacbricbten yazayorı 
Baatanlan11 lktuadt Ye mü.tııtakar bir bitaraftıit Almanya iı,;in hayatı bir 

zarurettir. 
Diier tarahan ayni gazeta bitaraf memleketlerin eulb lebindeld Aım.. 

propaaandaama .iftirak etmeleri iham olduiunu, çilnkU dünyaya salhu bala· 
tebnenln ona yapdacaJı: en büyÜlt hizmet olacağını yazmaktadır. 

Alman ga&eteleri lngiliz ve Fransız milletlerinin her ne bahuma oluna ol
nn .ulbu anu etmekte olduldannı ve harpten yorulmuı bulunduklarına AJ. 
man milletini ikna etmei• çallflyorlar. 

Macaristan - Yugoslav
ya arasında mukarenet 

Paria 6 (ö.R) - Macaristan ve Yuıoalavya aruında mukareneti kat"llet
tirece.k bir Macar - Yugoslav anla;ımasının imzaaı çok yaba tellkkl ediliyor. 
Macar • Yugoslav meselelerinin süratle halli için baıvekil muavini ve HırTat 
partiıl lideri B. Maçekin müdahalede bulunduğunu ltalyan gazeteleri haber 
veriyorlar. Romada bu ıuretle ltalyan - Macar - Yugoalav blokunun daha .a. 
yade kuvvetleneceği kaydedilmektedir. 

Belıraddaki ltalyan müphidleri Prens Polun Macar sefirile mülakatına 
büyük ehemmiyet veriyorlar. Macar sefiri son zamanlarda baıvekil Zvetkovlc 
ve hariciye nazırı Markoviq ile de görüımüıtü. 

BolfeViklerle iıbirliti Almanya için 
demokrasilerle yapılacak iı birlifinden 

daha tehlikeli değilmif 
Paris 6 ( ö.R) - Almanya ve Rusya araaında ekonomik İf birliii prtl~ 

nan tavzihi maltaadile yapdan Alman• Sovyet müzakereleri milnaaebetile M
man puteleri Sovyetlerle it birliğinin Almanyayı Boltevild .. tirmek man .... 
na pl_.iyeceiini iebata çah11yorlar. Folkite Beobahter diyor ldı 

« Boltevik Ru.ya ile İl bhliği Almanya için, Fübrerin bunca defalar temine 
oabttılt Oemokraailer'4t it birliiinden daha tehlikeli değildir.> 

Amerika filosu Havay 
adalarına hareket etti 
Santiyago 6 (A.A) - 29 Amerika harp gemisi taşıdıkları 106 tayyare ile 

ikinci derecede bir ı,;ok gemilerin 'himayesinde olarak dün akıam Havay ad.• 
larına hareket etmiıtır . .Bu gemiler Pearl Harboura geldikleri zaman bu adala
n• aularmda büyük manevralardan sonra görülmiyen miktarda deniı kU?· 
vetleri toplanmıı olacaktır. Münhaaıran ıemilerdeki müretteiaatın talim ,,. 
terbiyesini ilerletmek maka&dile bu teha1,1ştidiin bir kaç aydanberi derpİf edil
diii resmen beyan edilmektedir. bu mülıim filim. bir annenin oğlu- Fransız ve Alman hilkUın~tlerıne l'nd Senenin en kuvvetli sesli meşhur tenör NİNO MARTlNi 

ettırm. e'- rnaL--diyle Pans ve Ber ı e K h nl k f 1 nun ve zevcinin şerefini kurtarmak .., IUCI a raına ı i mi ve JUAN FONTEN tarahndaa 
i~iı· yaptıiı feclakhhiı tasvir ediyor teşebbüslere~:~ t'\ DENİZALTI temsil edilen Y Unan eyaletinde Japonlarla Çin-
2. DVŞMAN MASKESi rRABı.usrA Avcı GENisi AŞK ŞARKiSi Aı.rıHDA ı.sa edlleCek Fr•ns<Zea sötlu liler büyük bir harba tutuştular 

BÜYÜK ARTİST or- __. _ _. Baş rollerde: Büyük musiki \'e Aşk filmi •. 
DOLORES DEL RiONUN çittçl c:Tae&"'._ Richard Greev _ Nancy Kelly Roma 6 (ö.R) - Tokyodan bildiriliyor: 

ÇC\İrdiği he~ccanh büyük casusluk Roma 
6 

(Ö.R) _Dört bin ~ yilz Dünya haberleri filiminde GECE KUŞLARJ ile Japon ordusu ile 43 fırkadan ibaret çin kuvayı kUlllyesf arasında Yunan 
filmi... İtalyan ~melesi Trablusun Misrata. Bin- MErRO .JURNAL eyaletinde büyük bir muharebe olmaktadır. 

SEANSLAR: Her gün 4.30 - & - 9.. k '--1---d iskin edl POLONYA HARBi C d ·ıa gazi ve Deme asal)CUillu• a - Paris 6 ( ö.R) - Çinde Honan vilayetinin ıimalinde harp hareketleri rv,_ 

----.&!!S!u!lmalW.r.JtC.lesıEli!!, !Epa::.za_r_ı_,·_e _2_·3_o_a_ı_v_e.!J~len)bı;.yirmiı..... ahıwbu:inuçiftçi. ~iLlçınİ§~iJan!!!~!!!a~~~~!!v!ve~Un~kar_!:.~,!!Seanslar!!!!!!:!3--S--:!!~!7~-9~~d~a~~~~~l!-~~~~-~~b~'«~•~;~~~~~~~!l~:k~u~vv~e~tle~n~·n~l~n~l~eh~i~n;e~d~o~· n~m;ü~tür. Dört günden beri taarruza geçen Çinliler ra: ponlan N& ırmağının gerisine çekilmcke mecbur etmi \erdir. 
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Fransız ileri 
hareketi 

Ankara ~Radyosu ( B O R SA?] Fransız ve lngiliz sefirleri tQ ~~~~~!JA~~-; 
Sanat ve alkol 

-+-
YAZAN: Dr. G. A. 

Kont Ciano nezdinde 
teşebbüste bulundular 

DALGA VZVNLVCV üzüM 

- BAŞT~ &cı SAHİFEDE - BVGVN 761 Üzüm tarım 
geniş bir sahada ~t etmelerine me- --*- 698 K. Taner 
dar olacaktır. Bu kadar geniş hareketin 1539 m. 183 Kca./120 Ww 521 M. j. Taranto 
büyük bir ihtiyati ve pek çok mühimmat T. A. P. SLTO m. 9465 Kes./ 20 Ww. 475 Y. t Talit 
istimalini istilzam edeceği tabiidir, 437 P. Mikalef 

Aılkeri müşahitler !koridora Fransız- T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 285 İnhisar idaresi 
Alkolün vücut üzerinde zararlarını bil- !arın Mklm olacakları müta!Aasındadır- lS.BO Program ve memleket saat ayan 255 S. Erkin 

miyen yoktur. Onu içenler de zararlarını - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE IarD. 'ğ t aftan b Ü ahitl Alın 13_35 Ajans ve meteoroloji haberler!.. 186 A. R. Üzümcü 
bile bile, kendilerinin ve nesillerinin sıh- ltalyan gazeteleri makalelerini Muuolinl nıjimlnin ııu1h eserlerine tabaiı edi- ı er ar u m ş er an lS 

50 
Türk tizi'.. 186 ş. Riza halefleri 

batini keyflerine feda derek içerler. yorlal'. cCumale Ditalyu gazetesi bile ba§muharririnin kalemile «İt bllfın• erkAnı harbiyesinin Majino hattına kar- · m . gı 1 181 F. Solari 
Fakat, fikir işlerinin her sahasında, da ltalyaya• bir çok makaleler tahsis etmektedir. şı büyilk mikyasda ve cepheden bir hü- Çalanlar r Vecıhe, Ruşen Kamİlk, Cevdet 180 N. Üzümcü 

~k u"ksek h tt• d h" h'bı' ol ki ak ·ı b'taraf lek ti rd Kozan ... Okuyan : Muzaffer ar 
,,.. Y b Uka ad e la sa ı dma ka Italyan ıımwni efkirının dikkati dahili meseleler üzerine çevrilmİftİr. Ta- cum ykapm ıh~' umı' mdem bule e enk 1 _Peşrev 2 - Kaptan zade Ali Riza 172 M. H. Nazlı 
tanınmış üy'" a am ar arasın a ço 1 ik. geçere yan uc arın a unma 

1 1 
ki h"' .. d 150 Muharre K 

alkol içmiş olmakla da meşhur olmw; bir mamile ltalyaya ait menfaatler ilk faaliyet safındadır. Harp bidise eri ınci şıklarından hangisin! tercih edeceğini Şarkı - Ley ~ ur ~ ıç"".. e._._. m ay. 
çokları vardır. Dahilerin tabii tarihini plana geçmİftİr. suale şayan görmektedirler. 3 - Şarkı - Bır vefasız yare duştum... 123 j. Taranto malı. 
tetkik elmiş olan Lombroso onlardan, Fakat bu sulhçu faaliyet Italyan hükümet mahfillerinin Avnıpa hadiselerini Müşahitler bu suali lrad ederken Al- 4 - Nikogos - ~uhayyer şarkı - Var.~ 122 Albayrak 
alkolik oldukları bilinen haylıca isim sa- elzem olan dıkkatle takip etmelerine mani olmamaktadır. manların yeni model ve ağır tipte tank- hacet... 5 - Selim III : Mu?ayye: sun- 118 Ak~ki ~ankası 
yar: Filozoflardan Sokrat, Senek .. Her !ara sahip olduklarını, bu tankların 6 büle şarkı - Ey g_~nc~yı nazık te~ 70 P. ar 
zaman da en akıllı adamlar diye parmak- Paria 6 (ö.R) - Bir Holanda gazetesi lngiltere ve Fransanın Ro- pusluk toplarla mücehhez olduğunu he- 6 _Muhayyer sunbül~ saz semaısı 68 Hakkı Veral 
la gösterilen filoz.oflar içkiye müptela ma iefirlerinin Kont Ciano nezdinde bir tetebbüsde bulunduklannı saba katmakta ve bu tankların istihkfun- OKUYAN ı Semahat Ozdenses.. 63 Cemal Alişano 
olunca şairlerin, musiki Ustatlannın iç- bildirınittir. iki sefir, lngiltere ve Fransanın aldıkları vaziyet tamamile !.ara karşı toptan !hareket icrasına tahsis 1 - Lemi - Hicazkfır ~kı - Son aş'.<'= 60 jiro ve şü. 
kiye düşkün olmaları pek ehemmiyetsiz göz önünde tutulmadıkça hiç bir sulh teklifinin müzakeresine ihtimal edilmiş bulunduğunu söylemektedirler. canlandıran ... 2 - Arif bey - SuzınAlı: 54 Fail< Tokatlı 
kalır. F f' • • Londra, 6 (ö.R) - Holanda ve Belçi- şarkı - Çekme elemi... 3 - Sadettin 44 Mua. Zencirci 

Onun için, bazıları şöyle düşünürler: olmadığını bildirınitlerdir. (D.N.B.) ajansına göre ranaa ıe ırının ka hudutlarında Alman ordusunun bil- Kaynak _ Hüzzam türkü - Çıkar yüce- 41 M. Ali Kar. 
Alkolün vücut üzerinde fena tesirleri teıebbüıil çok kat'i olmuı, lngiliz sefiri İae daha tiddetli bir tehdit tav- yük faaliyetini görmektedirler. Bilhassa ]erden .. 4 - Raif bey - Karcığar tarla 35 B. Tevfik Nazlı 
şüphesiz olmakla beraber, bir taraftan n takınmıttır. Doyçe Nahrihten büro tarafından verilen bu haberin Eks la şapel mıntakasında Almanlar talı.. Gülüver sevdiğim... 35 A. Mayda 
da münebbih olduğundan, acaba o büyük tamaınile uydurma olduğu beyan edilmektedir. itimat işlerine geceli gündüzlü devam 14.SO Müzik (Riyaseticümhur bandow SO Neşet Karun 
adamların dehA göstermelerinde alkolün d h . • K C' _,,yor. Polonya harekAtına '""'-k eden Şef 1 İhsan Kün~r... 22 Nuri Beşikçi 

1 d ? Roma 6 (ö.R) - Düçe, refakatin e arıcıye nazın ont ıano "'" - ~~a •-
tesiri o mUf mu ur. motörize 20 Alman fırkasının büyük kıs- 1 _ V. Turine • Marş 20 S. Paterson 

Ş3irler ve güzel sanat erbabı arasında olduiu halde Alman aefiri Fon Makenzeni kabul etmqtir. nu garp cephesine _ııevked.llıniflh. 
2 

_ Oscar Strau.ss _ Valzer valzertrawn 9 S. Kasapoğlu 
içkiyi övenler pek çok olduğundan, bir 7 D. Arditl 
Italyan profesörü, doktor Pazzlnl, alko- 1 - Oscar Fetras - Operetten revü pot. 5408 Yekfuı 
)ün sanat ve bilhassa şiir üzerine tesirini Hitlerin Varşovaya girişi hakkında Vaşington 4 - F. Reroux - Pour baryton fantazi ... 137120 i Dünlı:ll yekfuı 
araştırmak lst~ ve içkiye düşkün §!- 15 - M. Moszkovskl • Marş.. 142528 i Umwnt yekfuı 
lrle-rle sanat adamlarının hayatlarını ve bitaraf müşahitlerin verdikleri kararlar H d 15.15 - 15.30 Müzik (Dans müziği - pi.) No 7 
eserlerini tetkilı: etmiş. eyecan 3 18.00 Program.18.05 Memleket saat aya- No: 8 Profesörün elindeki vesikaların ne ka- Paria 6 ( ö.R) - Bitaraf müıahidlerin Varşovadan verdikleri haberlere SONU 

3 
'ONCO SAHİFEDE _ rı, ajans ve meteoroloji haberler!.. 18.25 No. 

9 dar bol olduğunu pk kolayca tahmin göre ,ehirde evlerin enkazı altından her ır\in yüzlerce cesed çıkarılmaktadır. B.Churchilin batırml§ olduğu suretin- Müzik (Radyo cazı) ... 19.00 Türk müziği No. 10 
edersiniz. Blıı de bile çocukluktan beri Alman 81hhıye teşkilatı, aari hastalıklarla mücadele halindedir. Su, elektrik deki Alman ittihamına inanmış olması (Geçit konseri? 12 okuyucu sıra ile... No. 11 
aldığımız terbiyeye gtlre alkolün katresi ve hava gazı ekipleri bozulan teoisatı tamire çalışıyorlar. suretindeki yanlış düşünceye istinat et- Çalanlar 1 Vecihe, Fahire Fersan, Cev- t:NCIB 
yasak olduğu halde, ayranı şaraba, ya- b ll 1 d mekte bulundu"u merkezın' d_,, __ Hal- det Çağla, Re§at Erer, Ruşen Kam, Cev- 2545 Tti'-'' ile incir 
h k ih .. Aı- HitleTin otomobili Varoovaya Kİrerken etrafı zırhlı otomo i ere lal' mıo ı; t:ULI"- l.:!iU 

ut ra ıya tere' eden pek az,....... tanın- huki Amerikan milleti böyle bir lttiha- det Kozan, Refik Fersan... .. .•. 594 Tarım sab• koo. t Mu.siki, ·• · I · · gelince "'- bulunuyordu. Bellı' ı'dı' ki Alman devlet reisi hissiyatı itibarile kendisine düş- 20 00 K 20 15 Türk • mış ır. ~ır erımıze • peı< - ma as!A inanmış değildir. Ve Almanya- · on~a.. · muzıgı ! 481 Şerif Riza ha. 
yakın zamana kadar - ses Ustadları al- man bir tehire girmektedir. Hiıler, bütün tehirde oağlam kalmıı tek bina olan nın böyle esassız bir şeye istinaden ma- Halk türkülerı .. Mahmut K~daş, Sa~ 363 Hakkı Şeşbeş 
lcolün güzel ses üzerine fena tesirlerini Belveder'de pek az kalmııtır. nevra çevlrmesindelı:l hikmeti kimse Yaver Ataman ... 21.00 Müzik ı (Küçük 344 M. H. Nazlı 
daima biline de - saz üstadlannın ıanı anlamamaktadır. orkestra) Şef ı Necip Aşkın.. . 292 j. Taranto malı. 
güzel sanatlarını d!nletlrlı:en yanlarında - Iroguolsin içinde hepsi de Amerikalı 1 - Jose Padoulı: - Macar melodisi 93 Esnaf bankası 
~~~,:1;r!'f'!ıU:~;ili't:1~1ı: dillerin! Rumen Amerikada komünist olmak üzere yolcu ve mürettebat olarak 2 - J. Strausıı - Artls hayab (Vals) 78 M. Taranto 
bilm~inden, blzlm şAlrleı:!m!zl ve mu- propagandası... 584 kişi vardır. 3 - Hans Mainzer • Serenad 60 İzzi ve .l\li Fesçi 
iki dl b ilk h-•~- ld "'· !;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;ı 4 - Tscha!kovski • Vals No. 5 7 Hayim Levi s· . Usta arımızı· Uy =o u5~ k b• • d VAŞİNGTON, 6 (Ö ") - Nevyork 

'--d .. 1 iyi d şh lan Ibnl s· a ıneSln e .n um 5 - Hanns Löhr - Tempo-tempo(Galop 4957 Yekfuı "" ar şıır er e eme ur 0 ı- Taymıs' gazetes·ı, Sovyetlerin Amen'ka- İki ilk 
nayı bile - bu bakımdan tetkik edeme- 6 - Micheli - 'nci küç" süit 93083 Dünkil yekfuı miştir. Zaten garpta da, profesörün tet- Hariciye ve dahiliye da komünist propagandasını geniş ölçü- Mektep kitapları 7 - Drlgo - Esmeralda balet süiti No. 1 98040 Umum! yekfuı 
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'1 11 
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lı: da de ilerlettiklerini yazıyor. Sovyetlerle 22 00 A' zir t h be 1 · 2215 BİR ilciklerini idare edecek kadar ço .ayı , nazırlarının raporları d . ıans ve aa a r erı... . ZA E 
şairler ve güzel sanat adamları vardır. . mevcut muahede, Amerika a rejim pro- 1939 • 1940 tedris senesi için ma- Konuşma (Ecnebi dillerde) 22.45 Miizi.lc 300 ton Bakla 8 25 3 375 Profesör eski zamanlara kadar çıkmak Bükreş, 6 (Ö.R) - Kabinenin dün pagandası yapılmıyacağını taahhüt etti- arif vekAlctince basbnlan bilfuııunı (Cazbant pi.) 23.25 • 23.30 Yarınki prog- 60 ton Pamuk çekirdeği 2 25 
lste<eydi Horas ile Le Tasseyl yanı ha- akşamki toplantısında hariciye nazırı B. ğinden gazete Amerika - Sovyet müna- ilk, orta, liselerin ders kitaplan.. ram ve kapanış" 275 balya Pamuk 39 40 50 
şında bulurdu. Fakat daha yeni zaman- Gafenko Romanyanın harici siyaseti sebetlerinln kesilmesini istemektedir. E G E p 
!arda araştırmayı tercih etmiştir: Mese- hakkında, dahlliye nazırı general Mari- FRANSIZ TEBLİCi: ara Borsası 
IA Almanların bilyilk, roman ve kıy- nesko dahili vaziyet ve emniyetin muha- Ö li" D OPERA..,""R 
metli üııtadı Hafman, Ingllizlerin meşhur fazası hakkında raporlarını okumuşlar- Paris, 6 ( .R) - Fransız teb . gi : ün Ki' ..,AP EVi' uDE .a V CÜMHURİYET MERKEZ BANKASI 
edibi Svift, amerikalı bilyük muharrir dır. Bu raporlar ittifakla tasvip edil- heyeti umumiye itibariyle sakin geçmiş- .a "' :.-.; Dr. As"ı) Mukbı•J KLEARİNG KURLARI 
Poe, Fransız şAlri Verlen, Italyan şAiri miştir' . tir. Cephenin muhtelif kısımlarında iki Toptan ve perakende saWmaktadır .. ~ 
Prag taraf keşif unsurlarının faaliyeti kay- Mekteplere ait bütün kırtasiye le- k Sterlingtcn cayrisi bir Türk liruının 
B!ıardan Amerikalı Poe, bizim Türk DALADİYENİN dedilıniştlr. vazımatını da ·EGE KİTAP EVİN- Ata a m mukabilidir .. 

~inin ayran kAsesl için tarif ettiği iç- QÖRVŞMELERİ.. DENİZLERDE : Bir Fransız petrol de• bulabilirsiniz .. 
me usulünü alkolü içki bardağına ~a!b~ Paris, 6 (Ö.R) _ Başvekil B. Daladl· gemisi bir Alman denizaltısını batırmış- Ayni kütüphanede çeşitli kartpos- ~ MEMLEKET HASTA• 
ederek, bardağı tutar tutmaz, gozünü ye bu sabah parlihnento maliye komis- tır. . Ö . . tallar, resimler, zarif bayram tebrik1' NESİ OPERArORV 
yummadan, içindekini bir hamlede bi- yonu Azalarını ve hava nazırını kabul Parıs, 6 ( .R) - 6 teşrınıevvel akşam kartları satılmaktadır. Atatürkün '-
fudiği için, fransız şairi Bodler kendisi t . tir tebliği : Cephenin bir çok kısımlarında meşhur tarihi nutkunu ihtiva eden~ Hastalarını her gün üçten sonra 
c - Yabanice içer> diye tavsif etmişti. e 8mış00- RUMDA hafif temas unsurlarının faaliyeti. Düş- kıymettar eser de (50) kuruşa sa-~ Birinci Kordon 312 numaralı Ja-

Profesörün tetkiklerinden çıkardığı manın Visenburg mıntakasının garbine tılmaktadır ~ kinyon apartmanında kabul eder. 
neticeye göre, alkolün bu meşhur adam- Sünger istihsalAtı doğru bir taarruz teşebbüsü reddedil- !W"'..=z· :r..a:. :ı:ır:ıı•---•ıımılllllİİ -------·ıii-eiii:ıiii.EiiiFIİOİiNIİIİI: i35iiıi3iiı7•• 
!arın üzerinde hiç de iyi bir tesiri olma- Bodrum, 6 (A.A) _Bu sene Bodrum- miştir. ,. 
~.tır. o~ dehMarını kendilerinin ta- da 15,ooo kilo süng'.'1' ıst!1=1 edilmiştir. Torez asker kaçağı ·--------------------------
bil i3tldatlarıyle meydana çıkarrnı~lardır. Süngerler çok iyidir. Pıyasa yakında - K • h t 1 b• 
O da alkol kendilerinde zararlarını ya- açılacaktır. Fiatler!n 11-12 lira arasında addedildi- UfU meyva) raca Çl arı Jr• 
pıncaya kadar, ondan sonra, iyi bir 1§ olacağı tahmin ediliyor. Paris, 6 (ö.R) - Komünist mebus-
görmedikleri, gl'bi alkol tesiriyle ısmür- Okyanuslarda görülen Jardan Moris Torez .1.zlnll bulunduğu bir Jı•g" ı•nden.• 
!eri de lı:ısalm:ıştır. devreden sonra muayyen tarihte kıtası-

Italyan profesörün düşünemediği, ek- bir Alman tahtelbahiri na iltihak etmediği için kaçak sayılmış
sik bıraktığı bir nokta vardır: Onun içki Vaşington, 6 (Ö.R) - Şill baş aıniralı tır. 
düşkünü diye gösterdiği meşhur adamlar bir Alman tahtelbahirinln Valpazer 
aynı zamanda meşhur yan deliler arasın- açıklarında görüldüğünü bildirıni.ştlr. 
da da kayıih bulunurlar. Doğru.su, onla- Nevyork, 6 (A.A) - Muhariplere ait 

Litvanya Nazırlar 
meclisinin kararı 

rın hem dAht, hem .arhoş olmalarına se- tahtelbahirleri ve korsan gemilerini ara
bep yarı deliliktir. mak üzere Panama rnıntakasının her iki 

Kaunas, 6 (A.A) - Lltvanya nazırlar 
meclisi Sovyetler Birliği ile müzakereye 
devam edilmesine karar vermiştir. Alkolün zararlarını bile bile içmek de sahilinde ve Kareib denizinde 12 tayya

bir deJi!!k "."yılır. Bu delilik bir taraftan reden mürekkep bir karakol servisi iş-
da deha gösterınlye sebep olursa, hem • b 

1 
Lltvanya hariciye nazırı Urbay~ yarın 

Moskovaya hareket edecekt.i:r. delilik hem sarhoşluk hO§ görülür. Hat- lemege aş amıştır. 
tıi minnetle hatırfanır. Fakat deha gös- --------------·-------------
termeden aadece içenler, yarı deli bile 
olsalar, büsbütün akılsız sayılırlar. 

. 

G.A. 

DİŞ TABİBİ 

Azra Demirelli 
Her gün hastalanın İkinci Kordon 

Cümhuriyet caddesi Merkez Banka
arkasındaki 88 numaralı muayene

esindc kabul eder. 
esal saatleri : 1 O dan 12 kadar .. 
ten albya kadar ... 

--:zzTEmLiiEFi!O~Niiaiı: ri32i8fiı7•• I QJ!ZZL7-Z'/J. -

Tornacı aranıyor 

Devlet Demiryolları umum 
müdürlüiiünden: 
Sivas demir yol atelyesinde çalıştırılmak üzere birinci sınıf ve ikin

ci sınıf tornacı işe alınacaktır. 
imtihanda matlup evsafta görülenler tavzif edilecektir. 
imtihanlar lzmirde, lstanbulda, Eskişehirde ve Ankarada yapıla

caktır. Talip olanların lzmir ve sirkecide işletme müdürlüklerine Es
kişehirde atelye müdürlüğüne ve Ankarada cer dairesine müracaat 
etmeleri lazımdır. 

7, 9, 1 1 3697 (2052) 
u 

Birliğimizin 12 birinci teşrin 939 pergembe günü aaat 17 de aktedi
lecek umumi heyetine birliğimize mensup azaların gelmelerini rica 
ederiz. 

Henüz duhuliyesini verip birliğe kaydolunmıyan üzüm ve incir 
ihracatçılarının da o vakte kadar duhuliyelerini verip birliğe kayde
dilmeleri lazımdır. 

Duhuliyeyi verip birliğe yazılmıyan üzüm ve incir ihracatçılarının 
15 birinci teşrinden itibaren ihracat yapamıyacakları da ayrıca ilan 
olunur. 3699 (2051) 

Vilayet 
den: 

ilin 
daimi •• • 

encumenın• 

Vilayet, Nafıa ve Sıhhat ve içtimai Muavenet otolariyle kamyon 
ve arazozun yıllık ihtiyacı olan 2000 teneke benzin 5100 lira muham
men bedel ile ve 1 5 gün müddetle kapalı eksiltmeye konulduğundan 
isteklilerin Nafıa dairesinde mevcut tartnanıeaine ve 2490 sayılı yasa 
hükümlerine göre hazırlıyacaklan teminatlariyle birlikte 9 birinci teş
rin 939 pazartesi günü saat 1 1 de vilayet daimi encümenine baş vur-
maları. 3531 (1953) 

dinliyen F aribol birden ve sanki elektrik - Buradan aıvışmanın çarea.ini bul- na halde asabileşti ... 
çarpmış gibi ıarsddı. malı... F aribol Rozarja dönerek: 

Oıp.nda, binanın merdivene nazır Diye düşündü. - Bu muhterem zatın hakkı var ... 

Sterlin 
Dolar 
Belga 
Fransız Frangı 
Pezetas 
Florin 
İsveç Frangı 
İsveç Kronu 
N orvcç Kronu 
Çekoslovak kronu 
Dinar 
Leva 
Ley 
Rayşmark 
Liret 
Drahmi 
Zloti 
Pengo 

Alış Satış 
521. 524. 

77.10 77.55 
4.59 4.63 

33.75 34. 
7.6577 7.6993 
1.450 1.459 
3.4351 3.4549 
3.2251 3.2437 
3.3778 3.3973 

23.09 23.20 
35.22 35.40 
64.86 65.22 
82. 83. 
1.97 1.98 

15.23 15.33 
103.97 104.50 

4.2159 4.2373 
3.6807 3.6984 

ANKARA BORSASI 
Londra • Sterlin 1 5.24 
Nevyork - Dolar 100 130.025 
Paris - Fransız frangı 100 2.96875 
Cenevre - İsviçre fra. 100 29.2325 
Amsterdam - Florin 100 69.3125 
Brüksel - Belga 100 21.855 
Stokholm - İsveç kronu 100 31.19 

ESHAM VE TAHV1LAT 
1933 ikramiyeli Ergani 19.54 
İttihat değirmencilik ~lrketi 11 L. 25 kr. 

DOKTOR 

Kemal Osman 
Bozkurt 

İZMİR MEMLEKET 
HASTANESİ 

Asabiye miitahassısı 
MUAYENEHANE : İkinci Beyler 

sokak No. 79 da hastalarını her gUn 
kabul eder. DEMiR MASKE kapısının eşiğinden gelen çok tanıdık bir Rozarj, bir eli belindeki kılıncının kab- Dedi. Ben de onun tavoiyesi gibi hare-1---------------

Büyük tarih ve macera romanı 
KISIM) (IK ıN c 1 

-52-
- Oğlum, dedi, bir kaç dakika atı· 

mı tut. Sana para vereceğim .. 
Sonra kemerli bahçe kapısından geç

ti~ Binanın merdivenlerini çıktı. 
Onu karşılayan bir uşak. 
- Monsenyör, dedi, lütfen istirahat 

oda ında biraz bekleyiniz. Zira mareşal 
cenapları zabitleri ile beraber mühim bir 
içtima yapıyorlar. 

Faribol, intizar odasına girmekle be
raber uşağa safiyetle sordu: 

- Kasabada büyük bir askeri faali
yet var. Yoksa bu mel'un protestanlar 
yeni bir mesele mi çıkardılar? 

Uşak, bilgiçlik taslamak sevdasile ce
vap verdi: 

NasıD Egvivde olon işlerden ha-
berin iz yok mu Monsenyör? 

Ve sonra herif, uılzade zannettiği 
F aribola esasen onun mal Umu olan ,ey
leri anlattı, protestanların bir araya gel
diklerini, başlarına Jan Kavalye isminde 
birini getirdiklerini, bu adamın yanında 
jki kuvvetli muavini olduğunu ve yakın
da büytik bir ordu ile kralın askerleri 
üzerine yürümeğe hazırlandıklarını söy
ledi. 

Faribol: 
- Fakat, dedi, bu heriflerin hakların· 

dan gelmek için elbet mareşa.lın elinde 
ki.fi kuvvet vardır. 

- TahiL Tabii.. . 
Ve uşak, mareşal Montrevelin idaresi 

altında bulunan bütün asker kıtaları 
miktar ve is.imleri ile bir bir saydı. 

Onu. ·· " ·· • • -·- •·t t ·• 

ıea duymuştu. Bu aes, hiç tüpheaiz ya· zesinde, F aribola kapı yolunu kapamış ket edeceğim. 
nında bulunan veya bahçede olan bir bir vaziyette, gözlerini üzerine dikmiı Rozarj, Faribola doğru iki adun daha 
başka.oma şöyle hitap ediyordu: duruyordu. attı. Bu hareketi ile arkasında kalan kapı 

- Mö•yÖ Şadöfo .. Ben ıon talimatı Tavrını hiç bozmadan alaylı bir ses· yolunu biraz genişletmiş oluyordu. 
almak üzere mareşa.lın nezdine gidiyo.. le ı F aribol, yanına çok yakın olan yüzbaşı 
rum. Bir saate kadar (Set)e hareket - Affedersiniz Mösyö Faribol, dedi, Galopu ani ve kuvvetli bir itişle Rozar· 
edeceğimizi unutmayınız. zannedersem aramızda görü1ecek eski Jın üzerine itti. 

Faribol, içinden bir küfür savurmakla bir heoabımız var.. Rozarj ve Galop birlikte ve yere yu-

beraber sıvışacak bir yer var mı diye et· - llihi le.uyruğunuz kopıun Mösyö varlanırken o da bir fırlayışta bahçeye 
rafına bakındı. Rozarj. Bakındı nasıl da unutmamıesı- çık.b. Çocuğun tuttuğu atına atlıyarak 

Bulunduğu odanın iki kapısı vardı. nlZ .. Fakat bu 'hesabı görmenin şimdi dolu dizgin tehirden uzaklaştı. 
Biri mareşalın odasına diğeri de sofaya turası değil.. Sonra hallederiz. Simdi be- Kendi kendine: 

Acele satılık 
MOTOR ve DİNAMOLAR 
Karşıyaka Zafer sokağında 62 numa

rada merhum Mehmet Kemal elektrik 
deposunda mevcut motör, dinamolar ve 
billıınum teferrüat acele satılıktır ... Ve 
ayni zamanda depo kiraya verilecektir .. 

Talip olanlarm mezkUr sokakta 1 - 91 
numaralı hane sahibine mürcaatlerL 

1 - 5 (2030) 
sesin geldiği tarafa açıl.yordu ve bu ka- nim mareoal cenapJan ile görülecek ioim - Vay anasını ... Diyordu. Ucuz kur-
pı, ardına kadar açıktı. var. tulduk. Fakat timdi ne yapacağım. Şöy- &f!DlrlilllllZZ'1:l!ll!!Zll!llZZZZ!l9!:rl:llm11••11! 

- Peka'la' Mo"syo" Farı'bol.. Mare--' le bir düşünelim bakalım. Cebimde kü-Bu açık kapının önünde iri yan biri... 9GI 
Bir zabit belirdi. sizi tanıyor mu) çük. madmazelin mektubu hali. duruyor 

Bu mektubu vakıa mareşala vermeğe Bu zabit henüz iki adım atmıştı iti" oda- - Hayır. 
nın içini ayni zamanda telaffuz edilmiş - O halde benim eski dootum, tak· imldln bulamadım amma .. Onun hakiki 
iki isim ... Bağırılarak söylenen iki isim dim vazifesini bizzat ben yapanın. aa.hibi olan Mösyö Şadöfonun bir saat 
aarstı. Bu sırada mareşalın kapısı açdmıı ve aonra Set kasabasına gideceiinl bizim 

- Fariboll... Faribolu buraya getirmle olan ınlliı YÜ7, hayvan Rozarjdan öğrendim. Binaena· 
R · ı b G l km t leyh... Ben de oraya gitmeliyim. Fakat - ozarı ... aşı a op çı ış ı. b l R . b d k 1 · 

Ve F aribol, işi hem soğuk kanlılık ve F aribolu görUnce: ~ ı;:e un k o~a~ı1 b~r~ik a Sa dasıd ıca_p 
hem de alayla idare etmek için ilAve - Monsenyör, dedi. eğer lffnlz çok e er en as er .e 1 e ır te et e, enız 

Ü 1 d • 'l I b z1y kenannda ne ışl var) etti: m stace egı se mareşa ı u ıaatte a· y k y ka l d hl . 'b · b · 
- Kuyruğun kopsun eski dostum .... retten ıarhnazar ediniz. ÇUnkil maretal I ·t ıa .. lk 0 1' ~ 

1
on ~rb ~l' zıj ~· f.· ır 

Tebrik ederim. Maşaallah... Mevkiinlz çok hiddetli .. O protestanların çıkardık- bnöıı:ı1ız iye endıaın m
1 

'y ~ ıy~r ar k gber 
"'k 1 · M ld Al" Al' 1 · b 1 ld • Ye ıe ma maze rınyesın me tu u yu se muş.. emnun o um.. a.. a.. an ısyanın astırı ırıt' o ugunu zanne.. ... 

'1 . . . 1• - - • 

OPERATÖR 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 

İkinci beyler sokak fırın karşısı 
No. 25 ... Her gün öğleden sonra saat 
üçten itibaren hasta kabul eder. 

TELEFON No. : 3125 

. 

1 

1 

1 

1 



, 

' 

Hasan Deposu Müdüriyetinden 

Bazı ticarethanelerde ve piyasada Ha· 
san Glüten maınulAtının ve Hasan özlü 
unlarının diğer bir müesseseye sahldı • 
ğını ve bu sebeple badema işbu müs • 
tahzaratm çıknllyacağma dair rakiple· 
rimiz tarafından kasdi olarak işae edilen 
tezviratın ve yalanların asıl ve esası ol· 
madıjlnı bötün Hasan müstabzarab • 
nın cihanşüm81 olan şöhretile mütenasip 
bir surette gayet nelis olarak istihzar 
edilmesine devam edileceğini ve buhra• 
nı hazır sebebile liatlerinde bir zam ve 
ya deil$ikliiin yapllınadığını ve yapıl • 
mıyacajlnı Hasan möstahzaratmı seven 
ve meftun olan sevgili müşterilerine 
Din olunur. 

TBNl~Slll 

W.F.RenryVanderZee SPERCO VAPUR 
Ve şürekAsı ACEllTASI 
~~ ~ ~·~ 

AMERICAN EXPORT LİNES İNS. ADRİATİKA SOSYETA ANONİMA 
NE V - YOR K İÇİNı Dİ NAVİGAZYONE 

EXERMONT vapuru 6 llkteşr!ne doğ- CİLİCİA motörü 7/ 10/ 939 tarlhlnde 
ru bekleniyor. beklenmekte olup Cenova ve Marsllya 

EXECUTİVE vapuru 11 ilkteşrlne Umanlan için yük alarak hareket ed&-
dotru bekleniyor. oektir. 

EXPORTER vapuru 27 ilkteşrine KİRİNALE vapuru bu ayın 12 - 15 1 
doğru bekleniyor. ar~ında beklenmekte olup Adiryatlk 

ARMEMENT DEPPE, ANVERS lim°?lan için yük alarak hareket ede-
ANVERS İÇİN ı oektır. 
GİRONDE vapuru ilkt..,.rln başlangı- İTALİA S. A. Dİ NA VİGAZİONE 

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

TUNA LİMANLARI İÇİN manları için hareket edecektir. 
TİSZA vapuru 10 ilkteşrine doğru N O T ı 

bekleniyor. İ!Andakl hareket tarihleri ile navlun· 
DUNA vapuru 10 ilkteşrine doğru !ardaki değişik!iklerden dolayı acenta-

be~~WcE MARİTİME ROUMAİN mız mesuliyet kabuİ etmez. Daha fazla 
KÖSTENCE • GALAS VE TUNA tafsilftt için İKİNCİ KORDONDA FRA-

LİMANLARI İÇİN TELLİ SPERCO vapur acentası.na mO-
BUCAREŞTİ vapuru 4 teşrinlevvele racaat edilmesi rica olunur. 

doğru bekleniyor. TELEFON : 2004/%005 
ARDEAL vapuru 12 ilkteşrine doğ- - - - -

ııı bekleniyor. UMDAL 
DUROSTOR vapuru 28 ilkteşrine - ?---

doğru bekleniyor. UMUMİ DENİZ ACENTALI(°;I LTD. 
SOCİETE COMMERCİALE BULGARE UELLENİC LİNES LTD. 

DE NAVİGATİON A VAPEUR 
HAİFA • İSKENDERİYE VE PORT PATRAİ vapuru eylill nlhaye!i veya 

SAİT İÇİN teşrinievvel iptidasında bekle~ekte 
BOURGAS vapuru 13 ilkte · d ,._ olup Rotterdam ve Anversa limanları 

şrme o5 • . yük. la aktır 
ru bekleniyor. ıçın a c · 

BURGAS VE VARNA İÇİN BALKANLAR ARASI BATrl 
·LOVCEN• 

CHİPKA vapuru 8/10 llkteşrine doğ- Lüks vapuru 8 teşrinievvel 939 pıwır 
ru bekleniyor.. günü Köstenceden avdet edip 9 teşrini-

. Vapurlann lslm ve tarihleri lıakkında evvel 939 pazartesi günü saat 12 de ı 
~ hi~ bir taahhüt alınınaz. Pire _ Arnavutluk limanlan - Kotor-
,_... Vapurların hareket tarihleriyle nav- Dubrovnlk _ Split ve Trlyesteye hareket 

B .. b ki rden idrar torbasına kadar lunlardakl de~ikliklerden acenta m• decektir. 
o re e lar k" li e yollardaki hastalıkların mikrop ını o- su yet kabul etmez. GOULANDRİS BROTHERS LTD. 

künden temizlemek için HELMOBLÖ Daha fazla tafsilAt için ATATURK PİRF. 
kullanınız.. caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der •NEA HELLAS• 

Zee ve ŞsL Vtpur acentalığlna mUraCR· Lüks transatlantik vapuru ile Pire 
at edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 2007/ZOOS Helmoblö Nevyork hattı ... 
Pire - Nevyork seyahat müddeti 1Z rlln 

-------------INevyork - fuan için husus! fiatler~ 
\ Böbrekler!n çalışmak kudretini artı- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pireden hareket tarihi 
, rır. Kadın, erkek idr~ :ı:orluklarını, .e"."° OLİVİER VE ŞÜREKASI LTD. 13/10/939 18//11/9311 

ki ve yeni ~lsoğuklugunu, mesane ilti- VAPUR ACENTASI Gerek vapurlruın muvualAt tarihleri., 
babını, bel agrısını, sık sık idrar bozmak ATATÜRK CADDESİ Rees binası k lsim1 rl !unları hak 
ve bozarken yanmak hallerini giderir. TELEFON: 2443 gere vapur . e ve nav -
Bol idrar temin eder. idrarda kumların kında acenta hır teahhUt altına giremez. 
ve mesanede taşların teşekkülüne mani Londra ve Liverpol hatları için Daha fazla tafsil!t almak içfn Birinci 
olur. piyasanın ihtiyacına göre vapurla- Kordonda 152 numarada • UMDAL• 

rımız sefer yapacaklardır. 

1KKA LÖ 
umuml deniz Acentalığl Ltd. mUracaat 

D T: IIEIMOB idrarlDlZl te- •••••••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••• 
------------ edilmesi rica olunur. mlzliyerek mavileştirir .. 

Sıhhat vekAletinln 14-7-932 tarih ve 
2-27 numaralı ruhsatını haizdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR .. 

lstanbul C. müddeiumumili

ğinden: '-'f ı · ·h • ı · 31 5 940 ·· ·· k 
İstanbul ceza ve tev.ıu ev en ı ttyacı çın . . gunu a şa.mı-

kadar satın alınacak 154000 kilo birinci nevi ekmek kapalı zarf 
na ı·ı k ·ıtmeye konulmu§tur. Muhammen bedeli 14630 lira olup 
usuıeesı 1 krl ini ·ı 
muvakkat teminatı t 197 llra 25 kuruıtu1 r .• ~t~ dı eg·§a~tn.~e~ ~k 

Ü 1 • d maada her gün mesat saat erı ıçın e ır ecı şır so 
IJ n erın en . d .. bT I 
13 numarada adliye levazım dairesın e gore ı ır er. • • 

ihale 19. 1 O. 939 perşembe gtinü saat 14 de mezkur daırede yapı-
lacaktır. ı· k d 

1 idil fi k ·ıtm saatinden bir saat evve ıne a ar mez· ate er zar arını e aı e . li". 1 
kör dairede toplanacak satın alma komisyonu reıs gın~. .~umara ı 
makbuz mukabilinde bizzat vermeler! yahut dış :ı;arfı m,'.'hur mı:::_k 
ile kapatılmıı ve adı ile açık adresi ve hangi i§C aıt oldugu {azıı 
auretile ayni saate kadar iadeli taahhütlü olmak ~ere ı:b ~u.,'d~~ 
göndermeleri ve posta geçikmesinden dolayı m;•u;et 

1 
u 

yeceğl ve ilan ücretlerinin müteahhide ait oldugu n361'21'(~026) 
4, 7, 1 O, 13 

ilin 
Vilayet 
den: 

daimi •• • 
~ncumenın-

S • ·'- 1 O 000-2 X 150 inci k.ilometrolan 
Seferihisar • ıgac ... yo unun X 'f heci ır 

araaında adi kaldırım yapısının 7761 lira 50 kurut k~ı klil e. 
1 vi49~ 

bet gün müddetle açık eksiltmeye konulduğunda~ ıste , ~n~irlikte 
sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları teınınatlarıy .e .. 
26 birinci teşrin 939 peroembe günü saat 11 de vilayet dalın• encume-

nlne baş vurmaları. 
7, 16 

A.salJlye rnUtaluı.s.sı.sı 
Doktor 

lsmail Ziya 
Memleket hastanesi eski mfttahassısı 

3705 (2053) 

Asabiye MiJtaluJSSISI 
Doktor Cahit Tun er 

T. BOWEN REES TI: 
şürekası 

Telefon · 4072 MUdürlyet 
Telefon : 3171 Acenta 

FERN LiNE <~NLEY AND Messageries Maritimes 
EGER OF OSLO) -*-

FERNLANE motörü 1 ci ~ bidaye- KUMPANYASI 
tinde beklenilmekte olup Nevyork ve THEOPHİLE GAUTİER vapuru 30 
Amerika sahilleri limanları için yük ala- ağustos 939 da saat 16 da gelerek gece 
caktır. İstanbul yoliyle Pire, Napoli, Marsllya-

Gerek vapurların muvasa!At tarihleri, ya hareket edecektir. 
is!mlerl ve navlunları hakkında acenta Her türlü izahat ve maldmat için 81-
bir teahhUt albna giremez. Daha fazla rinci Korclonda 156 numarada LAU
talsilAt almak için T. Boven Rees ve Şr. RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen
nm 2353 telefon numaruına mUracaııt tasına müracaat edilmesi rica olunur. 
edilmesi rica olunur. TELEFON : 2 3 7 5 

Kıraya verilecek kahvehane 
D. D. Y. 8 ci işletme müdür

lüğünden: 
idaremizin incir Ova istasyonunda bulunan kahvehaneai üç sene 

müddetle kiraya verilmek üzere açık artırmaya çıltanlmııtır. ihalesi 
17. 1 O. 939 tarihinde saat 15 de Alaancakta iıletme binasında komle
yonca yapılacaktır. 

Uç senelik muhammen kirası 240 liradır. isteklilerin 18 liradan iba
ret M. Teminat makbuzlarile muayyen vakitte komisyona gelmeleri 
lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde ve mahallt lstaeyon tefliğlnıİe 
görülebilir. 

1, 3, 7, 12 3605 (2006) 

Satılık hurda kurşun 
Kemalpaşa kazası Yukarı 
Kızılca köyü heyeti ihtiya
riyesinden: 
1 - Satılığa çıkarılan tahminen (7000) kilo hurda kurıundur. 
2 - Bedeli muhammen (1050) liradır. 
3 - Artırmaya iıtirak etmek için yüzde 7 buçuk heşabile (78) lira 

(75) kuruı depozito veya milli banka mektubu getirmeler! lbımdır. 
4 - Artırma 20. 1 O. 939 cuma günü saat 13-14 e kadar yubn 

Kızılca köy odaaında yapılacaktır. 
5 - Daha fazla malUnıat almak lstiyenlerin yukarı Kızılca muhtar

1 
Her gUn sabah 9 dan itibaren akşam 
6 7a kadar İkinci Beyler ..,Juıiı No. 
!5 ... TELEFON Evi ı %505 

Mgeıenehane : 4178 

Her gUn saat 3 ten soD1'll Şamlı 
sokak (Üçündi Beyler) No. 19 '!8 
hastn kabul ve tedavi eder. Elektrik 
tedavileri tatbik eder. 

lzmir 

lığına müracaatlrı. 
3, 7, ıı. 14 3621 (2018) 

Baş müdürlüğünden: 
DOKTOR 

lsmail Hakkı 
Akarçay 

DcıllUi 11e ıena.süli Jlas• 
talıfılar mütaflassısı 

Cümhuriyet caddesi (2 inci Kordon 
Alman konsoloshanesi arkasında) 
206 numaralı muayenehanesinde her 
ıün saat 13 ten itibaren hastalannı 
kabul eder ... 

TELEFON : 3458 

T.N 

61) 
68 
97 

A . -1 
80 

1 

Kapların Kıymet Siklet 
Nevi Marka No. A. S. N L. K. -s. 

J) 

» 

H.A.A 203/3 
F.J .A 406/86 
G.C.O 79016 

396 

403 

150 
215 
ıso 

Kilo gram 
00 71 500 
ss 4450 000 
00 85 soo 

Yekfuı 51S 55 4607 000 

f.tyanİn clnel 
Jiletpı~ 

Pencere cami 
( $e{it halinde fi

ren balataai) 

Yukarıda müfredati yazılı e§yalar 9 / 10/ 939 Paz:arteal glinll saat 1 S de açık arttırma su.ı;etlle daljlle fBl!.• 
lacaktır. Bu müz:ayedeye lıtirak etmek isteyenler 939 yılına alt maliye ~n~~ .tmer~.,rlnf\~11 olmak~ 
3 7 5 heııabile nakdi pey akçesi vermek !Azı.mdır. Bu mlizayedey• lıetmUaurlü? bağlı lthal!t gUmröN 
y:ru:.daki levazım ve satı§ servisinde yapılacaktJr, 

Bu dairede müteoekldl kombyoııa mUracaatlaıi ilin olunur. 30, 1 JJ20 (i()_()l) 

) 

BIÇAGI 
Fn serf .sakalları 

.,yener 
\Je ~ 

umu~afır 

Beyoğlunda 

•AllJPBS 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 aenelik otelcilik mütebuaiai bay ömer 

Lütfü Bengü'dir • 
Briatol oteli elli odab her odada aoğuk ve aıcak akar aulan, banyolan 

~e kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
laı1&11.C0x·ii ·- ve hwuai lokantaaı vardır. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi
vecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehasıısı 
ııay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh iıticarında 
bulunan otellerde buluturlar. 

Kapalı zarf uıulile ekıiltme ilanı 

Muğla vilayeti Nafıa müdür
lüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan it: Muğla vilayeti merkezinde Muğla hü
kümet konağı inşası. 

2 - Bu inşa.atın keşif bedeli 64872 lira 49 kuruştur. 
3 - Bu inşaatın 14872 lira 49 kuruşu 939 senesinde, 50000 lirası 

da 940 senesinde tesviye edilecektir. 
4 - Bu inşaata ait evrak şunlardır. 
a-Proje 
b - Keşif cetveli 
e - Yapı işleri umumi fenni şartnameai 
d - Bayındırhk işleri genel şartnamesi 
e - Kapı işleri umumi fenni şartnameııi 
f - Hususi şartname 
g - Fenni §artname 
r - istekliler bu işe ait evrakı 324 kuru§ bedel mukabilinde Muğla 

nafıa müdürlüğünden alabilirler. 
5 - Eksiltme 13//Teşrinievvel/939 Cuma günü saat 15 de Muğla 

nafıa müdürlüğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 
6 - Muvakkat teminat 4493 lira 63 kuruştur. 
7 - lstiyenlerin eksiltmeye girebilmeleri için bu seneye ait ticaret 

odası vesika.sile eksiltme gününden en az sekiz gün evvel resmen Muğ
la vilayetine müracaatla alacakları ehliyet vesikasını ibraz etmeleri la
zımdır. Abi takdirde eksiltmeye iştirak edemezler. 

8 -Teklif mektuplan yukarıda yazılı tarttan bir saat evveline kadar 
Muğla vilayeti nafıa müdürlüğü odıuında müteşekkil komisyon rele
liğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektup
lar beflncl maddede yazılı saate kadar gelmit olması ve dış zarfın mll
hUr mumu ile iyice kapatılmıı olmaaı lazımdır. Postada vakt olacak 
gecik.meler kabul edilmez. 27, 30, 2, 7 3534 ( 1968) 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAF AT 
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 EylUI, 1 lkincitep-in 

t a r i h 1 e ri n d e ç e k i 1 e ı: e k t i r. 

... ikramiyeleri: r;;a7..z7TLT.LLZJ'==-.. 

1 Adet 2000 lirabk ••• 2.000 Lira 
S n 1000 llrahk -· S.000 Lira 
8 n SOO llrabk ·- 4.000 Lira 

16 n 2SO liralık ••• 4.000 Lira 
60 n 100 Urahk ••• 6.000 Lira 
95 n SO llrabk ••• 4.750 Lira 

250 n 2$ liralık ·- 6.2$0 Lira l ~s· ••••••• 
32.000 

T • .it Bankaama para yabrmakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 
ayni zamanda talihbılzi de denemit olununuz. 

lzmirakşam kız san'atokulu 
direktörlüğündenı 
Olr.ulumm talebe kayıtları 25 T 91rinievvele kadar açıktır. Arzu 

~nlerin her g(ln eaat 9/ll vo 1/30 dan 4/30 z:a kadardır. Okul lda· 
se.lne müracaat etmeleri ll&n olunur. 30, 1, 3, 4, 5, 6, 1 3599 ( 1999) 



SAHIFE.a 

Hitlerin nutku etrafında akisler 
Roma resmi mahfellerinde ilk intibalar 

bitaraflık vaziyeti bu nutukla 
değildir ita/yanın 

değişmemiştir 

•• • musaıt 

asla 

Ruzvelt nutku dinlemedi Bitler nutkunu söyledi 
Londrada Hitlerin nutku hakkında 

dün bir deklarasyon neşredildi 
Alman devlet reisi şarktaki bütün fü
tuhatından rahatça istif adede serbest 

bırakılmasını istemektedir Paris 6 ( ö.R} - iyi haber alan mah· 
fillerin kanaatine göre H itlerin bugünkü 
nutku ahvale vakıf olanların bekledikleri 
gibi çıkmıştır. Hiç bir müsbet teklifi ih· 
tiva etmemektedir. Hitler hiç bir zaman 
hilafına hareket etmediği tek bir vaadi 
olduğunu söylemiştir : Bu da V ersay mu
ahedesini imha etmek hususunda Alman 
milletine verdiği sözdür. 

Londra 6 (ö.R) - Hitlerin nutku 
radyo ile neşredilirken Romada B. Mus
ıolini Alman sefirile uzun bir mülakatta 
bulunmuştur. c.Onayted Pren muhabiri 
tarafından bildirildiğine göre Roma res· 
mi mahfillerindeki ilk intibalar müsait 
değildir. ltalyanın bitaraflık vaziyetinin 
bu nutukla asla değişmediği kanaati 
umumidir. 

Londra 6 ( ö.R) - Hitlerin nutku 
hakkında mütalaası sorulan Amerika re
iııicümhuru B. Ruzvelt, nutku dinlemedi
ii cihetle hiç bir tefsirde bulunamıyaca· 
iını söylemiştir. 

iyi haber alan mahfillerin fikrince, 
Amerika Hitler tarafından formüle edi
len sulh tekliflerine İştirak edemez. Cün· 
kü Amerika hükümeti, Çekoslovakyanın 
haritadan silinmesini kabul etmediği gibi 
Lehistanın ortadan kaldırılmasını da ka· 
bul edemiyeceğini bildirmiş bulunmakta
dır. Hitlerin nutkunda Çekoslovakyaya 
yeni bir hayat verdiği hakkındaki cümle 
zeka ve anlayış sahibi insanların muha
kemesile istihza ıı:ibi telakki edilmiştir. 

Londra 6 (ö.R} - Bu akşam, lngi
liz hükümeti tarafından Hitlcrin nutku 
hakkında şu deklarasyon neşredilmiştir: 

c Rnyştagda B. Hitler tarafından söy
lenen nutkun tam metni ancak öğleden 
sonra alındığı için, iptidai bir tetkikden 

fazlası mümkün olmamışhr. 
Nutuk iki kısma ayrılmıştır. Birincisi 

geçmiş hadiselerin gözden geçirilmesine 
matuftur. Ve her kesin kolayca farkına 
varacağı gibi hakiketin tahriflerile do
ludur. Lehistanda harbın in!Wni metod· 
larla yapıldığı iddiası lngiliz parlamento
sundan yapılan beyanatla ve Amerika
nın V:arşova sefi rinin raporile reddedil
miş bulunmaktadır. 

Çeklerin guya Almıınya ile birleşmek 
arzusunda oldukları hakkındaki iddianın 
mahiyetini bütün alem takdir eder. 

Hitler verdiği vaadlerin hilafına hiç 
bir uıman hareket etmediğini iddia et-
miştir. Bundan c;ıkacak netice, kelimele
rin onun için umumi manasından başka 
mannyı haiz olduğudur. 

Hitler 1 596 da bir lngilizin Leh mil
letinin zalimliğinden ve ahlaki sukutun
dan bahsettiğini ileri sürerek Leh devle· 
tinin mevcut olmak için milli, tarihi, kül
türel ve ahlaki esaslardan mahrum ol
duğunu iddia etmiştir. 

Halbuki 24 Mayıs 1935 de Rayştııg 
mecmuasındaki nutkunda clemiştiki, <Le 
histanın hakiki bir milli yurd olduğunu, 
büyük ve vatanperver bir milletin yur
du olduğunu biz takdir ederiz.> 

Hitler nutkunun bir kısmında Alman
yaya çocukça niyetler atfedildiğini söy
lemiştir. Halbuki bu niyetler, cMay 
Kampf> kitabında tezahür eden dünya
ya tehakküm emellerinden başka bir şey 
değildir ki hükümet başına geçtiği za
mand.m beri sözleri ve bilhassa hareket
lerile bunları teyid etmiştir. 

Nihayet harpten lngiltereyi mesul tu
tan sözleri hadiselere müstenid değildir. 
Bilakis son Jki sene zarfında Almanya-

nın ihdas ettiği buhranlarda lngiliz hükü
metinin ıulhu muhnfaza için sarfettiği 
gayretler dünyanın malumudur. 

Nutkun ikinci kısmı, cBazı sulh tek
lifleri> dediği şeylerin tadadına matuf
tu.r Bu kısım müphem bir rapordan iba-
rettir. Diğer milletlere yapılan zararların 
tamiri hl\kkında hiç bir telkini ih tiva et
memektedir. 

Bununla beraber lngiliz başvekil ve 
hariciye nazırının ,öylediği gibi, Domin
yon hükümetlerile ve Fransa ile istişare 
halinde olarak lngiliz hükümeti tara fın· 
dan d ikkatle tetkik edilecektir. Fakat 
şimdiden iki noktayı hatırlatmak icap 
eder: 

1 - Avrupayı fiilen taarruz tehdi
dinden kurtarmıyacak her hangi bir sulh 
teklifinin şayanı kabul addedilmesi muh
temel de~ildir. 

2 - Almanyanın mazide verdiği te
minatın o kadar ke .. retle kıymetsizliği 
zahir olmuştur ki sulhun başlıca esası ol
ması la21m gelen emniyeti iade için bu 
gün sözlerden başka şeye ihtiyaç var
dır. 

Hitlerin nutku hakkındn lngiliz hükü
metinin deklarasyonu budur. 

Vaşington 6 (ö.R} - Saluhiyettat 
mahfiller, Hitlerin Rayştag meclisindeki 
nutku ve teklifleri beynelmilel vaziyette 
hiç bir yenilik yaratmadığına kanidirler. 

Fransa ve Ingilterenin bu tekliflere 
cevabı evvelden verilmiştir. 

Amerika ayanındnn Mister Kiny, ailah 
ambargosunun hemen kaldınlması lazım 
geldiği hakkındaki nutkunda demiştir ki 
Fransa ve lngilterenin giriştikleri müca
dele istesek de istemesek de ayni zaman· 
da bizim mUcadelemizdir. 

- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE - rebe ettiğini söylemiştir. bildir. 
manın ezici materyel tcfevvukuna Hitler, mebuslardan Alman zayiatını Şansölye bundan sonra yahudilere, bu 
mukavemet edemiyen Leh genera11e- ayakta dinlemelerini istemiştir. eski harp zenginlerine hUcum etmiştir. 
riylc alay, açık şehirlerin bombardı· 10.000 ölü, 30.000 yaralı ve 3000 kayıp. Bitlerin kanaatince halle muhtaç ka· 
ınanı \'C kadınlarla çocuktan öldürül- Muharebenin neticesi Polonya ordu- lan meseleler için boş yere milyonlarca 
mesini mazur göstermek teşebbüsü, sunun tamamen ortadan kalkması ve insan fedasına mahal yoktur. Zira ne 
fevkalade bir milliyet halitası olarak 600 bin esirdir. Versay dirilecektir, ne de Almanya öle-
tarif ettiği şarki ve cenubu şarki Av· Führer müteakiben eski Versay mu- cektir, 
rupa milletlerinin mukadderatını Al- ahedesinden doğan devletin yıkılmasın- Hitler şunu sormuştur ı 
manya \'C Rusyarun tayin etnıcğe hak- dan bahsetmiş, Polonyayı gö.ya devlet - Niçin harbe devam olunacak 7 Al-
lan olduğu • ki Almanyarun daha sıfatiyle tavsif ve Leh hükümetinin manyada mevcut rejimi değiştirmek içiq 
zaif komşularına karşı emelJeri oJma- bkalliyetler hakkındaki usullerini tenkit mi, yahut Almanyanın mahvedilmesi 
dığı teminatiyle bir tezat teşkil et- ~derek demiştir ki ı için mi?. Bu manasız ve imkansızdır ... 
mektedir • yeni arazi işgalini düşün- Bu rejim hiç bir zaman arkasında bil- İkinci bir Versay yaratmak için mi7 Bu 
rncdiği vadinin tekrarı, İngiltere ve tün halkın yüzde on beşinden fazlasını da imkfulsızdır. 
Fransa ile dostluk arzusunun teyidi.. bulamamıştır. Polonyadaki Alınan ekal- Hitler sözlerine şu suretle devam et-

Hül:isa Bitler Lehistan ve ÇekosJo- lıyetlerine karşı yapılan zulüm ve ifsat- miştir ı 
vakya üzerindeki fütuhatından rahat- hırdan bahseden Hitler bu ekalliyetle- Almanyanın şarktaki hedeflerini ve 
ça istifnde etmekte serbest bırakılma- rin vaziyetini ıslah için 934 ten beri ya- Polonya meselelerini müteakiben mil· 
sını istemekte. bu fütuhatın tasdiki pılan gayretleri kaydeyledikten sonra !etlerin hayatını iğlfik eden şu diğer me
için devletler arasında bir konferans Leh hükilmetini harpçı olmak ve hatta seleleri halleylemek lfizımdır. 
akdini teklif etmektedir. Fakat yeni doğu Prüsyasınm ilhakını Jstemekle it- Almanyanın şarktaki hudutlarının tes-
Leh devletinin tesisi hakkındaki ted- ham eylemiştir. biti, devlet ve milliyetler meselesi, ya. 
birler yalnız Rusya ve Almanyayı ala- Polonyalılar Danzig meselesini hallet- hudi meselesi, ekonomi meselesi, bu 
kadar edecektir. Almanya bundan baş· mek istememiş, Antl - Nazi mücadele- toprakların emniyetinin garanti edilme
ka ekonomik ve mali ta,·izlcr iste- Ierde bulunmuşlardır. Alınan ordusu- si ve Rus - Alman milnasebetlerini boz
mckte, müstemlekelerinin iadcı.ini ta· nun kuvveti istihfaf edilmişti. mıyacak esaslara dayanan bir Polonya 
lep etmektedir .. Tnhtelbahirlcrin bom- Müteakiben Alınan - Rus münasebet- devletinin tekrar tesisi, Avrupa, Rusya 
barduıımı edilmesine im.kan bırakım- !erine temas eden Hitler iki rejimin kar- ve Almanya gibi iki büyük devletin bU
yacak ve nKadınJarla çocuklara karşı şılıklı olarak birbirine hürmet ettikleri- tün bu şeyleri halle muvafakat etmesin
hnrbiD imkansız kılacak şekilde bir si- n~ ve iki hükümetin barış yolunda bir- den dolayı memnun olmalıdır. 
Iahsızl;\nma istemektedir. Bu teklifle· likte yürüyerek her birinin kendi halef- Şansölye Garpte, kapitalist meseleler
rin reddi halinde Bitler İngiltere ve )erinin refahına hizmet ettiklerini söy- Jen başka halledilecek hiç bir toprak 
Fransadn milyonlarca insanı öldür- lemiş, prensibine riayet edilmesi icap meselesi mevcut olmadığını söylemiş ve 
mek, bu memleketlere harbin bütün eden milliyetler meselesinin hallinden demiştir ki ı 
dehşetlerini hissettirmek tehdidinde sonra iki memleket arasında bütün ihti- ıOrtada yalnız iki mesele vardır .. Bir 
bulunmaktadır. laf mevzularının ortadan kalkacağını bil- taraftan Leh meselesinin halli hususun-
NUTKUN METNİ dirmi.ştir. da Almnnyanın takip ettiği gaye, diğer 
Bern, G (Ö.R) - Berlinden bildirili· Hitler, Versay muahcd~slyle ve Mil- taraftan milletlerin hayatına ait mesele~ 

yor : Rayştag meclisi saat 12 de Kroll letler cemiyeti ile istihza etmiş ve İngil- ler ... 11 

operasında açılmıştır. Bütün samiin lo- tereden müstemleke istemenin haklı ol- Hitler bu bakımdan tekliflerini izah 
calan hıncahınç dolu idi. duğunu bildirmiştir. etmiştir. Bu teklifler Lehlstanla Alman-

Salonda ağır bir hava hakimdi. Hitler, Düşmanlarımız takip ettiğim usuller ya arasında hududun ilgasına, milliyet 

Sovyet- Letonya an.laşması 
Letonyada Sovyetler deniz ve hava 

üsler· esis edeceklerdir 

on ikiyi beş geçe, derin bir sessizlik için- aleyhinde bulunuyorlar. Ben yalnız meselelerine, yahudi meselesinin halli· 
de Rayştagdaki koltuğunu işgal etmiştir. Versayı değiştirdim. Versay cinayetini ne, ekonomik canlanışına, Rusya ve Al
Bunu müteakip Rayştaga riyaset eden yokettim. Bundan şeref duyuyorum.. manya arasındaki münasebetlerin ida
mareşal Göring celsenin açıldığını bil- 1 Versay muahedesinin tahribi belki mesini temin edecek .şekilde bir Leh 
dirmiş, harp cephesinde ölen mebusla- ıstıraplı oldu. Fakat kan dökülmeden devletinin iadesine mütealliktir. 
rın hatırasını yad için meclisi bir dakika tahakkuk etmişti. Bu, insanlık için bir ıEn mühim olan ikinci bir vazife de, 
ayakta sükuta davet etmiştir. kıymettir. demiştir, Avrupa memleketlerinin harf· 

Saat 12 yi 7 dakika geçe Hitler ağır Şansölye Baltık ve şimal devletlerine et siyasetlerini tavzih etmeleridir.. Al-

Alman ve Sovyet askeri heyeti harita lıaş-mda 
~toıthouıı, u lÖ.R) - lsveç gazeteleri Birliği bataryalar yerleştirmek hnkkını 

Sovyet Rusyanın Letonyanın Liyav Ji- haiz olacaktır. Sovyetler Birliği buralar
manında en mühim üssülhareke tesis da mikdarı husust bir anlaşma ile tespit 
edeceğini, Baltık denizinde tesis ettiği edilecek garnizonlar bulunduracaktır. 
hakimiyetle Rusyanın şarki Prusyayı Dördiincü madde mucibince, her iki 
ar.w ettiği zaman kendi çemberi içine taraf diğer taraf aleyhine ittüaklar lm
alacağıoı yazıyor. 7.alamıyacaktır. Sovyetler Birliğinin bah-
Aynı gazetelere göre Estonya ve Rus- ri üsler ve garnizonlar tesis edeceği ara

ya arnsındn ticari münasebetler son an- zide Lcton hükümdarlığına halel gelmi
laşmndan sonra dört mislini bulacak- yecektir. 
tır. Paktın beşinci maddesi bu vesikanın 

Moskova, G (A.A) - Sovyetler Birliği musaddak nüshalarının altı giln zarfın
ile Letonya arasında bugün imzalanan da Rigada teatisinden sonra meriyete 
muahede b<'s maddeden mürekkeptir. gireceğini ve rnUdcleUnin on sene oldu-

Muahedenin birinci maddesi muci- ğunu bildirmektedir. 
bince, her iki memleket, bir Avrupa dev- Madde ile birlikte bir müqterek be
lcti tarafından doğrudan doğruya bir hU- yanname de imzalanmıştır. Bu beyanna
cum veyahut hücum tehdidi takdirinde me her iki devletin hükümdarlık hak
askeri yardım da dahil olmak üzere biri- larının mahfuz bulunduğunu ve dahili 
birlerine her türlü knrşılıklı yardımı ya- rejimlerin yekdiğerinin mudahalesinden 
pacaklardır. kalacağını bildirmektedir. 

Muahedenin ikinci maddesi mucibince, Paris, 6 (Ö.R) - Moskovadan bildi-
Sovyetler Birliği Letonyaya iyi şerait ile rildiğine göre Rusya Letonya arasında 
silah ve harp malzemesi verecektir. da karşılıklı yardım paktı imza edilmiş-

Üçilncü madde mucibince, Lctonya tir. Kaynaktan bildirildiğine göre nazır
Sovyetler Birliğine Vindau ve Libau li- Jar konseyi dünkü içtimaında Sovyet 
manlarında deniz üsl~i ve SQvyet kuv- Rusya ile müzakerelerin devamına ka
vetleri için bazı tayyare meydanları tc- rnr verilmiştir. Litvanya hariciye nazırı 
sisi hakkını tanımaktadır. Vindau ile diğer üç delege ile birlikte yann tekrar 
Pitbngo arasında Riga körfezinin müda- Moskovaya har<?kct edecektir. 
faaf-1 i'(}n T ..-tonva sahilinllP- SovvPilr,r 

0
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uo:ı ıo "L. Y K ı'iliI JvıonsenyorT nu, sözünü Kesmeden ve dikkatle 

adıınlarla kürsüye çıkmış bir buçuk sa- karşı taarruzi bir niyeti olmadığını söy- manya kendi hesabına bu tavzihi yap-
at süren nutkuna şöyle başlamıştır : lemiş ve Danlınarka hakkında da, bu mağa hazırdır. Bunun esas şartı, tesli-
Rayştag mebusları; memleketle Almanya aracımda arazi batın dayanılacak bir dereceye indiril-
1 eyli\lde size bir devletin tahrikamiz meselesi mevcut olmadığını beyan et- mesi suretiyle emniyetin garanti edil

hattı hareketi dolayısiy]e almağa mec- miştir. mesldir .. Diğer taraftan ekonomik lflese
bur olduğum knrnrları bildirmek zaru- •Hollanda ile Almanya arasında hiç kyi halletmek ve beynelmilel mübadc
retinde kalmıştım. O zamandan beri beş bir ihtilru yoktur. Belçika~a gelince, bu lclerde yeni hır sistem kurmak icap 
hafta geçti. Size bu beş hafta zarfında memleketle hudutlarımızın tadiline ait eder. 
olup bitenlere dair izahat vermek ve her fikirden feragat ettiğimi söyliyebili- Barışın esaslarını kurmak için bir 
mümkün olduğu takdirde istikbale göz rim. Alınanyanın İsviçreyc karşı hiç bir konferans lazımdır. Fakat top sesleri 
atmak istiyorum. müddeiyatı yoktur ve iki memleket ara- arasında değil.. Ve milyonlnrca insan 
Alınan milleti nevi arasında emsalsiz sında iyi münasebetleri normal bir yol- hayatı feda edilmeden ve şehirler harap 

bir zaferi tesit etmektedir. Düşman tart da inkişaf ettirmek azmindedir. olmadan önce dalına bir Fransız - Al
ve imha edildi. Polonyalılar Varşova ve Şansölye bunu mUteakip Almanyanın man hududu mevcuttur ve bu beyanat 
Modlindc tutunmuşlarsa bunu kudret Yugoslavya, Macaristan ve Slovakya ile mündereC'.atını nnl. mazlarsa sonuncu be
ve kabiliyetlerine değil, lüzumundan faz- !lllinnsebctlerinden bahsetmiştir. Hitler yanat olacaktır .. 
la ndarn feda edilmemesi için emir almış Italyfl ve Almanya arasındaki hudutln- Dövil.şeceğiz ve 1918 bir daha teker-
olan ordumuza medyundur. Varşova ı.ın kat'l ve ebedi olduğunu ilan etmiş rür etmlyecektir. 
kumandanı nezdinde delice bir muka- ve iki hilkilmetin bir arada başardıkla- Bitlerin nutku şu sözlerle bitmiştir ı 
vemetin faydasızlığı hakkında yaptığı- rı ideolojik ve siyast vazifeyi hatırlat- •Çurçil fngilte> enin galip geleceğine 
mız teşebbüs aklın kaldı, On beş gün mıştır. emindil'. Ben fc Alınanyanın zafer ka. 
sonra Polonya ordusunun en büyük kıs- •Fransaya gelince, demiştir, Fransız znnacağından l r saniye bile şüphe et.. 
mı tahrip edilmişti. 1 teşrinievvele kadar Alman miloasebetlerinl zehirliyen un- mem. Kimin l lklı olduğunu mukadde· 
tutunan diğer kısmı bu tutunmasını ali- surları bertaraf etmeğe daima çalıştım. rat gösterecek' ", ;Muhakkaktır ki bir 
cenaplığımıza medyundur. İsteseydik ~ar meselesinin sadakatle halledil- b31'pten iki ta fın da galip çıktığını ta
Varşova mukavemetini iki üç günde k.ı- diği tarihten beri bu memleketle ihtila-hfü asla kayd .ınemlştlr. Buna mukabil 
rabilirdik. fa düşmek fikrini hiç bir zaman besle- her iki tarafı da mağlilp çıktığı tarih· 

Hitler kndınlara ve çocuklara acıya- medim.. te çok göı·üln "ştUr .. Son harpte de böy,. 
rak sivll hnl.kın tahliyesini teklif ettiği- •İngiltere ilo ise, ayni mahiyette bir le olmuştu.. I enim görUşlerime iştirak 
ni, fakat Polonya kumandanının buna mukarenet tesisine matuf gayretlerim eden kimseler ve milletler şimdi söz s~ .. 
cevap vermeğe tenezzül etmediğini söy- Fransa hakkındnki gayretlerimden <lnha hibidirler. Fal at harbi en iyi hnl çareıji 

dan: !emiş ve demiştir ki : az olmamıştır. te15.kkl edeni r, varsınlar uzattığım el! 
Moskova radyosu Finlandiya basveki- t ilt nin Utt fikl ı ı hin · dd t · J - O zaman "·alnız askeri hedeflerin bom· • ng ere m e er a ey e yıne re c sı. er .. ıt 

linin Sovyet Rusya ile müzakereye gi- .; l k t tm d' An1 ak 1 in ... ~1 .... _ H' 1 ık 13 25 t bltirml....ı-bardıman edilmesini emrettim ve Praha ıare e e e ım. aşın Ç ~ ıt er nu unu · e ~ ..... ~ 
rişmekten kat'i surette imtina etm~ ol- banliyosunun harekattan tecridini teklif tım. Fakat hlç bir §eY kfır etmedi .. Şu- MUteakil n Göring söz almış ve ı 
duğunu söyledikten sonra şu mütalAa- ettim. Bwıu da reddettiler. na kaniim ki dünyada sulh ancak Al- ıFührer, scn1 takip edeceğiz,11 demf.,_ 
da bulunmaktadır. İng d ~~-

h kü ~ Şansölye bundan sonra Varşovanın manya ve ilterenin birleşmesiyle ka- tir., Bun a11 sonra celse tatil cdilmlştii Finlandiya ü "metinin bır ticaret 
mukavelenamesi tanzimi maksadile Mos- teslimi hakkında tafsilat vermiş ve bir-
kovaya göndermekten kat'i surette lınti- birin~ tak!~ ~de1:1 ~ç teklifin cevapm.z 
na etmesi karşısında Sovyet Rusya icap kaldıgını bıldırmıştır. 
eden ıkararları alnmk hakkını muhafaza; Hitlcr Varşovanın 48 saatte teslim ol-
cder. duğunu söyledikten sonra Leh askerle-

____ rinin şecaatini teslim ve zırhlı teşekkül-

Avrupa vaziyeti 
hakkında İngiliz 
teisirleri-. 

lerle hava ordusunu methetmiştir. 
Hitler, ordumuzun kuvveti sayesinde 

kendimizi tamamen emniyette hissedi
yoruz, demiştir. 

Şansölye, Alman zayiatının beklenil
Brüksel, 6 (Ö.R) - ıBelgau ajansı diğinden az olduğunu iddia etmiş ve de

A'\.Tupa vaziyeti hakkında umwniyetlc miştir ki : 
iyi haber alan İngiliz mahfellerinln şu Gerçi bazı Alman fırkaları faik. kuv-
tefsirlerini naklediyor : '\.etler öntinde ağır zayiat vermişlerdir .. 

•Avrupa vaziyeti itibariyle bazı mti- Fakat bu hal Alman kıtaatının yalnız 
him unsurlar artık tahakkuk etmiş ad- taarruzda değil, müdafaaya da mecbur 
dediliyor. Almanya ve Rusya arasında- kalmalarından ileri gelmiştir. 
ki anlaşma ekonomik yardım derecesini Führer bir çok Alman fırkalarının, 
geçmiyecektir, bilhassa Vistül üzerinde Relchenaun ve 

Ayni mahfeller bu muhtelif unsurla- Blacovizin kumandası altında yapmağa 
ra istinaden, Almanyanın pek yakında mecbur kaldığı silngU muharebelerini 
tamamiyle tecrit edilmiş vaziyete dUşe- tavsif eyle~ ve burada Leh merkez <Jl'o-
,. .. ötnJ .ı..,,+ Aillun.,.1.,.,. .• --... · ·-·• J • • ı"lt1]Utn .. '"mnfnl'ı1'finf bftı~~ı11\1t1J!'I 
Ve ıonra içinden: eli onnu • • 

/ngiliz - F ranıız başkumandanları ve 
generallerinin yaptıkları 6ir içtima 

Parla 6 ( ö .R) - lngiliz ve Fransız kumandanlıkları tarnfındnn tebliğ e~. 
mi§ tir ı lngiliz erkanı harbiye reisi Sir Edmond Ayronsayd ve hava mare§aİJ 
bugün general Gamlen, Vilmen ve JorJ ile bulu§arak caıi meseleleri görür 
mU§lerdJr. Bu mülnkat iki kumandanlığın fikir nynlyetinl bir daha göster• 
nıf§tir .. 

Avuıturalya harp gönüllülerine verile
cek yevmiyelerin miktarı 

Melburne 6 (A.A) - Harp kabinesi Avuaturalya ordua\D\a g8nül1U fAD
lanlara ven1ecek olan yevmiye miktarını teablt etm~ttr. Kayıt gQnUnden ltibıtı' 

ren adam baoına ' filina verilecektir. Evlilere ~uldarQUn heı b ld için gUıiı 
de 9 pense fa.ıla verile«ktir, 

Gönüllü.t.re vapunı hlndirlldilderl iaman fada olarak günde hlreT tfJlns 


