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Hitlerin nutkunda sulh müzakerelerini acmak • 
• • 
ıcın • makul bir temel bulunmadığı kaydediliyor 

skov g- zeteleri ı e •• 
Nutkun Alman - Rus müşterek deklarasyonuna uygun olduğunu 

hakiki bir sulh planı telakki edileceğini iddia ediyorJar 
Bal 7 (A.A} - Baslar Nachriehten gazetesinin Berlin 

muhablri siyasi Alınan mahfillerinde Hitler tarafından 
söylenen nutkun Fransa ve Ingilteredeki aklsleri beklen
mekte olduğunu bildirmektedir. Almanya gaıp cephesinde 
t•arruza geçmeğe karar verdiğ' takdlrde bu kararını blr 
kaç gün sonra sulh ümltleri tamamiyle kaybolduktan son
ra tatbik edeceği söylenmektedir. 
Pari• 1 (ô.R) - Hitlerin nutku karşwnda Ame

rikanın aksültimeli hiç müsaid değildir. Vaşinırton
da ayan meclisinin açılma•ından önce, Kc:pitol 
dehlizlerinde ayan ve mümeMBiller şu noktaları ka
bulde mutabıktırlar: 1 - Hitlerin BÖZÜne inanmak 
imkiin•ıztlır; 2 - Hitlerin nutkunda sulh müzake
relerini mümkün kılacak bir uta yo!ıtur. 

şa etmektedir.• 
cNevyork Tribün> eliyor ki: Nutuk bir millet reisi nutku 

değildir. Bir kışla şefi nutkudur. Bütün Almanya esasen bü
yük bir kışlaya inkılgp ettiğinden nutuk bu k1'1anın mane
viyatını yükseltmek maksaeliylc söylenmiştir. ·Henüz mu
kadderatlarını tayin hususunda serbest olan milletlere tesir 
etmekten ziyade kendi milletine cesaret vermek gayesini ta
kip e~tir.• 

•Nevyork Taymls• g;ızetesine göre beyanaruı rnuhtevı
yatı Ingiltere ve Fransa için bir sulh esası olabilecek mahi
yette değilelir. Bu hal iki şekilde izah edilebilir: Ya Hitler, 
akıl ve mantık hi!Mına olarak, Leh zaferinden sonra bu esa
sa müstenid bir sulh istihsalinin hala mümkün oldui\unu te
hayyill etmektedir. Yahut her sulh ümidini terketrniş olup 
sadece dahile göre hazırlanmış bir nutuk söylemiştir. Şu tak
dirde bu, Alınan milletinin maneviyatını korumak için , sarf. 
edilecek uzun bir tecrübenbı ilk safhasıdır. 

Ingiliz kral ve kraliçesi Lo11drada sığnıakla.rı teµiş ederken 

cNevyork Sun• gazetesi şunları yazıyordu: Şansölyenln 
teklif ettiği sulh bir fütuhat sulhudur. Hitlerin nutku sulh 
imkanını ıhtiva ctınJyor. Sadece kendi kerniinl düşürdüğü 
vaziyetten çıkmaktan aciz olduğunu veya bütün dünyaya 
şimeliye kadar sakınılmış olan ıstırapları tahmil kararını if- - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

ve Cumaovası 
arasında iki tren çarpıştı 

Develi istasyonları B. Çemberla yn gelecek _haf ta beyanatta bulunacak 

ngiliz 
ferini 

ı uKÜmeti / .. iman teklif
reddettiğini bildirecek Altı vagon parçalandı 

iki vagon yoldan çıktı lngiliz Başvekilinin Avam Kamarasında Hitlcre cavabı 

B. Daladye 
---tı·---

Beyanatta bulundu 
--t<-

Salh ancalı milletlerin 
hayat ue hürriyet 
halılıı üzerine 
lılll'ulabilir, diyor •• 
Paris, 7 (Ö.R) - Hitlerin nutkundar. 

Bir vatandaş feci surette öldü. Dokuz münakaşasının lüzumsuzluğunu dünyaya gösterecektir fı':'~y~at:~y~:,.a~:;.,!;~~ y:::,~c:::~ 
~~~~~~~~~~-.:.::~:_~:...:..---;;-------;------- yanatta bulunmuştur. Müttefiklerin mü-

"' h f f ya raJı Vardır Paris, 7 (Ö.R) - Londradan bildiril- esaslarını kararlaştırmak için Londra lazımdır ve bu sebepler barbe devanı cadeleye girmelerine saik olan davanın 
agır Ve a I eliğine göre İngiliz başvekili, Hitlerin ve Paris arasında isti~areler devanı celi- için hiila tamamiyle muteberdir. Niha· bütün dünyada uyandırdığı sempati ce· 

Bugünkü 
Şartlar 
/cinde .. 

' ----tr·---
Bir sulh görüşmesi 
beklenemez

-1)EVKET BU.GIN 

Şaıısölye Bitlerin Rayştagdakl nutku, 
ne muharip, ne de bitaraf memleketler· 
de, Almanyanın devamlı bir sulhu sa
mimiyetle istediğine delil teşkil edecek 
müsait bir intiba uyandırmamıştır. 
Mağrurane jestlerle dolu olan sözler 
söylenmiştir. İhtarlar, tehditler yapıl
mıştır. Fa.kat bütün bunlar, haksızlıkla· 
nn tamirini bekliyen dünya efk8rı umu· 
miyesinde muvazeneli, realist bir diına
ğm yapıcı sözleri olmaktan uzaktır. 
Rayşführer, nutkunda, düşmanlannın 
niçin silfilıa sanldıklarını tecahül etme· 
yi tercih etmiştir. 

- Harbin artılı: sebebi kalmamıŞtır .• 
Muhasanıatta ne diye devanı etmek isti· 
yorlar? 
Dediği zaman, ileri silrdüğü faraziye· 

!erden hiç biri varit olmadığını bilmez 
değildir. Fransa ve İngiltere, Alman
yayı mah\'ctmek, veya yeni bir V ersay 
yaratmak için harbetmiyorlar.. Alınan 
devlet reisi pek iyi bilir ki, müttefikleri 
•Ya hürriyet... Y:ı ölüm .. • şeklinde kat'i 
bir miicadeleye sevkeden kuvvet, ibti
liifın asıl sebebi be"nelmilel hukuka ait 
olan teükki farkla~ndan doğmuştur. 

Almanya nazarında, hürriyet, istik131, 
adalet kelimelerinin manaları dün
yanın bildiği ve anladığı manalardan 
bambaşkadır. wFührer• şimdiye kadar 
yapılan haksızlıklar ve zorbnlıklan ma
.. ır göstermek için her kesten ve her 
şeyden evvel Alman milletinin menfaat
lerine, itililsına sadık kalınağa söz 
\'erdiğini söylemiştir. Eğer her kuvvetli 
olan memleket böyle müthiş bir düşiin

AHiFEDE -

Evvelki gece saat 2 1 sıralarında De- ııutku hakkında gelecek hafta lptidasın· yor. Bu mühlet nutka karşı bir nlaka yet Almanya ile münakaşa Jiizumsuzlu· reyanlannı hatırlattıktan sonra Daladi
veli ve Cumaovası istasyonları arasında da Avam kamarasında beyanatta bulu- eseri gibi tefsir edilmiyor. Müşahitler i'tınu dünyaya göstennek icap ediyor .. ye, bu davanın zaferi namına İngiliz \'e 
müthiş bir tren facia•• olmuş, iki. ~atar nacaktır. Tarihi hcnilz kararlaştırılma· nutku hiç bir müzakere esası vermediği. Jn~lterenin haıp kararı derin bir teem· Fransız ordulannın kardeşçe bır gay
çarpışmış altı vagon parçalanmış, ikı va· mıştır. Pazartesi günü başvekilin kısa ni gizlemeği zait telakki ediyorlar. İngi- mülden sonra ve bundan başka hiç bir rette birleştiklerini ve düşmanı ınaı:lıip 

ıd k b. k'•' ölmü• ve do- · liz hükümeti Alman teklülerini reddetti· t k h d k · ı 5.m ıı;on yo an çı mış, ır 1
•

1 
• izahat vermesi ve tam beyanatını çar· hal çaresinin mümkün olmadım kanaa. e me_ usu.s. un •. i azım erinin. • ansız 

k ki · J tır önde bulunan ba uh 1 lnn; bildirecektir. Fakat mesele yalnız b" Jd ] ı ı uz şı yara anmış : şan günü yapması m teme dir. Çün· b-- tiyle ittihaz edilmiştir. o . u.gunu soy emış \'e şun arı ı ave et-
.. d d 'Ik planda yer alan va- reddetmek deg"il, red sebeplerini bita· tir ve musa eme e ı k" h . • . t .. ak talı . .. 'k d b mış : 

gon.ların eşya vagonu bulunmasteışk, ilin•.;ıı e~e:~~şa';,'{,';, g~~:. sıs raDar müvacehesinde imlı etmek ve bu· Mııtte!ı . ava~ının ıı suretle müda. •Harbe, müzmin bir taarruz rejimine 
zayıatının kabarmasına manı İ mfo ııu müttefik bükümetlerin tanı muva!a- faasına tahsıs edilecek olan hu beyanat· nihayet vermek, altı ayda blr seferber-
mlştir. . D~~ıqARELERaf DEV AMDki . A katiyle yapmaktır. Nihayet son defa ola· .an baııka başvekil salı veya çarşamba lik ilfuı etmek zaruretinden kurtulmak 

Hadise yerine giderek vakayı tespıt ıger tar tan baııve lin iznlıatının rak harbe ııiriş sebeplerini izah etmek zijı.ü askeri vaziyeti izah edecektir. _ SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE _ 
eden c Yeni Asır> muhaniri ou tafsilitJ """"""-~:""'~-.,.-~.._=------------. . .;.,..,.,...,;,,.,...,..,..,. __ . __ ;.;._.,,,,..,,;,,...;..,.;..;,::.;~;;..;..;;;.;..;.;;.;.;;.;;.;;::.; _ _: __ .:.:.:;:.:.::..::..:::.;.:.::.:;~.;;.:.;;.:.::;::.:;...:;;:_ 

gö~~:s~r~RJNDE su·· r r·ıze ı· ka,A n yoktur Cumaovası 7 (Hu•usi) - Müthiş 
tren müsade,;.esinin cereyan ettiği ma
halle geldiğim zaman ortada bir a_lay va-
gon yığını nazarı dikkati celp edıy~!du. 
Müsademenin pek ıını oldugunu goste-
ren bu vaziyeti te:ııpitle meşgul bulunan 
Cümhuriyet müddeiumumiliği ve d!ğ~r 
mesul memurlar keşfin yapılmasına ınh· 
zar ediyorlardı. Oç vagon müsademe es· 
nasında tamamen parçalanmış, diğer biri 
ağır hasara oiramtŞ, iki vagon da yo~· 
dan çıkarak sürüklenmiş ve yolun sekız 
metre açığında kalmı~tı. 

SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Bir Alman taarruzu başlarsa Reni 
geçmeğe çalışmaları muhtemeldir 

Berlin Sovyetlerle 
dostluktan endişede 

Ücüncü Rayş şeflerinin Sovyet zimam
ddrlarının eline düşmesinden korkuluyor 

1 

-----:--:--:-- 1 

A d 7 (A A) - Berlinden alınan haberlere göre Alman • Sovyetİ mester am, · . 
!d tlu"u hakkında askeri mahfillerde beslenen itimat sivillerde ve bilhassa 
ı- 0"1 g·ı 1 • olan Almanlarda yoktur. Bunlar bilakis bu dostluğu endiıe ile 
yaş arı ı er emı§ ı 

karıılamaktadırlar. . . .. , 
ı Oçüncü Reich şeflerinin Sovyet zımamdarlarının elıne duşmesınden korkul~, 

maktadır. lı: 

1 

Alman siyasetinde görülen hayrete f8Yan değlıiklik ılmdl açı ça tenkit 
edilmektedir. yeni tatbik edilen laıe alsteml umumi endiıeyl arttımıaktadır.

1 ~ugünden itibaren AlmanyaCla ıüt ıatılmaınakta ve çikolata imal edilmemek· 

tedir. 
-· SONU 3 üncü SAHİFEDE ·-

- - -

Askere 

Davet 
1 IZMIR ASKERUK ŞUBESi 
BAŞKANLI(; DAN: 

1 - l\1uvazzafiık hi7metini yapmı: 
olsun olmasın 326, 325, 324 dahi' 
do~umlu unıum r.ayri islAm erlerir, 
oevk.dilmek üzere 9 1 O 9 39 pazar 
~esi günü tubeye gelm~ye mecburdur. 

Maiino hattında ye1'alt• dclıli.::lerinden biri ,.ar. 
Surp" rize imkan yoktur ali t' d b ka b' h be k 2 - Bu kanuni tebligat üzerim 

ye ın en aş ır a r yo tur. lf{elmiyenler emsallerinin silah altın• 
Paris, 7 (Ö.R) - Fransız askeri malı· Almanya tarafından, sulh taarruzu- ı ki ı 

felleri askeri vaziyet hakkında şu iza. akanı . kat'i !ar k >u unaca arı müddetin iki misli hiz. 
nun eti o a elde olunca, /nete tabi tutulacağı gibi ayrıca de 

batı veriyorlar : ~ilecek harekatın mahiyetini şimdi- askeri mahkemesine verilecektir. Bu-
Fransız • Alman cephesinde yeni hiç den tahmine imkan yoktur. Eğer bir Al- · · "d 

bir şey yoktur .. Esasen üç gun" den beri ask • 1ars . nun ıçın mag uriyetlerini mucip ol· 
man erı taarruzu ba a ya lsvi<;re tnamak üzere hemen ubeye gelmeler'' 

Sar ve Mozel mmtakalannda mebzul hududu tarafından, yahut ta Ren ve ilan olunur. 
yağmur yağıyor .. Tayyareler havalana- Mozel nehirlerinin birleştikleri nokta- '---""="--------------'---!.1 

İiiİ~El~iıı·"li'i1 ij' . a il ' kollanıun fa- - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE _ 

~~~~~~===~--~ 

1 
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PEYGAMBERL$R TARiHiNDEN Dikili 
: .t • 

pıyasası 

Bugünkü 
Şartlar 
/cinde .. 

' 
······························~··ti·~··.:.:.:.-···························· 

--~-<tr·---

Beni /srail halkı: "Musa varsın Ave ile yalnız 
başına cengetain!,, dediler ve geri döndüler 

___ ...... __ _ 
Hareketzedeleri 

iane listesi Bir Amerikalı fırına mü-
Bir sulh görüşmesi 
bekleneınez-

--&IEVKET 11LGAN 
Biz gelelim on iki kişiye .. 
Bunlar yolda giderken ı 
- Madam k[, dediler T ann Musaya 

nusret vadetmiştir. Muhakkak zafer bu
facaktır. $imdi biz kavmimize Aveden 
haber verecek olursak korkarlar, kaçıp 
dağılırlar. iyisi mi onlara Aveyi hiç ha· 
ber vermemektir. 

Bu kararı veTen on iki nakip Musanın 
prar kıldığı yere gelince fikirlerinden 
dönmek istediler. 

- Vakıa.. Dediler. T ann Musaya 
nusret vadetti amma. Karşımıza da 
Aveyi çıkardı. Bu dağlardan üstün ve 
1ıövdeai bulutlara kartfmııı baııı gölder.e 
değmiş mahlUk bizim topumuzu da hır 
solukta mahveder. En iyisi hakikatı ol· 
duğu gibi Beni larail halkına söylemek 
gerek. Yalnız iki k.ioi, (Yup) ile (ka
liP) adında iki nakip bu fikre iııtirak ve 
i\tihak etmediler. Tarih, onlann Musa
dan sonra Beni lsrail üzerine Peygamber 
olduklannı kaydediyor. 

Nakipler Avenin mevcudiyetini haber 
verince Beni len.ili büyük bir korku aldı. 
t&asen onlar arzulan ile gelmişlerdi, 
Musarun bedduasından korkarak yola 
9ılan14lardı. Şimdi iıe k.arıılannda daha 
bUyük bir tehlike Q'Öt'Ünce hemen geri 
dönmek ietedilel'. 

Musaı 
- Ey kavim .. Dedi, geri dönmeyiniz 

eonra ziyan edenıinlx. 
Onları 
- Ya Musa.. Biz ol kavimle cenk et

meyiz. Zira onların baoında Ave var· 
dır. f.ğel' mutlak ol ıehre girmek lazım· 
ea onlar çıkaınlar biz girdim. 

Cevabını verdiler. 
Musa. kardeli Harunla beraber çok 

uir8'tı. 
- Mısırdan kalktık. T& buraya kadar 

geldik. Bet yüz bin kişiyiz. T ann bize 
nuaret vaadetti. Muhakkak zafer bula· 
cafız. Şimdiye kadar bana tabi oldunuz. 
6lr zarar gönnediniz. Yine tabi olun ... 
Hlc birinJzo bir zarar eritmez. Gidece
limiz şeWr çok mahsuldard'ır, Orada 
hepiniz f ayda1anacaksınız. 

Dedllerse de kar etmedi Yup ve Ka
llp de diğer taraftan halk arasında Mu
.anın dediklerini tekrar ettiler. Kulak 
aaan telı.: kimse çıkmadı. 

Bunun üzerine Muaa kollannı gök
yüzüne kaldırdı ı 

- Yarabl DedJ. Benim nefsimden ve 

1 • 
kardeşim Harundan başka kimseye e im 15 d •• • • •• d • v • • h t 
ermez ve sözüm geçmez. Bu fasiklerle :~:~~=talebeleri 2140 urunun ver ıgı ıza a -BAŞTARAFI l İNCİ SABİF'EDE-
bizim aramızda sen hakem ol. Ben, se· 10 39 ceye kendini kaptmrsa yer yüzünde 
nin emrini ifa için Harunu da yanıma : Duatepe ilk okulu talebeleri sulhtan, haktan ve adaletten bahsetme-
1 k b 1 ık : Geri tütün şirketi istifçileri 7 05 gue ..__ 1_~n ka1 __ mı?. a ıp te aşıma yo a ç ıyorum. • 'lk kul alliın ınıKa ıır 

Böyle söyledikten sonra Harunu da E Curnaovası ~ 0 u mu s O O bu hra Ot t •• t •• • •• Hür, müstakil yaşamak bahsinde, 
yanına alarak meşhur asas'o.na dayana :ve talebelerı 5 u un pıyasası uze- kuvvetli ile zaif, büyükle küçük arasın-
dayana Şam tarafına yollandL ....................................... u. da farklar tesisine çalışan bir zihniyete 

Beni Israil ise: eu~use İDARE .. ER rinde tesir yapamıyacaktır insanlık nasd otur da korkunç bir zihni-
- Varsın Musa tek başına Ave ile • a IU yet olarak bakmaktan kendini menede-

cenk etsin. Dahiliye Vekaleti, vilayet hususi ida- bilir? 
Diyerek gerisin geriye Mısır yolun relerinin daha düzgün çalışabilmelerini Tütün piyasası hazırlıklarına hummalı ve Bulgaristan tütünleri rağbettedir. Bu Hitlerizm, dünyanın mukadderatını 

tuttular. temin edebilmek gayesiyle tetkikler yap- faaliyetle devam olunmaktadır. Bazı rağbet devam edecektir. tayinde, bir tek ölçüye inanıyor .• O da 
Bir an evvel tehlikeli gördükleri bu mıya devam etmektedir. Vekaletin bu mıntakalarda tütün balyalarının tama- Bana, Amerikan kumpanyalarının kuvvet ölçüsünden ibarettir, Şimdi ken-

yerden uzaklaşmak istiyorlardL Oç gür tetkikleri arasında hususi idarelerin va- men hazır bulunduğu, buna mukabil ha- Ege mıntakasından ve Samsundan mü- disinden daha az kuvvetli obnıyan, fa
üç geee durmadan yürüdüler. zifelerinin ve vecibelerinin tanzimi ve zı mıntakalarda da hazırlıkların henüz bayaat ~tarJ:ınru soruyorsun~. ~~- kat kuvvet saltanatının insanlığa felA· 

Bir de baktılar ki hep aynı yerdeler. bunları karşılıyacak talep kaynaklarının geri olduğu anlaşılmaktadır. nu tebaruz ettırmekten fayda gorUrwn ketlerden göz yaşlarından başka birşey 
Bu sefer Musanın arkasından gidelir. temini, teşkilatın bugün ve yann mun· Amerikalıların kanaatine göre tütiln ki, hiç bir Amerikalı firma. diğer rakip hediye ebncyeceğinl bilen biiyilk • 

dediler ve üç gün üç gece Şam istikame- tazam ve arızasız işlenmesinin temini de piyasasının ay sonundan evvel açılması frmalarm mübayaa mktarlarını son da- mokrasiler zorbaca bir telik:kiye karp 
tini tuttular. Yine baktılar ki yürüdük- vardır. Bu tetkiklerden alınacak neti· müşkül ve belki de imkansızdır. Muhte- kikaya kadar öğrenemezler. Esasen ek- durmak için mücadele kararlarmcla 11• 
lerl halde aynı yerden uzakla~amamış- celere göre hususi idareler hakkında ye- lif sebepler, erken kemale eren tüttinle- seri kumpanyalar, piyasa açıldığı güne rar edince 

1 
lar. Bunun üzerine cTanrı» nın kendi- ni bir kanun layihası hazulanacaktır. rin balya ve sair işlerini geciktirmi§tir. kadar mübayaa miktarı hakkında her _Yolumu kesmeyiniz. Yoksa harbin 
lerine gazap ettiğini anladılar ve oldo -- Bir muharririmiz bir Amerikan firma- hangi bir karar ittihaz etmezler. devamından mesul 1 unus diyor 
lan yerde (Epsem) kaldılar. Vİl.A.lf'E2'LERİlf sı mümessiliyle dün yaptığı temasta Mübayaa derecesi zuhurata tAbidir. Güzel mantık deJı ':,1 .. 

Musa Peygamber ise, kardeşi Pey- Amerikalıların tütün mübayaatı hak.kın- Eğer fiatler tatm.inkAr olursa, geçense- 8 . cemi tin kunıl 1 karşı 
gamberlik ortağı Harun ile, beraber yo- Yeni lıadroları... da mütaUasını SOrmU§, son siyasl buh- neden daha noksan mübayaatta bulunul- .ti r;.1i ed rek :=· 
luna devam etmişti. Vilayetlerin yeni barem kanununa ranın mübayaat üzerinde ne derecede magma ciddi bi~ sebe;> meydanda yok- t...m ıu:;:dile ~ ...::cı tı takip Jaı:· 

göre hazırlanmış olan husu.si idare kad- miles.sir olacağını öğrenmek istemiştir. tur. Geçen sene muhtelif Amerikalı fir- e , 9"' e e en • 
Ave, Sam şehrini Beni lsraile karşı roları icra vekilleri heyetinin tasdikine Adının yazılmasını istem.iyen bu zatın maların mübayaatı aklımda kaldığına nun kuB-~~~~ebeıni ,_ı..:.. d 

müdafaa için dağa gitmiş. Koca bir da- verdigı-· , __ Lat şo"yledir·. go··re ""n b,.c:ı mil-..on ,_,,odur. - U1Ulllllll• • .. T ...... te evam arzedilmek üzere Dahiliye vekaletine ızan ve ~ ~ ıKll 
iın üstünden kopardığı yine o dağ kadar ~elmektedir. Simdiye kadar Ankara, - En iyi şark tütünlerini yeti§tiren Son buhranların bizim mübayaatımız ederseniz ~liyeceğim suçlann vebali ve 
büyük bir kaya parçasını elleri ile başı lstan.bul, Burdur, Diyarbakır. Çankm, Ege m.ıntaıkasında .bu sene de tütiln mah- üzerinde ne derece tesiri hakkındaki su- gtinahı sizin olacaktır .. 
üstünde tutarak geliyordu. y ozgat, Samsun, Konya, Zonguldak, sulünün müsait vaziyette bulunduğu ıalin.iz mi.ih.lmdir. Şahsi kanaatim şudur Demeğe hakkı olur muf 

Ave, bu kayayı Musarun askeri üzeri- Edirne, Sinop, Rize, Kütahya, Trabzon, eksperlerimizin muhtelif mmtakalarch ld böyle bir tesir blzim. lçln. mevzuubahs- Böy~e bir iddia medeni insanm vl~-
:ıei. atmak ve onlan ezmek muradında MU$, {çel, Mardin, Yozgat, Elazığ, Ağrı yaptığı tetkikleri ifade eden raporlardan da~cUr. Böyle ıkonupnalda diğer kum- ~da uyanlar uyandırmadan dinleneJn

ve Niğde vilayetinin kadrolan gelmiştir. anlaşılmıştır. Kalite itibariyle yilksel- panyalarm düşllncelerlnl e:k.settlrdiğime lir ıni! 
Musa, Aveyi başı üzerinde dağ gibi mekte de"'"""" eden ""'..:k. tütünlerine, emin dex.:11-.> Vazıyet apaçıktır: Kadrolar, üzerindeki tetkikler devam y ....... ~ .1.ur. !>UJ.J.ll 

kaya parçasile geldiğini görünce Cena- etmektedir öyle tahmin ederim ki, Amerika piyasa- YENI ASm - Haber aldığımıza göre Müttefikler, Almanyamn Polonyaya 
hı Hakka niyazda bulundu. · -*-. larında alaka artmakta devam edecek~ bu ayın üçllncll haftası başında Amerl- te~_yüzü ile. ~vrupaya lıilim olmak fs. 

Hikmeti hüda ~ök:te koca bir kuş tir. kalı fJrmaların mümessilleri ve diğer tediğine kanidirler .. Bundan dolayıdır ki 
peyda oldu. Bu kuş kayanın üzerine kon- Hafta tatill lranununda Cihan tütiln rekoltesln.de her ne ka- tilccarlar m.ıntaka ticaret mUdürlUğün- Avrupayı dai:mt harp ve zorbalık teh
du. T annnın emri ile kuş gagasını kayaya yapıfacah değlşlltlllıler dar fazlalık varsa da bunlar S§ağı ka- de tütlln piyasası mevzuu etrafında yapı- dillerinden lrurtarmağa amıetmiş1erdir .. 
vura vura bir delik açtı. Bu deJik. Tam Dahiliye vekaleti, hafta tatili kanunu- li~~ tütünler içindir. Eyi .tiitiln yet~tlren 1acak bir toplantıya iştirAk edecekler- ffitle~ adalet e ... sasma müstenit b~ 
Avenin başının üstüne rastgeliyordu ve ""'-kiye ve onun yanında Yun--t-'-- dir sulha -!>-1 oldugundan h tlerint nun dördüncü maddemne bir fıkra eklen- ı ux Q.U.l;>WUJ. • .llliUll usume 
kaya, açılan delikten Avenin boynuna mesi ve yedinci maddesinin değiştiril- o~a te~cih etmişle~dir .. ~ksızl~klar ta. 

geçti. Musa da asası ile Avenin topukla- mesi hakkında bir kanun projesi hazır- oı· kı·ıı· zelzelesı· mır edihneden, Hitlermıım fütuhatını rına vurdu Ave yere deVTildi ve can ver- lam.ıştır. tasdik eden bir suJb yapılırsa, bu sulhun 
di. Projeye göre umumi evler hafta tati- Almanyaya yeni fırsatlar veren bir mU-

Bir rivayete göre Ave tam dört bin linden istisna edilmektedir. Günde üç t~keden b~ ~ir şe~ olıruyacağmı 
beş yüz yıl yaşamıştı. O, dünyaya geldiği posta ile çalı.şan fabrikalar cumartesi bılil'.urıaı:. Filhakika, ~~er ~dan 
:zaman daha Adem baba sagv dı. teklif edilen s t1 dahilind b ul . . tatilinden istisna edilebilecektir. Fahri- .. ar ar e .il' s • 

Tarıhın efsane masal kahramanı olan kal l • .. l iktı d' z J J • b• • h•d t• • hun Fransa ve İngiltere için hezimetten 
bu dev adam .hak~ında onun ölü~~nde~ retı:: ad~r:~:si0~e~:;t: e~atilinde~ ~~~: e ze enın ır ın l am ne ıcesı başka bir mana ifade etmiyeceği mu-
sonra muhtelıf rıvayetler ve hikayeler Üye vekaleti tarafından istisna edilebi- ) k k b Jd u 1 1 t hakkaktır. Bu takdirde dünya na.zarın. 
naa .arasI?da yer bulmuş ve ~~nJar tarih lecektir. o ars vu u u ugu an aşı mış ır da bütün prestijini kaybedecek: olan iki 
aahıfelenne kadar da geçmıştır. -*- büyük demokrasinin müstemleke impa-

•• Bİ!'MED! •• ratorlukJan da temellerinden sarsala-----------.. ---------- Felaketzede BKaynarca meultllnde lıUlıürt ltolııısu neşreden caktır. Bu kadar azametli bir tehlike 

Bir genç kadın Sürmeli sokakta daha llıl lıaynalı peyda oldu • Bademlide Kal'G• ~~~=e~e !:~~en;~ 
Amcası tarafından Yine bir kadını· Vatandaşlara dağ gölünün bir lırater olması muhtemeldir.... ürmiyen, istikbal için bir garanti ver-

yardım için_ miyen sözlere !nanmıyarak beynelmilel 
tabanca ile yaralandı · yaraladılar.. Karşıyaka Halkevinde dün Dikili fe- J eolojik tetkiklerde bulunmak ilzere mevkllnde Karadağ göltl namiyle mev- itimat ve emniyet havasını iadeden iba-
Birginin Bezdegüme köyünde genç bir Tepecikte Sürmeli sokakta bir hadise laketzedelerine yardım için bir toplanh Dikili mmtakasına giden yüksek ziraat cut gölün bir krater olması ihtimali va- ret olan harp gayelerine sadık kahna-

~adın tabanca ile yaralanmıştır. Hüseyin olmuştur.. yapılmışbr. Karşıyakalı bayanlardan ve enstitüsü profesörlerinden Döçent Dr. rid görillmüş ve mahallinde tetkikat ya- lan tabii değil midir? 
lçarısı 25 yaşlarında Bn. Hatice Karaca, Mustafa oğlu Mehmet Ketenciler is- Parti mensup]arından müteşekkil beş Şevket. Alunet Birant tetkiklerini Her· pılması kararl~tırılmıştır. ~eyet azası Bitlerin teklifleri, Parisle Londra ara
bir bahçe meselesinden amcasiyle kav- rninde bir genç iki aydan beri dost itti- heyet bugün Karşıyakanın hamiyetli letmiştır. tamam~ gelince burada tetkikat derin- sında görüş teatisine vesile olacaktır. 
ga etmiş, amcası Hüseyin Karaca, Hati- haz ettiği umuml evlerdeki Bn. Hamlde halkım evlerinde ziyaret ederek Dikili Dikili merkezinde yapılan tetkikatta leşecektır. Fakat şuna kanüz ki müttefiklerin ha
ce Karacayı tabanca ile göbeğinin altın· ile kavga etmiştir.. Bn. Hamide, Meh- felaketzedelerine yardımlarını istiyecek- Bakırçay vadisinin cAlleviyon teşldlitı Zelzelenin ibir inhidam neticesi vu- reketltrinde ve kararlannda bir deği-
dan ağır surette yaralamıştır. medin parası olmadığından ve kendisi- lerdir. arazisi> üzerinde zelzelenin fazla tah.rl- kubulduğu şimdiden anlaşılmıştır. Bakır ~ildik olmıyacaktır. 

Yaralı hastanede tedavi altına alın- ne para vermediğinden bahisle Meh- .....__ bat yaptığı halde bu vadi haricinde kalan çayı civarında şose üzerinde Nafıaya ait ŞEVKE!' BİLGİN 
mı.ştır.. metle görüşmeyi reddetmiştir.. Bel · d.,, d hfti mmtakalarda hafif geçtiği anlaşılmıştır. iki yeni barakanın tamamen ~ar~p ol-

-- Bundan müteessir olan Mehmet Ke- e l.pe e Si Bu havalidek:i araıi tamamen volkanik.- masuıa mukabil, o civardakl çıftlik bi-

ç k Ç ki tenciler Bn. Hamideye bıçakla taarruz zabıta teŞfılfGtl tir. nalarmın yalnız duvarları çatlamıştır. 
O OCU U ederek sağ bacağından ağır surette ya- Reis Dr. Behçet Uz, belediye başhe- Zelzelenin denize yakın kısımlarda çok .B~ vazlyet inhl~ bu ~o'ktadan 

AİLELERE YARDIM ralamıştır. kimiyle birlikte şehrimizdeki fırınları, fdazldaahatahribat yaptığı halda de içdikısl~rülar- D:r~d:de:1t:~a:ö~~r;{~ 
Yaralı kadın hadiseyi müteakip has- sütç_ü .ve yoğurtçu ~akkanlarını teftiş ma az zarar vücu getir ği go • b~~ık bı- adacık bulunduguw halde bila-

Maliye vekaleti, Hıfzıssıhha kanunu taneye kaldınlmı.ş ve tedavi altına alın- etmiştır. Uştür .... , .... u-
mucibince çok çocuklu ailelere verile- t s ı ak ı Gıda maddel · tan .... thanel · · hara bu adaiıın parçalanarak küçük ba-

mış ır. uç u y a anmıştır. erı sa ucare erın .. Dr .... Ş. evket Ahmet, bir çok yerlerde zı adac·'-1--' h-,,__e m-•ı_L..11P olduguw köy-
cek ikramiyeler hakkında yeni bir ka- ne suretle kontrol ve tak! dil kl · dil- 1 ~----'- ı ı.ıuar aull UlllUUJ 

-•- P e ece erı gor ğü taş parça arını ı.ıur.II.lRK suret Y· lüler tarafından profesöre lıaber veril-
rar ittihaz etmiştir. K işinde çalışmak üzere belediyede sıhhi le bunların muhteviyatını da g8zden ge- mlştlr Profesör oraya da giderek tetkl-

Bu karara göre hıfı.ıssıhha kanunu- Ü 1 t Ü rpa r k ta zabıta teşkilatı vücuda getirilmiştir. çirmiş, aynı zamanda B~gama Ue Dikili kat y~pacaktm 
nun neşrinden sonra altı veya daha faz- -*- arasında Ka;yn.arca mevkiinde yeni flf- Mutahassıs, kendileriyle temas eden 
ıa çocuğu olup ta ikramiye talebinde Halk günü tesis edildi Maluli'"et ,.aporları.. kırm.. 1§ olan iki kaynar suyu da görmtış- zevata zelzelenin devamı nıtımalJnden 
bulunanlardan taleplerini tevsik ederek °' tü 
ikramiyeye hak kazanmış olanlara mü- Belediye, haftanın çarşamba günleri Maliye vekaleti, maluliyeti tevsik r. bahsetmiş ve hatta 1kl, be~, on ve hatta 
racaatlerinden sonra çocuklarından biri Kültürparka gezinmek üzere girecek eden ve sıhht heyetlerden alınan rapor- Evvelce Kaynarca mev1dhı.de Ud kay- elli senede bir tekerrlirü muhtemel bu-
veya bir kaçı ölmüş olsa dahi mükafat halktan duhuliye alınmamasına karar ların damga resminden muaf tutulması- nak su mevcuddu. Buna 1nz.iınamen da- lunduğunu beyan etm.iştlr, Yeni Dikili 
Verilecektir. Müracaatta bulunduktan · . ç b Ha nı kararlaştırmıştır. ha iki kaynağın çıkması şayanı dikkat kazası kurulunken bu noktanın nazarı 

vermı.ştır. arşam a günü • lk günü• ''rülmüştti Bunlardan. biri l vka!Ad 
Sonra O··ıen analara aı·t tahakkuk eden 1 ak t b't d'l -*- go r. e e itibara alınması mümkUn görülmekte-o ar es ı e ı miş ve umuma açılmış· bol kük" t k k tmekted' d dald 1 
nakdi mükafatlar kanuni mirasçılarına tır. Balıkyağı geldi Tahlilve edurilın ko usu neşrbeir mik ır. -~· ~_:.ı-~ınfatadalka d ev erin Sakız biçl-
verilecektir. H Ik .. .. d k o b H 101 . . e üzere . tar su .u1.4 o.w:~ y ı ır. 

. a .~unun e as er~ ando Halke- i tt eczanesinin her sene Norveçya- alınmıştır. Haber verildiğine gl:lre Dikili mınta--·-BİR TAYİN 
Eski Seferihisar kaymakamı B. Cev

det Çanka Refahiye kazası kaymakam
lığına tayin edilmiştir. -·-DiKİLİDE ZELZELE 

Evvelki gece Dikili kaza merkezinde 
saat biri beş geçe ve iki kırk beşte üçer 
saniye devam eden orta şiddette iki zel
zele olmuştur. Foça kaza merkezinde de 
bir zelzele olmuştur. 

vınde guzel parçalar çalacaktır. dan taze taze getirerek Kemal Kfunil Bademli köyü civarında, Karadağ kasında bazı yeni cesetler gi:Srülm~tUr. 
Kültürparktan istifade etmek lstiyen balıkyağı adiyle sattığı. o enfes yağ dlln 

aileler için aile biletleri hazırlanmıştır .. gümrükten çıkmıştır .. Eczacı Kemal KA-
Bu biletlerin üç aylığı iki liradır. mil Aktaş bu balıkyağın İzmir için bü-

-*,,,_ yük bir nasip olduğunu söylüyor, mu-
Pamuk ipliklerinin harebeden evvel Norveçyadan çıkarta-

rak sağ ve salim taze taze İzmire balık
güınrük muamelesi ya~ getirmek benim değil İzmirlilerin 
12/4/1939 taı·ihine kadar gümrüklere taliidir diyor. Kemal Akt~; Hilfil ec· 
g~ bulunan Mısır, Amerika, Suriye, zanesi müşterilerine tavsiye ediyor, ha
Filistın, Kıbrı.ş ve Malta menşeli pamuk vaların serinlemesini bekliyelim ben 
ipliklerinin ithallerine müsaade edilmit- şimdiden şişelere taksim ediyo~ di-
tir.. yor .. 

FUARLAR İÇİN 
Hususi telefon tarifesi 

Adli muamelat 
hakkında bir tamim 

HUkilmetiro.lz, sergi ve :fuarlara ait bir Adli muamelatın teahhüre uğrama-
telefon tarifesi tesblt etmiştir. Fuarlar- ması ve Htzumswıı muhabereye meydan 
da ayhk abonman usulü tesis edilerek verilmemesi için yabancı memleketler-
50 konu.şma hesabiyle iki buçuk lira alı- dıt veya ecnebt sefaretlerde bulunan 
nacaktır. 50 den fazla muhaverelerin kimselere alt adlt evraka alAkalıların 
her biri beş kuruş hesap edilecektir. islmleriyle birlilı::te ~yadlarının da doğ

Tesisat masrafları ve abonman Ucrcti ru olarak yazılması tamitnen bildiril-
peşinen tahsil edilecektir. mlştir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~~ 

Dr. Ramih 
vefat etti 

İznıirln tanınmış doktorlanndan B. 
Ranıih Sayla dün vefat etmiştir. Mü
teveff14 Vi.IAyet Parti idare heyeti 
ilza.1.ığm.ia bulunmuş, fazileti, yük
sek vı:.tanperverliği, memlekete biz. 
met davasında yorulmak bilmiyen 
feragati ile tanmmışttt. Dr. Ramili 
bulunduğu bütün vatani teşekkül
lerde temayüz etmişti. Aylardan be
ri devam eden merhametsiz bir has
talıktan kurtulamıyarak vefatı ken
disini seven ve takdir edenleri çok 
müteessir etmiştir. Merhumun cena
zesi dün öğleden sonra .kaldırılmış· 
tır.. Parti te,kilAtlım, İzmiri.n bütün 
doktorları ve daha bir çok zevat de
rin bir tee!IBllr içinde cenazeyi takip 

1 etmişlerdir. Dr. Ramihin matemzede 
1 ailesi erkanına baş : dileriz. ı 

BiRblBAR 
Mustafa TopgUl adında bir şahısla 

evli bir kadının karı koca gibi bir arada 
yaşadıkları kadının kocası tarafından 
ihbar edilmiş ve suçlular yakalanmıştır. 

Annemin le dalın! otururlardı. Bu adam da mu
hakkak bir tUccar falandı. Otelde yattı
ğına göre de bekAr olmalı idi. 

- Valllh.i d.Qğru .söyliyorum anne .. 
Ben artık lküçü1ı. bebek değilim .. Gitttk
çe büyüyorwn. Sen Jse gittikçe güzelle
şiyorsun ve gençlikten bl.r §ey kaybet
miyorsun. Bu vaziyette benim .sana hep 
anne .. diye hitap etmem biraz garip ge
liyor da ... 

dun.. . rahmetli baban canlanıyor. O ikadar es-
Annem bir giln banaı ki kafalı olma ... Zaman değl,,tf ... Tabıt 

Sevdli91 Adam 
Yazan: Üc Yıldız • 

4-
zi yalnız bırakmayınız .. .. 

Annemle birlikte bir gümrük komis
yoncusunun akşam d&vetine gitmiştik ... 
Orada bir çok tanıdıklarla beraber hiç 
tanımadığımız kimseler de vardı... Bu 
tanımadığımız fakat ev sahibinin dost
h.ırı arasında otuz, otuz beş yaşlarında 
)sadar tahmin tt.iğim bir zat her neden
se benimle çok meşgul oldu. Sözii soh
beti yerinde, malfunat sahibi bir adama 
benziyc,rdu. Genç olmasına rağmen saç
larına kısmen ak düşmüştü. Yalnız <:ok 

içiyordu. Bir kaç defa benden ayrıla
rak kadın davetliler arasına karıştı. 
Bu hareketlerinden daima annemin bu-
1 unduğu tarafa gittiğini görüyordum .. 

atta bir iki kerre bir fırsatla onunla 
nuştu bile ... Ben uzakta olduğum için 
lıii ne konuştuklarını duymadım. 
Tekrar yanıma geldi. Adı Süleyman 
hrni imiş.. Ilk tanıştığımız için tabii 
ndislne ne iş yaptığını sordum. Yalnız 

l>ir aralık ve söz arasında Beyoğlunda .. 
... Palasta olduğunu söyledi. 

.. ... Palasta ancak zengin olanlar böy-

Akşam geç vuıt bura.dan ayrılırken 
Süleyman Fehmi bey bizi merdivenin ni· 
hayetine kadar uğurladı ve Anneme: 

- Hanımefendi .. dedi, küçük birade
rin.izle tanıştığıma çok memnun oldum .. 
Kendisi cidden çok kibar ve malfun.atlı 
bir genç. Böyle bir kard~inlz olduğu 
için sizl de tebrik ederim ... 

Annem, gülmemek için kendinl zor 
tutarak.ı 

- Teşekkür ederim, dedi. 
Ben de annem gibi kendimi güç zapt. 

ettim. Yolda bu meseleyi dilim.ize dolı
yarak bir haylt gülüştük .. 

Eve geldiğimiz zaman hem 
- Anneme, dedim, bak herkes bizi 

kardeş zannediyor. ister misin ben sana 
anne yerine abla diye hitap edeyim.. 

Annem yilzilme baktır 
- Doğru mu söyliyorsun Muzaffer, 

dedi. 

Annem, kına bir sti.kUttan aonraı 
- Muzaffer dedi. Senin Myle düşü.

neceğinl hiç Jclı.ma getlrmemi§tlın, Sen 
zannediyor mu.sun iki ben anne hitabını 
dünyanın her hangi bil' zevkine vera 
kaprisine feda eder.iıt\,, .Alfµ:tl ~ d•e 
desin.. Nasıl d~ünfirse d~ün. b&
nim için en büyük saadet senbi bana 
anne .. diye hitap etmen ve benim de se
ni oğlum diye çağırmamdır. Yok!a ba
na anne demekten utanıyor musun.,? 

Benim aklıma geleni annemin dU~ün
medlğini anlayınca çok sevindim ve tıp
kı babamın sağlığında ve küçük yaşta 
iken yaptığım gibiı 

- Anneciğim, benim elci. .• 
kamak.. anneci m di e bo 

- Muz.a.ffer, dedi Sen ne biçim deli- onlar da genç .. Onlar da süslenmek !&.. 
kanlısm? terler .. Maamafih içlerinde söylediğin. 

- Neden anne? gibi havai olanlar yok değil .. Bununla 
- Sanld manastırda bUyütnUşUn gtbi beraber ve mesela .. MüjgAn gibi olanları 

kadın muhitlerinden dalma kaçıyo.:tSUn. da var. Müjgan& da ciddi kon~or, 
Bblm eve gelen mtsafirler arasında o havai, :;lise püse düşkün diyemezsin. a .. 
kadar genç ikız var,. GıttJğlmiz yerlo1·de Hem bak artık büyüdün.. Mektebini 
yine o :kadar kızlar görliyoruz. Sanki bltirir bitirmez bl.r meslek sahibi olacak 
ummaoı gön:ntl§ gibi onla.ııdan uzak du- ve bir yuva kuracaksın.. Bu yuvayı fim
ruyor ve yine ııankl a~ouk bebelonişsln diden düşünmek doğru bir hareket olur. 
gibi dizimin dibinden a_yrılıruyorsun. V&kıA beraber geçirdiğimiz hayat çok 

- Anne .. dedJm, ben b-qgünkü kızlara tatlı ve çok mesut bir hayat .. Ancak bu 
bakıyorum da, n8Sı.1 .söyliyeyim, darıl- hayatın böyle ilelebed devamını istemek 
ma ama .. Yarının ıkadınlan hakkında .sa.Qa karşı büyük haksızlık olur. Sen 
çok fena düşüncelere kapılıyorum, Bu- yaştaki gençlerin bl.raz hayatı anlamala
gilnkü k.ıı:lar hep havat.. Hepsinin de rı, yırtılmaları lazım. Haydi genç kı.zla
derdi gticü süs.. tuvalet.,, moda ve si- rın arkadaşlığından hoşlanmıyorsun.. Er
nema ... Insan oxı,larla şöy1e ckldt bir şey kek arkadaşlarınla ara sıra buluş .. On
kon~amıyor .. lDsıisen boyalı yüzlerine larla ge.z .. Dolaş .. Evden mektebe .. Mek
baktıkça başımı çevlre61tn geliyor, tepten eve ... Bu senin sıhhatını da bo-

- Amma yaptın MuiMfer .. dedi, seni zar.. Gençlerin tahsil kadar neşeye de 
bö ı . 1 . . . 
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Sulhteşebb··s·· eh ld ı 
D N B • .. Al Ih Yeni Çekoslovak hükü

• . · 8Jansına gore manya SU metine vakit kurulacak 
için kapıyı açık tutmak istiyor .. 

bir teklif yapmamasının sebebi sözün diğer 
olduğunu kabul etmesinden ileri geliyormuş Almanya 

müttefiklerin sulh şartlarını öğrenmek istiyor 

Hitlerin sarih tarafa aid 
şimdi 

Brüksel 7 (ö.R) - Belga ajansı Lon- mesinden bC1fka bir çılıar yol yok- Hitler sulh mü:zakereleri için ka- SORULACAK SUALLER 
dradan istihbar ediyor: Hitlerin sulh tur pıyı açmıştır. Führer hiç bir :za- Avustralya başvekili demiştir ki: Nu-
tei<liflerinin mahiyetinden sarfınazar, ·ALMANYA MUHASAMAT/ b d d b' tuk bir sulh teklifi değil, harbın mazur 
Ingiln mahfillerl sulh imkilnını ortadan man u erece e muazzam ır gösterilmesi için gürültülil bir ~.şebbüs-
kaldıran şu sebepleri gösteriyorlar: Bir TERKE HAZIR nutuk aöylememiııtir. Bütün cliin- tür Hitlere su sualler sorulabilır: 1 -
taraftan Hitlerin hiç bir sözüne itimat Brükael 1 ( (J.R) - Belga ajan- ya meaelelerincle~ apaçık bir Je· Lehistanın ~tiklfili ile Çek ve Slovak 
edilemez. Diğer taraftan FUhrer Leh ve aı Berlinden, Alman kaynağından kilcle, Avrupa milletlerinin ezici ahalisinih milli bütünlüğil iade edilecek 
Çek milletlerine karşı yapılan haksızlı- verilen •u i:zahatı alıyor: Alman- ekaeriyetinin hiaaiyatını bilen bir lnidir? 2 - Taarruz nihayet bulacak mı-
ğı tamir niyetini aslA izhar etmemiştir. ' dır? 3 _ Ihtilillla.rı hal için, hakiki si-
Nutuk, ınllttefiklerin harp maksatlarını ya muhasamata nihayet vermeğe insan emniyetiyle bahsetmiş ve lahsızlanma için bir makanizma kurula
izale edecek mahiyette olmayıp sarahat- hazırclır. Sarih bir teklif yapma- mümkün olan son hadde kadar cak mıdır? 
su bir tekliften ve indi iddialardan baş- mıftır. Zira söz cliğerlerine aittir. gitmİflİr. Hitlerin "sözleri bu suallerin cevabını 
ka bir şey ihtiva etmemektedir. Almanya müzakere ,arılarını or- SULH DA VETI ihtiva etmiyor. 

PARIS MEHAFILINE GiJRE taya koymamııştır. Sovyet siyasi mahfilleri de nutku sulh TEZATLI 1DDfA 
P • h l l kt F L ff' l • L ·1 lehinde bir davet telakki edıy' orlar. arıs me a i ine göre, nutu a aRat ıt erın nutrcuna verı e- Yarı resmi Ingiliz haberleri, şarkı ve 

muhasamatın yakında bitmesi cek cevaba göre vaziyetin ne mer- lTALYA ASKER! HAREK.E'ITE cenubu şarki Avrupa milletlerinin Al-
ümidini verecek hiç bir şey yok- kezcle olduğunu çarçabuk göre- BULUNMIY ACAK manya ve Sovyet Rusya tarafından ten-
tur. Parlamento azalarının fikrin- celıtir. Italyan radyosu Hitlerin nutkunu aikl hakkındaki cümleyi Almanyanın 

D N naklettikten sonra Italyanin hiç bir as- Avrupada artık arazi müddeiyatı olma-
ce Almanyanın kat'i askeri lıezi- · .B. ajan11na göre, Alman keri hareket teşebbüsünde bulurunyaca- dığı iddiasiyle tezad halinde görünüyor-
metinden veya Hitlerizmin devril- mahJillerinin ilk intibaı fUdur: ğını tekrar etmiştir. !ar . .. 8~ .. D~i·;J·y~ ............ H.it·ı~;·i·~ .... ~.~tk~ ... iÇi~ ................. f ~lıii.ğf~·~ .... . 

---*·---
Beyanatta bulundu Londra Berlinden izahat mı istiyecek? 

Sulll anca.1: rnUletlel'ln Paris, 7 (ö.R) - <Antra.izan~ gazetesi Hitlerin nutkunda Lelıiotana veri-
lecek akıbet hakkında muammalı bir lisan kullandığını ve Çekoslovak.yadan 

luıyal ile fliirriyet bahsettiğini, bu sebeple kabul edilemiyeceğini yazıyor. 
flcılıJH üzerine Roma, 7 ( ö.R) - Hitlerin nutkunda, hakikatı mana .. anlaşılamıyan ve bu 
lıuruJabUlf', diyor.. sebeple cevap verilemiyecek olan bazı fıkralar lıakk,nda lngiliz hükümetinin 

- BAŞTA&AFI 1 İNCİ SAHİFEDE - Berlinden izahat istern08ine ihtimal veriliyor. 
ve devamlı bir sulh lstih.sal etmek için Roma, 7 (ö.R) - lngilterenin Varşova sefiri yeni Leh hükümeti nezdinde 
girdik.. Öyle bir sulh kJ verilen söze ri- lngiltereyi temıil etmek için Parise gidecektir. 
ayet ve namus esasına dayansın, bir Londra, 7 ( ö.R) - Fransız mahafalerinc göre Alman sulh teklifleri bütün 
sulh ki Fransanın ve bütün milletlerin Alman tekliflerine boyun eğmesi ve Almanyantn ,arkl "'fe merkezi Avrupayı 
emniyetini garanti altına alsın .. Böyle bir müstemleke gibi kullanmasının kabul edilmesi mahiyetindedir. 
bu sulh içinde hlç bir hegemonya te.şeb-

{j ,,. . 
FRANSIZ TEBLİvl : 
Paris, 7 (Ö.R) - Fransız tebliği : Vi

senburgun garbinde ileri Fransız mevki
lerine karşı dilşmanın baskın hareketi 
bundan evvelki hareketlerinde olduğu 
gibi daha başlangıcında akim bırakılmış
tır. 

Paris, 7 (Ö.R) - 7 teşrnievvel akşam 
tebliği : Mozel ile S"! arasmda iki taraf
tan topçu !aaliyeti.. lki köprünün cenup 
mıntakasında kaı·şılıklı keşif kolu hare
ketleri.. Teşrinlevvelin ilk haftası için
de Fransız deniz kuvvetleri Alnıanyaya 
geçirilnıesi 111ütasavver 30 bin ton em
tiayı zaptetıniı;tir. 

bllııllıı.e yer yoktur. Bu sulh ancak mil- «Epoh gazetesi diyor ki: Almanların tekliflerini kabul etmek Macariotanı, 
!etlerin hayat ve hUrriyet hakkı esası Yugoslavyayı, Romanyayı. Danimarkayı, lsveçreyi, Bdçikayı, Holandayı ölü- ALMAN TEBLİGİ : 
llzerinda kurulabilir. İngiltere gibi Fran- me mahkum etmek demektir. Halbu ki bunların hepsi en ileri inoan cemiyetle- Berlin, 7 (A.A) - Alman umumi ka-
"" da ancak bu hakiki sulh temin edil- rldir. Bunların mahkfım olmaoına razı olmak, kendi kendimizi de mahkum et- rargahı bildiriyor : 
dikten sonra silAhı bırakacaktır. mektir. ":ı:ıtWUn şarkında ve Suvalkl mınta-

Mal6mdur ki dlln akşam neşredilen kasında Rus kıtalariylı>ı mutabık kalan 
bir İngiliz tebliği de, Avrupayı. kuvvet cTaymitı:t a;aızcle•i, Almanların kendile1=i jçin talep ettikleri halcları Lehlere Alman kttaları bili hfıdlse Alman_ Sov-
ve taarruz hlkim.iyetinden kurtarmak ve Çeklere reddettikleri müddetçe hiç bir tesviycnin devamlı olamıya.eağ·:nı yet menfaat mıntakruı:ına doğnı ilerle-
mevzuunu ihtiva etmiyen hiç bir sulh kaydediyor. rnektedirler. Polonya ordusunun ba.ki-
tekliflntn kabul edilemiyeceğinl tasrih cNevyork Taymls> Hitleri yeni vaôıd ve tehdit kampanasınrn Avrupada de- yesl meyanında olan iki fırka kuman-
etmişti. vamlı bir nizama esası teşkil edemiyeceğini yazıyor. danı ile lOO zabit dün Kock civarında 

Bu sabah, İngiliz ve Fransu ao•~tele- 1 H L lı • teslim olmuşlardır. ..--- Avuoturalyada cSidney Herakl> diyor ki: Bu söz eri itler e iotane nücum G h 
rl, f\l.lu:erln umumiyetle sarahatsiz olan arp cep esinde düşmanın keşif kol-
beyanatını bir hud'a olarak telikklde etmezden evvel söylemeliydi. ları geri pUskürtülmüştür. Bundan ına-
birleşmlflerdir. Hitlerin maksadı sulhu cCidende> Danimarka gazetesi nutuktan ~aıırtıcı bir netice çıkrnıyacağını ada cephenin bir kaç noktasında hafif 
temin etmek değil., yeni bir taarruz al- ve Mtİcenin harbe devamdan ibaret olacağını kaydediyor. topçu faaliyeti olmuştur. 
mak için blr nefes alına devresi kazan- Japon gazeteleri Lehistan tekrar teşkil edilmedikçe lngiltere ve F ran•anın Bonn mmtakası üzerinde uçmak isti-
m.aktır. Teklifleri, yap·•-··. olan haksız- 1 ten Fransız tayyareleri Alınan avcı tay-

~ sulhu '-abu) edemiyeceklerini müşahede ediyor ar. ] l Alın h daf b lığın tamlri esasını kabul etmek şöyle " yare er ve an ava mil aa atar-
dursun, bir çok Avnıpa milletlerinin is- yaları tarafından dğıtılmış!ır. 
tilı:IAllerinin tmhuını katlleştirecek bir Godesberg civrında vukubulan bir 
IllJ]h akdine matuftur. Manı .. salılar yangın muharebe esnasında bir Fransız tayya-

- -{:r-- resi dilşürülmilştilr.. Diğer bir Fraruıız 
Bü;yUlı MUlet __ .L__ --~- - tayyaresi de Eusklı·chende karaya in-
.. ı•s•nı tatfl fı = Diin gece saat on biri yirmi yedi geçe mek mecburiyetinde kalıruştır. 
aaec a a ft cırarı. Dikili ieJ.Aketzedelerbte Basnı.ahanede Gazileı· caddesinde ga- Bir e;kanıh'.'11' kayıııakarnı olmak üze-

Ankara, 7 (Huaust) - Bilyük Mil- yardım edecekler B İsmail Hakkının fabrikam kar- re 4 kişıden ıbaret olan tayyarenin mü-
Jet Meclisinin pazartesi günü yapacağı ... zozc:;,. B Mustafanın sahibi ve tenekeci retlebatı esir edilmiştir. 
içtimadan sonra 1 oontejrinde toplaıul- Manisa, 7 (A.A) - Dikilide ?"<e- ;;ınhm dlıı kiracısı bulunduğu 33 nu- Alman hava kuvvetleri hiç bir zarara 
ınak üzere tatil kararı vermeoi muhte- ketiarz dolayısiyle bllyük bir felakete .". be dükkarun arkasındaki ah!jap ya-' uğramamıştır. 
t • ld'• "- 1 atando.laı·ın acılarını mata •• e ~. u.,.amış o an v -. . tak odasından alev s~tunları halinde ve 
Ticaret müsteşarı kalplerinde duyan Manisalıların içli b' . n da çıkan ates derhal gen;<lemek ı·Noı·L ... ERE .. İH 

al 'k dun! tesbit için bugün ır n ' ..., .a ,_.. Londrcıdan geldl a a ve yar arını .. . üzere iken haber alan itfaiyemizin ye- p 
İstanbul, 7 (Hususi) - Londradan ~·. Hk. °!"· b!nal~ınFd~ ~~ linı_nu1esseseler:ı~ ~esi sayesinde büyümesine meydan OIOftJ1G sefiri 

ıştira ı ve va ı aile ı ure ıuzuru ln d ·· d'' ili ··sı·· Londra 7 (AA) V dan Lon dönen ticaret müsteşarı B Halit Na1.ml . . 11 hu veri ıe en son ur mu. ur. • · - arşova -
§ehrimizde tetkiklerde buİıınmuştur ~::;.:;oplantı yap;i:ştı{,i M~';'"a ıkarı::rdı- Ateşin çıktığı odada yatmakta olan <lı:aya dönmüş olan Sir Hovard Kennard 

B. Halit Nazmi yarın Ankaraya hare- Y~"f,ışın e d e e . e":'. y yrı- işçi Halil alevleı·den kendini zorla kur- hır haft~ya kadar Fransaya giderek Pa-
ket edecektir. mı en . ır zam~ a temin çın 8 tarnuş ve mUteadıfü yerlerinden yan- lon.y~ .hukiimeti nezdinde İngiliz bilyük 

Fi.' ti u lı ~•- lan koınıte derhal ışe başlamıştu. mak suretiyle hafifçe yarnlanmış ve has- elçılıği va7.ifesine yeniden başlıyacaktır. 
S ne g .. me ...,ere Manisa kıızWarı da aynl tarzda hare- taneye gönderilmiştir. Yangw, dikkat- --f:r--

İStClftbUfdan geçen kete geçecektır. sizlikle atılan bir yanık sigaradan çlo- Romanya • Macaristan 
İngiliz zabitleri ınıştır. Yugoslav görüpnelerl 
İstanbul, 7 (Hususi) - Filistine git- M b k2u-:- B!l.kr 7 

ınek üzere otuz İngiliz zabit ve memuru 1511' 8fVe ıwı.&1.U• eş (ö.R) - Romanya, Yugos-
şehrimizden gecmislerdir. Bunlar Toros beyantı_ Lltvanya • Sovvet lavya .vı; Macaristan aynı zamanda kuv-

. , •" vetlerını azaltnı • tuf üzak ı ekspresiyle Filistine hareket etmişler- --;:;..-- Rusya müzakereleri 1ar aga ma m ·ere er 
d" yapıyor · Macarıstan ve Romanya hu-

ır.. İskenderiye, 7 (A.A) - Röyter ajan- --f:r· -- dudundak.L fazla kuvvetlerlnl geri ala---*-- sından ! Roma 7 (ö.R) - Tayyare ile Mos- rak yalnız normal muhafızlar bırakml}-
HU4s tolı11mlulı istiyor Başvekil Ali Mahir - gazetecilerle kovaya dönen Litvanya hariciye nazırı !ardır. 
Milas, 7 (A.A) - Bu sene Milas mın- yapbğı bir görüşme esnasında şu beya- Molatofla görlişmil§ ve Rus tekllflerine -;u;~;;;.;;;;g;,jillM;Diiaaiill;iiiiai; j 

takasında fazla hububat ekileceğlnden natta bulunmuştur : hükümetirtin cevabını getirmiştir. Ru:<- ~J/A'• I_,, 
fazla tohumluğa ihtiyaç görillmüştilr. Eğer bir İngiliz _ Mısır ittifak muahe- ya Litvaızyada kendisine iki tayyare ils-
150 bin kilo kadar tohumluk gönderil- desi olmaınış bulunsa idi dahi Mısırın sil verilmesini ve beyaz Rusya ile Llt
nıesi a!ftkadar ma~ lstenmi!f!ir. Bllyük Britanya imparatorluğuna karşı vanya ııra.;ındaki deıniryolundan istifa-

, hattı hareketi bugünün ayni tecelli de hakkıntn verilmesini talep etmekte-

KABŞİY.AKA 
Vapur iskelesi kar~ısında , , 

Melek Sineması 

Lo~.ra, 7 ( ö.R) - Royter muhabirine (IÖre B. Bencşin mesai arkadaşların
dan .bın Çekoslovakya hükümetinin kurulması hakkındaki suale JU cevabı ver• 
mıştir: «Yeni bir Çekoolovak hü.kümetinln 'imdiden kurulmuı bulunduğu hak
"'."dal<I pyialar asılsızdır. Biz fazJ.. acele etmiyoruz. Fakat pek yalanda yeni 
hır .Ç~k.oıJ~a~ _hükürnetinin teıiıln.f haber vereceğimizi unnediyorum. Mer
keztmızın ıımdılrk neresi olacağuu taarib edemiyeceğim. Yeni tetkil&t ha,ına 
eskl cllmhurreisi B Bene·' i' ğ' k ı h · ed"I" · · ... · if'n eçece ı uvvet e ta mın ı ıyor. Hartcıye nttrr• 
lrııını Osiskl d<0ruhte edecektir.• 

Ku~vetli ihtimal, hükümet merkezinin muvakkaten Londrada olacaktır. 
Pano, 7 ( ö .R) - Polonyaya verilen liarp kredilerinden ln&'ilterede kala• 

h_eo mılyon sterBn Pariste birle~n Polonya hükümeti tar-ahndan harp hedefte-. 
nne sarfolunaeaktır. 

Almanya SovyetRusya 
iktısadi işbirliği 

Moskova. 7 (A.A) - Alman ticaret heyeti bugün Mookovaya gelecektir 
Heyeti t~kil eden 13 aza arasında Dr. Scbnuno He kıymetli ebperler vardı~ 
Heyete Ritter riyaset etmektedir. 

Öğrenildiğine göre Almanya Baltık denizinde Sovyetler hesabına katlandıiı.. 
ledakarlılı:lan telifi etmek maksadiyle Sovyetler BirliRi ile iktısadl bir işbirliği 
yapmak tasavvurundadır. 

Ronıanyada Pasif hava 
müdafaası hazırlıkları 

Paris, 7 ( ö .R) - Romanya pasif hava müdafaasını hararetle hazırlıyor. 
Bükr~ -te]graflarına göre Rumen bü.k.ümeti sulh taraftarı bir siyaset takip et~ 
mekle beraber hükümet meşhur vil1ıyetler ahalisini muhtemel hava taarruzla
nna kar~ı hazırhklt bulundurmak niyetinde:dir. Bükre~te pasif hava müdafaası 
tertibatı faaliyetle devam etmektedir geco vo ründÜ>t tehlike dildülr.leri vakit 

valcit çınlıyarak tehlike talimler!no halkı alııtırmaktadır. Şehirde hususi vo 
umumi tenvirat maviye boyanmıştır ve şehrin bir çok kısımlan geceleri tam bir 

karanlık içinde tutuluyor. Bütiln memleket ahalisine zehirli gazlara kartı hima
ye kursları verilmektedir. 

Finlandiya, Sovyet 
müzakereyi kabul 

Rusya ile ' 
etmedi 

Roma, 7 ( ö.R) - Moskova radyosunun blldirdiğine göro Finlandiya hü
kümeti Sovyet Ruoya ile müzakereye girmesi için kendisine yapılan daveti 
reddetmiştir. Sovyet Rusya bu red cevabiyle milna.ebetli olarak icap eden 
tedbirleri almak hakkını muhafaza etmektedir. 

Buna mukabil 3 llktOJrindo ba.,lı,yan müzakerelere devam için Lltnnya hari
ciye nazırının Tiya•eti altında deklarasyon dün Moıtk.ova 8:itmJıtir. Rina c•~ 
teler.inin ioanna göre Memel mıntakattnda Almanlar e.-velee bqlamış old~ 
lan tahkimat işlerini kesıru'şlerdir. 

Londra, 7 ( ö.R) - Rusya ile milzakero teklifini reddeden Finlandiya h.... 
rjciye nazın ıu beyanatta bulunmuştur: cHükümet Rus tekliflerine görcı hareket 
lüzumunu hisat:tmiyecektir.» 

Harp levazımı gümrük 
resminden muaf olacak 

Ankara, 7 (Telefonla) - Ecnebi devletlerden temin edilen ve edilecek 
olan kredilere mahsuben celp olunan harp teehizat ve levazımının &iimrük re.
mi ile sair verıi vereıimlerden istisnası hakkındaki kanun liyihaaı meclis ruz.. 

nameslne alınmıftır. 

Liyiha esaslanna göre ecnebt devletlerden temin edilen ve edjlecek olan 
kredilerden Müdafaa Vekaletine tahoio edilen kmmlara mahsuben mezktlr ve
kaletçe ve doinıdan doğruya celp olunan kara, deniz veı hava harp techizat 
ve levazımı ile orduda kullanılacak hayvanları gümrük reıminden ve gümrük .. 
de alınan diğer vergi ve reaimlerden vo Tı.htım resmi ile ardiye ücretlerinden 
istisna etmekle Vekiller Hyeti salahiyetli bulunacaktır. 

Berlin Sovyetlerle 
dostluktan endişede 

Üçfincii Rayş şeflerinin Sovyet zimam
darlarının eline düımesinden korkuluyor 

- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Londn, 7 (ö.R) - Royter Ajansının fikrince Almanyanın Rusya ile mü

naaebetlerj hakkında. nutukta iddia edildiği kadar dostane de§ildir. lki taraftan 
Alman tanoölyeoi. ltalyanın Almanyaya karşı askeri taahhüılerinden bir defa 
bfle bahsetmioti Almanya mitstemlekeJeı-inin jade11ini istemiştir. Mazide 
hunca defa. verilen vo fiiliyatla tekzip edilen sulh teminatı mukabilinde bu 
müstemlekelerin iadesi aiır bir fedak&rlık olur. 

Royter Ajanıınıa göre nutuk Amerikan kongresinde bitaraflık kanununun 
mUza.k.ereıJ ü:tetindtt htç mlies11fr o1mıyaeaktır. 

Müsadere edilen ederdi. Mısır, demokrasilerin hedefleri- dir. 
--&

Alman tayyareleri 
mayn gemilerine 
hücum ettiler 

Alman malları ni ve niyetlerini tamamiyle benirose-
Parıs 7 (ö.R) - Harbın iptidasından- mektedir. 

Yine im hafta sinenıa iıleminin ta-:S ---------------·-------------

ıımnıış iki büyü~ filınjni takdim '\ '11•••••••••••11111••*! !•••••••••••••••• 
J • DAMGALJ.,KADIN ~ beri Irıgiliz ve Fransız donanmaları ta- Başvekil bilfilıare Mısırın yakın şark 

rafından zaptettiklerj emtea yekilnu 400 koın.şularına ve Arap devletlerine karşı 
bin tondur. Eğer bu mallar tutulmamı, olan dostluğunu da aynca hararelle te-
olsaydı. Almanya yolunu tutacaktı. barüz ettirmiştir. ., ........................................... ~ 

Her kesin görmeğe doyamıyacağı .... Her gözün ayrılmak istcmiyeceğl .. Her 
sinemanın göstercntiyeceği .... 

DEMİR PROGRAM 
BUGUN LALE VE LALETAN SiNEMALARINda 
LALEDE: LALETANDA: 

1 - CEHENNEM YOLU 1 - ŞAFAÖA DÖNÜŞ .. 
2 - ŞAFAGA DÖN'OŞ.. 2 - CEHENNEM YOLU 
3 - RENKLİ MİKi a - RENKLİ MİKİ 

AL 

Roma 7 (Ö.R) - lngiliz Amiı-allığı 
tarafından bildirildiğine göre Alman de
niı: tayyareleTi 2 Mayn gemisine hücum 
etmişlerdir. Fakat hiç bir taraf zaylata 
uğramamıştır. 

--0--

Amerikan ordusunun 
takviyesi._ 
Londı·a 7 (Ö.R) - Amerikan kuman

danlığı Amerikan ordumnu sulh zama
nında caiz olan azamı kudret derecesine 
çıkaTmağa karar vermiştir. Bu kuvvet 
280 bin neferdir. 

Kanada ordusunun mevcudu da harp-

OYNIYANLAR : 
GLADi JOBJ - JAN BEAL 

glbl iki yüksek saııatkarm yarattığı 
bu mlihinı filim, bir annenin oğlu
nun ve ze\•cinin şerefini kurtarmak~ 
için yaptığı fedakidılt tasvir ediyor-.; 

.Z • DtlŞMAN MASKESİ$ 
Al..TlHDA 

BÜYÜK ARTİST 
DOLORES DEL RİONUN 

feVirdiği heyeca11h büyük casusluk:<\ 
filmi... ~ 

SEANSLAR : Her gü11 4.30 - 6 - 9 .. 
Cumartesi, pazar 1 ve 2.30 da ilılve 
seansı vardır.. 1 

Elhamra 
Sinemuında lıugön 

Senenin en kuvveili 
Kahramanlık filmi 

DENİZALTI 
AVCI GEMlSt 

Fransızca sözlii 
Baş rollerde: 
Richard Greev - Nancy Kelly 

Dünya haberleri filiminde 

POLONYA HARBi 
Seanslar: 3-5-7-9 da 

Tayyare sineması 
BUGÜN 

1 - :ı - 5 - 7 ve !I ııeaı11lanndııı 
5""li m hur tenör N1No MARTİNİ 

ve JUAN FONTEN tarahndan 
temsn edilen 

AŞK ŞARKISI 
Büyük musiki ve A~k filmi. 

GECE KUŞLARI ve 
METRO JURNAL 

Pazar gimleri 11 de halk matinesi.. 
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Bornovada Sürprize imkan 
yoktur 
-~-

T. A. Ş. 
Ankara Radyosu 

--f;t- Umumi mağazalar 
DAı.oı::g;ı.vtJu Izmir şubesinden: 

Konservecilik kursu - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - --"..tr- Şirketfm.lzin lzmir ıube.i ikinci kordonda 84 numaralı binada 
dan, yani cephenin cenup veya şimal 1639 m. 183 Kca./120 Ww açılmıtbr. 
müntehalanndan başlaması muhtemel- T. A. P. 31.70 m. 9'65 Kct1./ 20 Ww. Her nevi ticaret ve mat e,yayı ,lmdilik terbeıt depo ıureüle ve en 

Yarın başlıyacak olan kursların nazari 
dir. T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. müsait tenitle an:İyelerimlze kabul edecelimizt sayın tüccara bildi

Alman cephesinin arkasındaki faaliye- 12.30 Program ve Memleket aaai Ayarı ririz. 
te bakılırsa, iki ihtimal göz önüne geti- 12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri... Alikadu müeuuatın bu huıuata her türlü tafıilih me1ai saatleri 
rilebilir ı Ya Sarbnık mıntakasında bir 12.50 Türk müziği ı KlAsik eserler ve dahilinde tubemiz muamelat servisinden alabileceklerini arzederiz. ve ameli ders ProgramJnJ yazıyoruz hareket, yahut ta cephenin cenup kıfr halk türkUleri.. Ankara radyosu küme 3 26 30 3669 (2038) 
~•~~~~·~~ ~w~~~ .. ~~~:M~~, •••• s.,.~.ı.z.1•6•'•1•9•'•2•,••'•••••••••••~•••• 

Kurslara yarın da Jıaydolunmalı Jıabildir-. 
Bu ihtimallerden hangisi tahakkuk 13.30 - 14.30 Müzik (Küçük Orkestra : •' 

Yarınki Pazar günti başlıyacağını ha- ÇARŞAMBA ÇO'Nü 
ederse etsin, Fransız ordusu tarafından Şef Necip Aşkın) -------------------------------

ber verdiğimiz Bornova ziraat mektebin
~ekl aile konserveciliği kursuna talebe 
pydı devam "etmektedir. Kurslar her 

tir. Henüz kayde vakıt buhnamış 

NAZAR? DERS: Konservede ham 
maddesinin işlenmesi, muhtelif takim 
usulleri , kimyevi konserve maddeleri.. 

E 
saat 13 ten 17 ye kadar devam ede

nlar yarın öğleye kadar mektep ida
~esine müracaatle kayıtlarını yaptırabl- ması. 
lirler. Memleket ve aile ekonomL-;i bakı
ınından ço'k mühim olan bu kurslar, ev

AMELİ DERS: Meyva ve sebzelerin 
işlenmesi ve bunlardan konserve yapıl-

PERŞEı.'\ffiE GüNü 

NAZARI DERS: Meyvalardan mar
mel~t, Jöle, komposto yapılması. llmt 
esas ve kaideler. 

muhasamatın iptidasından beri temin 1 - Ralph Benatzky : Grinzinge bir da
edilen ileri hareketi Alman erkfuııhar- ha (Vals) .. 2 - Heinz Munkel ı Vene
biyesini hareket serbcstisinden kısmen dik hatırası (Serenat) 3 - Puccini ı La 
mahrum etmek neticesini vermiştir. E.-;a- Bohem operasından bir parça .. 4 - F. 
sen Fransız kuvvetleri şimdi azami mik- L<!har : Vals .. 5 - J. Strauss : Viyana 
yasta tnhşidatını ilanal etmiş bulunmak- ormanlarının efsanesi (Vals) 6 - J. 
tadır. Bu sebeple bir sürpıy tesirine im- Strauss : Polka .. 7 - Rossini ı Mozaik, 
kan yoktur. No. 1 ... 18.00 Program .. 18.05 Memleket 

Londra, 7 (Ö.R) - İngiliz kıtaatının saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberle
Fransaya nakli gece gündüz arızasız ıi ... 18.25 Müzik (Radyo caz orkestrası) 
devam ediyor. Bu muazzam işin muvaf- 19.00 Çocuk saati .. 19.30 Tlirk mlWği.. 
faloyeti gelecek hafta perşembe günü Çalanlar : Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet 
Avam kamarasında bay Çembcrlayn Kozan .. Okuyan: SADİ HOŞSES 

~elce de yazdığımız gibi hem nazari ve 
hem ameli olacaktır. Bir hafta devam 
edecek bu kursların programını aynen 
neşrediyoruz: 

PAZARTESİ GO'Nü 

NAZARİ DERS: Aile konserveciliği
nin aile iktısadiyatmdakl yeri ve gayesi, 
gıda maddelerimizin muhafazasındaki 
esaslar: Bozulma, güflenme, köpürme 
ve kokma Amilleri. 

AMELi DERS: Konservecilikte kul
lanılan alelerin gösterilmesi. 

SALI GÜNÜ 

NAZARİ DERS: Meyva ve sebzele
rin gıda kıymetleri ve kimyevi terkip
lerL Meyva ve sebzelerin kurutulmasın
da ilmt esaslar ve kullanılan vesait: Gil
neşte, fırında, etövde kurutma usulleri. 
(üzüm ve İncir kurutulmasından da 
bahsedilecek.) 

AMELi DERS: Sebzelerin kurutul-
ması. 

AMEL1 DERS: Kavanozlarda ve tene
ke kutularda meyva marmelatının ya
pılması. 

CUMA GONü 

tarafından tebarüz ettirilecektir. 1 - Nihavent Peşrevi .. 2 - Ud.1 Hacıan 
Roma, 7 (Ö.R) - Harbin ilfuundan Nihavent şarkı (Sana bilmem ki neden) 

bugüne kadar İngiltereden Fransız garp 3 - Ahmet Merhum - Nihavent §arkı .. 
cephesine nakledilen İngiliz lotaatırun (Bir busene ermek için) .. 4 - Avni bey 

NAZAR! DERS . ..,., .. div :Yarım milyona yaklaşmakta olduğu tah- Nihavent şarkı (Issız gecede ben yine 
. uzum ve ger mey- . dili h. d'' ·· d" ) 5 y · Asım 

va usarelerinin kesafet ve asid derece- JllID e. yor. . . ıcr~ uşun um ·· . - esar~ 
!erinin taylnl üzUm ve diğer meyvalar- . Parı.s, 7 <.~.R) - İngiliz hava nazırı Sultanıyegfilı şarkı (Bız Heybelide .. ) 
dan usare çıkarılması ve srllzUlmesi bır çok İngiliz avcı, bombardıman ve Okuyan : MEFHARET SACNAK 

AMELt DERS: Üzüm ve meyva ~sa- keşif ta~are filotillalarının Fransada 1. - Arif bey - Saba şarkı (Nig~ mes
relerinin pastörizasyonu şişe damacana yerleşmış bulunduklarını ve bazılarının rme) ... 2 - Saba şarkı (Hayali yare 
ve fıçıda muhafazası ' müstakil olarak, diğerlerinin Fransız değme) .. 3 - Arif bey - Karcığar şarlo 

(Cumartesi ve PSZ:ar günü ders yok- hava ordusu ile irtibat halinde hareket (Gönlümün hayli zamandır) 4 - Karcı-
tur.) ettiklerini sö>.>lemiştir. ğar tUrkU (Pınarın başında) 

PAZARTESİ GüNü Paris, 7 (0.R) - Havas bildiriyor : Okuyan: MUSTAFA ÇACLAR 

NAZAR! DERS: Ev şarabı ve ev sir
kesi kurulmasında en basit usftl.. Cibre 
ve kuru tizUm sirkesi yapılması. 

AMELi DERS: Şarap ve sirke kurul-
ması. 

Böylece yarın başlıyacak olan kurs
lar ayın 16 ıncı Pazartesi günü akşamı 
bitmiş olacaktır. 

Fena havalar cephede geniş mikyasta 1 - Hafız - Hüzzam Beste (Aldım ba
harekAta mani olmuştur. Fransız hava yali perçemin) .. 2 - Şevki bey - Hüz
kwnandanlığı tarafından gösterilen ih- zam şarkı ı (Gam dideleriz saki sun 
tiyatkarlığa Almanlar imtisal etmemiş- buyi dolu bade) 3 -Taksim .. 4 - HUz
lerdir. Havalandırılan Alman tayyarele- zam türkü (Uzun olur efelerin bıçağı) .. 
rinden birisi kemali sükfuıetle Fransız 5 - Hüzzam türkü (Sana da yaptırayım 
hatlarının arasına iruniştir. İleri mevki- Naciyem aman) 20.30 Konuşma 20.45 
lerin faaliyetinden başka bir hareket Tilrk milzlği (Fasıl heyeti) 21.30 Müzik 
yoktur. Almanların ke~if taarruzları (Dans müziği - pi.) 22.00 Memleket saat 
püskürtülmüştür. ayan vo ajans ... 22.15 Ajans · spor servi

Cumaovası Develi ve 
arasında 

istasyonları 

çarpıştı 

Bu hareketler Visenburgun şimali si.. 22.25 Müzik (Cazband - pl.) 23.25 
garbi-;inde, Sarbrukun cenubu şarkisin- 23.30 Yarınki program ve kapanış 
de ve Bliz mıntakasmda olmuştur. 

iki tren İBADETHANEYE 
HÜRMETSİZLİK 

(BORSA] 
ÜZÜM 

Urla tahaffuzhanesi müdür
lüğünden: 
T ahaf fuzhanedeki paviyonların harici aıva tamiri yapılacaktır. 
Muhammen fiat: 4561 lira 52 kuruştur. 
Muvakkat teminat: 342 lira 11 kuruştur. 
Açık eksiltme 16. 1 O. 939 pazartesi günü saat ) 1 de tahaffuzhane~ 

deki mahalli komisyonda yapılacakhl'. 
isteklilerin şartnameyi ve keşifnameyi görmek için her gün tahaf

fuzhaneye müracaatları nan olunur. 
5, 8, 11, 14 3661 ,( 2034) 

Mao_isa Viliyetindem 
1 - Manisa memleket hastahane.inin 939 malt yılı ihtiyaci l>utu

nan 134 kalemden ibaret 3214 lira 70 kuruı muhammen bedelli mua-
lice ve malzemcai açık ekailuneye konulmuıtur. 

2 - Mualicenin cins mikdar ve fiat faltlarını gösterir llete lzmlı 
sıhhat müdürlüğünde görülebilir. 

3 - ihale 19/10/939 pergembe g6ntt saat 11 de Manisa daimi en-
cUmenlnde yapılacak.hr. · 

4 - Muvakkat teminat mikdan .2l5 lira 53 kuruıtur. 
S - Mektupla yapılacak teklifle.re muvakkat teminata ait bir ban

ka mektubu veya makbuzunun iliıtirllmesi lbımdır, 3698 (2059) 

OPERATÖR 

Dr. Asil Mukbil 
Ata kam 

1ZM1R StCtL TtCARET MEMUR. 
LUOUNDAN: 

tzmirde ikinci kordonda muamele ya,ı
pan (Fratelli Sperco Enrico Sperco ~ 

. Fiğli halefleri Izrnir §Ubesl.) !.çln mibec
cel dör.t kıta vekaletname ile Moris dü .. 
til, Sadi Milmtaz Akkor, Edvar Coli, 
Antuvan Armao, Vilyam Vitol'e verilen 

MEMLEKET HAS!' A· salAhiyetlerin tamamen ref edildiğine 
NESi OPERA2'ÖRU mütedair beyanname ticaret kanunu hli-

Hastalarını her gün üçten sonra kayt ve tescil edildiği ilA.n olunur. 
Birinci Kordon 312 numaralı Ja- Izmir ıicil ticaret memurluğu resmi 

Altı vagon parçalandı 
iki vagon yoldan çıktı 

Dört mektep talebesi Rüştü Aras bul
varındaki Katolik kilisesi önünden ge
çerlerken, bir ibadethaneye hürmetsiz
lik sayılan bir hareketlerinden dolayı 
yaknlanmışlar ve adliyeye verilmişler
dir. 

1460 jiro ve şü. 
1392 S. Gomel 

7 50 
7 1 

kümlerlne göre ıdcilin 2579 numarasına 

kinyon apartmQıunda kabul eder. mührü ve F. Tenlk imzası 
11 TELEFON : 3537 1 _ Beyanname 11 _____ ._. ____ -.W BEYANNAME 

881 A. R. Üzümcü 
656 Üzüm tarım 
422 F. Solari -Jt.- 342 S. Erkin r APU KAYJ2'LARJ.. 341 Ş. Riza Ha. 

- BAŞTARAFI 1 lNCI SAHİFEDE - MF.SUL KiM Mahkemelere intikal eden gayri men- 278 K. Taner 
Facia tahkikatına el koyan müddei- k 1 d" l d d · 1 · ı · 27~ }I. Alanyalı u .. va arın a tapu aıre etmcıen ıs- ~ 

t,tOSADEME NASIL OLDU? umumi muavini B. Ethem Tüfenkçioğlu tenilccek malumatın yalnız Jllvanın 226 Akseki Bankası 
Tren rntisaClemeainin cereyan ettiği yolcuların ve müstahdiminin ifadelerini mevzuunu alakadar eden kayıtlar olma- 127 H. Veral 

1., Devell X 6.~0 kilometrede, yani Cu- tespit etmiş ve hadisenin ceryan şeklini sına dikkat edilmesini ve tapu memurla- 98 M. H. Nazlı 
~ovaaı letaayonundan 1750 metre ge- kaydetmiştir. rının beyhude vakit kaybetmelerine ma- 58 j. Taranto 
ildedir ve lılenmlt ara.zl arasındadır. Ilk ifadeler facianın aeryan ıeklini ni olmasını, adliye vekaleti, teşkilatına 51 Albayrak 

Kazaya marua kalan 13 t 2 numaralı aydınlatmakla beraber hakiki mesulün bildirmistir. 43 P. Mihalef 
yo1au treni aaat 14,.SO da Ödemişten ha- kim olduğu hakkında kat'i bir fikir ve- -*- 37 Alyoti bira. 
r.ketle Develi lataayonuna gelmiş ve Cu- rememistir. Belediyeler ın· c~atı.. 34 M. Ali kardeşler 
pıaovaıına gitmek üzere aaat 20, 16 da Nazilli treni şef dö treni vagonların -:r- 32 N. ÜzümcU 
Develi Jstasyonunu terk ebniıti. Sef dö koparak ayrıldığının farkına varama- Çocuk hastanesi inşaatına devam edi- 30 D. Arditi 
trenin ve diğer memurların bu saatte, mı•tır. liyor .. Malzeme noksanı piyasamıza te- 20 Muzoğlu tica. 
7olda kendilerfnl hekliyen tehlikeden ha- ödemi, treni makinisti ve tef dö treni, slr ettiğinden bazı belediye ve şehir mü- 16 s. Paterson 
berlerl yolctu. gecenin karanlığında verilen kırmızı ioa- csseselerinin in~aatında zaruri bir teah- 6817 y ekfuı 

Diğer taraftan Nazilliden hareket reti pek geç görmüşler ve fren yaptık- hür olmuştur. Hastane bir sene sonra 142467 i Dünkü yekfuı 
eden 1356 sayılı marşandU: katan da lan halde kazaya mani olamamışlardır. ikmal edilecektir. 149284 i Umumi yekfuı 
ödemiş treninden az evvel buradan ge- NELER SöYLEDILER? --·-- N 7 
çerek Cumaovası ve nihayet lzmir lati- ödemişten gelen trenin makinisti iz- Bir sarkıntılık No. 8 

. d o. 
kametinde yoluna devam etrniıtir. Bu mır e muhlm Mehmet oğlu Cemal ver- Fuarda 9 eylıll kapısı önünde sarhoş No. 9 
katar yoluna devam ettiiti sırada, her diii ifadede hadiseyi hülasaten anlatmıı olarak Bn. Nazife adında bir kadına sar- No. 10 
nasılsa 17 vagon trenden koparak ay- ve eunları ilave etmiştir: kıntılık eden Hasan adında bir şahıs, No. 11 
nlmış ve trenin bundan haberi olmamış- - «Develiden hareket ettim. Cuma- zabıtaca yakalanmıştır. İNCİR 
br. Hatta, bildirildiğine göre bu katar ovasına yaklaştığım sırada bir kırmızı 628 Esnaf bankası 
ancak Kemer istasyonuna geldikten ıon- İşaret gördiim. istasyon olmadığından J L G J H 389 M. H. Nazlı 
ra 1 7 vagonun koparak yolda kaldığının tehlike olduğunu anladım ve var kuv- 186 M j T 
farkına varılmıştır. vetimle fren yapmağa başladım. Orta- PANCAR BÖLGESİ 150 B." j: F=~ 

MOSADEME YERiNDE lık zifiri karanlıktı. işte bu sırada mü- Konya (Hususi) - Ilgın 940 yılında pan- 143 F. Solari 
f 312 numaralı katar Develiden Cu- sademe olmuştur.> car mıntakasına dahil edilmesi kararlaş- 109 Alp. Kara Davut 

maovası istikametinde ilerlediği sırada ÖDEMIS SEF Dö TRENi tırılmıştır. llgınlıların bundan sonrn, 54 Öz Türk 
ortnlık zifiri karnnlıktı, ay çıkmamı~tı Ödemiş şef dö treni B. Mehmet hAd.i- pancar ekimini geniş ölçüde yapacak- 47 İzzi ve Ali Fesçi 
ve göz gözü görmüyordu. 1356 numaralı seyi oluş dakikasından itibaren gayet iyi lan şüphesizdir. 24 H. Levi 
marşandizin vagonları ise yolun üzerin- bir şekilde hülasa etmiş ve şunları ilA.ve 23 Enriko Alyoti 
de, mevcut Üç vagondaki durdurma va- etmiştir! Moris Thorez hakkında 1753 Yekfuı 
sıtalariyle stop etmiye çalışıyordu. - cBen müsademeden az evvel va- tevkif emri Verildi 98040 Dünkü yekun 

Arkadan yetişen ve karanlıkta iler- gonun pençeres.inden dışarısını ıeyredi- Paris, 7 {A.A) _ Askeri makamlar 99793 Umumi yekun 
l . 1 3 12 1 l · k yordum. O ane kadar vaziyet de tehlike a -wn 

6 25 
6 50 
7 25 
6 
6 75 
8 
6 50 
7 2~ 
7 75 
7 
7 25 
8 
6 75 
8 50 
6 
6 25 
7 
9 50 

10 25 

6 50 
6 
8 50 
6 50 
7 75 
8 875 
8 50 
6 50 

11 
8 

9 Izmirde Cwnhuriyet bulvarında 104 
10 25 c w M h 1 numara& Jcrayı ticaret eden Fratelli 
15 50 Asabiye müta assısı Sperco, Enrlco Sperco ve Fiğll halefleri 
7 25 D kt r Izmir şubesi namına 24-7-932, 22-11-32, 
9 75 O O 3-4-935 ve 4-10-935 tarihli vekaletname-

15 lsmaı·ı zı·ya 1 !erle verilen saltuıiyetler dairesinde ha .. 
13 75 f. re.kete mezun kılınan ve salahiyetleti 

1
140 50 .Memleket hastanesi eski mütahassısı . usulu dairesinde ticaret sicilinin 884.ı 

916, 1379 ve 1494 numaralarına kayt ve 
10 1 Her gün sabah 9 dan itibaren akşam tescil ve ilA.n olunan Morls Dütil (Maurl .. 

g 50 6 ya kadar İkinci Beyler sokağı No. ce Dutllh), Sadi Mümtaz Akkor, Edvar 
13 50 25 ... TELEFON Evi ı 2505 Corli (Edward Joly) , Antuvan Armao 

g 25 l\luayenehane : U78 (Antoine Armao) ve Vilyam Vitol (Wil-
8 50 liam Whitta11) in sal~hlyetleri tamamen 
8 ref olundğundan ticaret kanunu hUkilm-
6 75 CZ')U'~~manmmm••• lerine tevfikan ref keyfiyetinin usulü 
7 75 OPERATÖR dairesinde kayt ve teselliyle ilanın k-
9 50 rasna mtitedair beyannamedir. 

10 25 D o K T o R Izmlrde cumhuriyet bulvarında 104 
' numarada kAln (Fratelli Sperco, Enric9 

6 50 
7 25 
8 50 

10 50 
14 

13 
ıs 
13 
8 50 
9 
8 75 
9 25 
7 

13 
11 

~ Cevdet Mustafa Sperco ve Fiğli halefleri Izmlr §Ubeli) 
firması ve Karlo Sperco imzası. 

Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 

İkinci beyler sokak hrın karşısı 
No. 25 .•• Her gün öğleden sonra saat 
ilçten itibaren hasta kabul eder. 

TELEFON No. : 3125 
i• .. ~*ElllBl .. Ul!:JrM'P'.~ 

r q rm , ... fıiZffeO' z 2 

DOKrOR 

lsmail Hakkı 
Akarçay 

Dahili ve tenasüli has· 
talılılaP mütallassisı 

. 

Genel aayı özel sayı 
Işbu 8-10-939 tarihli be~e altın· 

dak.1 lımanın şah!.! ve hüviyeti dairect
maruf ve dairemiz haricen mübrez do~ 
yasında 12 teınmu:L 932 tarih ve 5468 
umum! ve 2-144 hususi numara ile !8.K• 
lı sirkülere milstenlden Izmlrde kAin 
Fratelli Speroo, Enrlco Sperco ve Fiğİi 
halefleri lı:m!r şubesi namına mUnferf. 
den ifayı muamele ve vaz'ı imzaya izin· 
li şeriklerden Karlo Siperko (Carlo 
Sperco) nun olup bizzat vaz ettiğini tas. 
dik ederim. Bin dokuz yüz otuz dokuz 
yılı birinci teşrin ayının liçüncli salı gil• 
nü. 3-10-939 

Izmir liçüncii noteri Süreyya 01cayın 
resmi mUhilr ve imza-;ı. 

ıyen numara ı yo cu trenı, anca ld v b I evvelki gün askerliğini yapmakta oldu- ZıuuRE 
pek yakın bir mesafede tehlike iııaretini 0 ugunu e irten bir İşaret yoktu. Bu ğu kıtadan firar eden eski komünist par- 145 ton Buğday 5 125 5 375 
göre bilmiş, son kuvvetiyle stop etmiye anda bir kırmızı jşaret görünce tehlikeye tisinin umumi lditibi Maurice Thorezin 60 çuval Susam 11 

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

Umumi No. 4366 Hususi No. 10-151 
l§bu beyanname suretinin daire doSr 

yasında saklı 3-10-939 tarih ve (4365) 
numaralı aslına uygun olduğunu tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz otuz dokuz se
ne.si birinci teşrin ayının üçüncil .salı 

Para Borsası 
çalışmış, muvaffak olamamış ve ıeraeri- hamlettim. Yavaşlamağa zaman kalma- tevkifini emretmiştir. 
yane seyreden 1 7 vagonla müsademe dan müsademe bütün ıiddetiyle olmuş- Yeni amele ve köylü grubunun reisi 
etmiştir. Müsademe o kadar ani olmuş- tur.> Ramette ve umumi katibi Florimond 
tur ki bu trende bulunan yolcular deh- 1356 numaralı marşandiz treninden Bonte de firar etmis ve henüz buluna- CÖMHURİYET MERKEZ BANKASI 
eet içinde kalmıştır. Vagonlar yoldan kopan 17 vagonda bulunan memur Ha- mamışlardır. KLEARİNG KURLARI 

günU. 3-10-939 

TELEFON: 3458 

Z A Y 1 çıkmış, kısmen parçalanmış ve yolcular aan oğlu Yusuf Ziyanın ifadesi hülasaten Yeni Leh haricive 
bairışmıya, feryada b~lamıştır. Bu su- eöyledir: ". Sterliıııten 
retle, bir enkaz yığını ortasında tren du- - cBiz Nazilliden geliyorduk, Cuma- nazırı Londraya mukabilidir .. 

cayriıi bir Türk liraıınııa Namıma muharrer tiç kıta ı;enetle 
Mektep kitapları 
1939 - 1940 tedris senesi için ma

arif veWetince bastınlan bilfımum 
ilk, orta, liselerin ders kitaplan.. rabilmiştir. ovasından au aldık. Burası rampa oldu- pdecek... Alı§ Satış 

ZA YIA T iundan hazan lokomotif geri iner. Bu- Londra, 7 (AA) _ Yeni Polonya Sterlin 521. 524. 
Tespit edilen maddi ve manevi zayi- gÜn de geri inmeğe ba,Jadığımız zaman hariciye nazırı August Zaleski gelecek Dolar 77.10 77.55 

at •öyledir: böyle bir vaziyet yapıyor sandım. Fazla h fta L d M Belga 4 63 4 66 .. . a on rayı ziycıret edecektir. u- · · 
1312 sayılı yolcu treniyle ödemişten gen inmemek için fren yaptım. Arka- maileyh bir kaç gün Londrada kalacak- Fransız Frangı 33.75 34. 

lzmire gelmekte bulunan ve hayvaniyle da~larıma da fren İçin İşaret verdim. Bu tır. Zaleski, Lord Halifak.s ve diğer na- FP.zetas 7.6577 7.6993 
birlikte bir vagonda seyahat eden bir sırada ödemiş treni görününce ona kır- zırlarla görüşecektir. i''lorin 1.450 1.459 
vatandaş kaza esnasında parçalanarak mızı feneri çevirdim. Lokomotif uzaktan Dü .. e, marec~ı Dö Bono ~sveç frangı 3.44 3.464 
çok feci bir ~ekilde hayata gözlerini yum- yaklaştığı sırada dethal kendimi yere il ~d Ö •• Y-tü..' lşveç Kronu 3.2251 3.2437 
muştur. 1 312 sayılı katar müstahdem- atarak hayatımı kurtardım.> e e g ruş Norveç Kronu 3.3778 3.3973 
lerinden 34 yaşlarında Mustafa oğlu Ce- GAR Dö FREN ALI Roma, 7 (AA) - Mareşal Da Bo- Çekoslovak kronu 23.09 23.20 
mal Malalı, ateşçi Mustafa ve tren yol- Kopan 1 7 vagonun gar dö frenlik ne Düçe tarafından kabul edilmi3 ve mu- Dinar ' 35.22 85.40 
cularından sabık Marmaris emniyet mü- eden Ali şunları söylemişti : maileyh askeri mahiyette bazı meseleler L<!va 64.86 65.22 
dürUniln kerimesi Bn. Iftihar yaralılar - cBiz Cumaovıuında laşka düdüğü hakkında izahat vermiştir. Ley 82. 83. 
arasındadır. Ayrıca hafif olarak altı kişi üzerine frenleri çözdük. Geri gitmeğe Musaolini Mareşala denizaşın kıtala- Rayşmark 1.97 1.98 
yaralanmış ve trendekilerden bir kişi başladık. Manevra yapıyoruz zannettik. rın müfettişliğine tayin edildiğini bildir· Liret 15.23 15.33 
heyecandan bayılmıştır. Fazla geri inmeğe başlayınca fren yap- miştir. Drahmi 103.97 104.50 

TETKiKE NAZARAN tık .> RJBBENrROP Zloti 4.2159 4.2373 
Su anda adliye, her hangi bir mesul Bir habere göre 1 3 12 sayılı katarın I' L fd ğ Pengo 3.6807 3.6984 

tespit etmiş değildir. Alakadar yolcuların makinisti B. Mehmet Cemal Dindara y~H f!'emnun O U UnU ANKARA BORSASI 
memurların ifadelerinin tespitiyle iştigal mesuliyeti tevcüh mnektedir. söylüyor... Londra - Sterlin 1 5.24 
olunmaktadır. M A L • İ Berlin, 7 (Ö.R) - Rlbentrop Alınan Nevyork • Dolar 100 130.025 

Nazilliden gelen b oş 1 7 vagonda yol- Y E gazetelerine beyanatında Sovyetlerle Faris - Fransız frangı 100 2.96875 
cu yoktu. ödemişten gelen ve müsademe Memurları imtihanı müzakerenin son safhasından da ınem- Cenevre - İsviçre fran. 100 29.1325 
eden yolcu treninde, lokomotifin arka- Mnliye memurlarının terfi imtihanı nun olduğunu, Sovyet - Alınan iş birli- Amsterdaın - Florin 100 69.3125 
ıındn beş yük vagonu bulunması müsn· ~~alkevinde yapılmış ve ytize yakın ınc- ginin ikt.ısacll anlaşmalarla genişlediğini, Brüksel - Belga 100 21.6975 
demede insan zayiatına mani olmuştur. mur iştirak etmiştir. Ayrıca münhal dünya aulhunun iadesi için bu hSdise- S tokholm - İsveç kronu 100 Sl.19 

hayvanımın koçan kağıdı zayi olmuş
tur.. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilAn eylerim. 

Yeni Asır gazete~de işçilerden 
Hüseyin oğlu IBRABIM KAPKAÇ 

-•••uwwwı• 

Asabiye Mütallassısı 
Doktor Cahit Tuner 

Her gün saat 3 ten sonra Şamh • 
sokak (tiçüncü Beyler) No. 19 da , 
hasta kabul ve tedavi eder. Elektrik~ 
tedavileri tatbik eder.. ~ 

--•sıır.ır::ı::ZAP'rLiiQB 7 1 >lıWt -~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
• . . .. Kiralık Ev 

Güzelyalı Nuri bey sokağı (54 üncü 
sokak) 6 numarada bütün asri kon
foru hlliz havadar ve güzel manza- . 
ralı beş odalı ev kiralıktır. S 
Her giln öğleden evvel ayni eve: 

• müracaat.. : 
~ (1 - 4) %061 i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

EGE 
Kl!'AP EVİNDE 

Toptan ve per..kcnde satılmaktadır .. 
Mekteplere ait bütün kırtasiye le
vnzımatını da •EGE KİT AP EVİN
de• bulabilirsiniz .. 
Ayni kütüphanede çeşitli kartpos

tallar, resimler, zarif bayram tebrik 
kart.ları satılmaktadır. Atatürklin 
meşhur tariM nutkunu ihtiva eden 
kıymettar eser de (50) kuruşa sa
tılmaktadır .. 

BRONZ 
ELYAFI IMPERMEAB1LtZE OLDU -
CUNDAN SERTL1Q1N1 MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DlŞ FIRÇASIDm Eğer bu vagonlar da yolcu bulunsayd· memW'iyetler için de talip olanlar bu nin ehemmiyetnin inkAr edilemiyeceğini ESHAM VE TAHVİLAT 

maaleııef insan zayiatı f azla_o_l __ u..Jrd~u~.11-..aoıLZJ· ınwtcııihana.LJLeıı1~· ş11tir!ı:lalek"'--e31~~· ~leriHdllllrLll. l..:.-:ıla.....::ıa&sa.o_j·y.Ailei.ami~şt~ira...-. -------2'.&ı· ...,.....:.a;::.·J;!9~33=tkt::.:.:imm:,::. :v~·t»..,,:J:::ifi:::IMl:.:i'.;·~•::u:iui:..-JIL_,_Q_u __ ... Uılllllll-·----.-.-.-.-ılıiii 
..,..._ uu. !I lUICJJ)"Ul 1'. 



as 
... ~ ·.. ' ' . .: .. ~ ... . ,, 

Hasan Deposu Müdüriyetinden 

Bazı ticarethanelerde ve piyasada Ha· 
san Glüten mamulatının ve Hasan özlü 
unıaruun diğer bir müesseseye satıldı • 
ğlıu ve bu sebeple badema işbu müs • 
tahzaratın çıkmıyacağına dair rakiple· 
rimiz tarafından kasdi olarak işae edilen 
tezviratın ve yalanların asıl ve esası ol· 
madığlıu bütün Hasan müstahzaratı • 
nın cihanşümaI olan şöhretile mütenasip 
bir surette gayet nefis olarak istihZar 
edilmesine devam edileceğini ve buhra· 
nı hazır sebebile fiatlerinde bir zam ve 
ya değişikliğin yapılmadığını ve yapıl • 
mıyacağlıu Hasan müstahzaratına seven 
ve meftun olan sevgili müşterilerine 
UAnolunar. 

~ENfASIR 

w. F. Henry Van der Zee 
veş~kası 
--· 

SPERCO VAPUR 
ACENrASI -·-AMERİCAN EXPORT LİNES İ.NS. ADRİATİKA SOSYETA ANONİMA 

NE V - YOR K İÇİN: Dİ NAVİGAZYONE 
EXERMONT vapuru 6 ilkteşrlne doğ- CİLİCİA motörü 7 /10/939 tarihindn 

.,. bekleniyor. bcklerunekte olup Cenova ve Marsilya 
EXECUTİVE vapuru 11 ilkteşrine limanları için yük alarak hareket ede-

.f.-ğru bekleniyor. cektir. 
EXPORTER vapuru 27 ilkteşrine KİRİNALE vapuru bu ayın 12 ,- 15. 1 

1oğru bekleniyor. arasında beklenmekte olup Adıryatik 
ARMEMENT DEPPE, ANVERS limanları için yük alarak hareket ede-

ANVERS İÇİN : cektir. 
GİRONDE vapuru ilkteşrin başlangı- tTALİA S. A. Dİ NA VİGAZİONE 

oımı doğru bekleniyor.. CONTE GRANDE ınotörü 17/ 10/939 
D. T. R. T. KUMPANYASI tarihind~ Cenovadan Orta Amerika li-

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

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

bekleniyor. . . rruz mesuliyet icahul etmez. Daha fazla 
SERVİCE MARITIME ROUMAİN . - . . İKİNCİ KORDONDA FRA-
KÖSTENCE - GALAS VE TUNA tafsı!at ıçın 

LİMANLARI İÇİN TELLi SPERCO vapur acentasına mü-

BUCAREŞTİ vapuru 4 teşrinievvele racaat edilmesi rica olunur. 
doğru bekleniyor. TELEFON : 2004/2005 

ARDEAL vapuru 12 ilkteşrine doğ
ıu bekleniyor. 

DUROSTOR vapuru 28 ilkteşrine 
' doğru bekleniyor. 

UMDAL 
- ;.-

UMUMİ DENİZ ACENTALI(a LTD. 
HELLENİC LlNES LTD. SOCİETE CO:MMERCİALE BULGARE 

DE NA VİGATİON A V APEUR 
UAİFA _ İSKENDEBİYE VE PORT PATRAİ vapuru ey!Ul nlhaye~ veya 

SAİT İÇİN teşrinievvel iptidasında bekle~ekte 
BOURGAS vapuru · 13 ilkteşrlne doğ- ?l~p R:otterdam ve Anversa llmanlan 

ru bekleniyor. ıçın yük alacaktır. 
BURGAS VE v ARNA İÇİN BALKANLAR ARASI BATTI 

·LOVCEN• 

... 
BIÇAGI 

fn seri .safla/farı 
~e~ 

umu~atır 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 
Cimi Mik. MuhammenB. % 7,5 teminatı E.biltmo 

Lira K. Ura K Şekil Saad 

CHİPKA vapuru 8/10 ilkteşrlne doğ- . 8 · · el 939 
ru bekleniyor.. Lüks vapurued teşrınıdevvedi 9 • .!!!::"! Şarap galon mantarı 

. . günü Köstenc en av et P ...,...nı- b' d 
Vapurların ısım ve tarihleri hakkında 1 939 pazartesi günü saat 12 de : 26X45 e adm a 

1 25. OOOA.Sif 1250.- 93.75 Pazarlık 14. 

hiç bir taahhüt alınmın:. ev;:e _ Arnavutluk llınanlan _ Kotor- Şarap tifeoi mantarı 
Vapurların hareket tarihleriyle nav- Dubrovnlk _ Split ve Triyesteye hareket 24X45 1 

600.000 c • 5724.- 429.30 c 1 s. 

lunlardakl değişikliklerden acenta me- ed kt' Likör mantarı ece ır. 5 
200.000 c c 1679.50 140.% c 15.3( 

1ZM1R S1C1L TlCARET MEMUR
LUGUNDANı 

Izmirde ikinci kordonda muamele ya
pan (Fratelli speroo Enrlco Sperco Fiğli 
halefleri Izmir şubesi) için Maurice Du
tilhe verilen temsU veklletnamesi tica
ret kanunu hUkUnılerine göre sicilin 
2580 numarasına kayt ve tescil edildiği 
tlAn olunur. 

suliyet kabul etmez. GOULANDRİS BROTHERS LTD. 23X3 Rakı t 10.000.000 c c 35000.- 262S c 16 
939 yılı yoksul hastalara verilecek re- Daha faz.la ta~ilAt için ATATtmK PİRE 2ox2s:b.:~mda .- • 

çeteler üzerine ilaç satın alınması baş caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der •NEA REU.AS• 1 _ Şartname ve kalite nümuneleri mucibince yukarıda cins ve 

tZMlR BELEDiYESiNDEN: 

hekimlikteki formül ve şartnamesı veç- Zee ve ŞsL V•pur acentalığına mUraca- Lüks transatlantik vapuru ile Pire miktarı yazıh mantarlar pazarlıkla satın alınacaktır. 
hile açık eksiltmeye konulmuştur. Mu- t dilm 1 r! 1 hammen bedeli 

1500 
lira olup ihalesi 8 e es ca 0 unur. Nevyork hat\J... il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme tart-

9-l0-939 Pazartesi günü saat 16 dadır. TELEFON : 2007/ZOOS Pire - Nevyork oeyahat müddeti 1Z cUn lan hizalarında yazılıdır. 
Iştirak edecekler 112 lira 50 kuruşluk Nevyork - fuarı için husus! fiatler.. ili _ Pazarlılı: 23/X/939 pazartesi günü Kabata§da levazım vo 

Izmlr aicll ticaret memurluğu resmt 
mUhrU ve F.Tenlk imzası. 

iş L-'--· atırara.k makbu •••••••••••••••••••••••••••••••• 1 • 1111••11 •• d '---k tarihi teminatı ....,.,.,.,ına Y - Pire en ""'" et mübayaat •ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
zile encümene gelirler. OLİVİER VE ŞÜREKASI L...,... / 18//ll/939 • 24-29-4-8 (1955) VAPUR ACENTASI u,. 13/10 939 iV - Rakı mantarı şartnameleri her gün levazım şubesi veznesln-

1 - V ek.Metname 
Bugün 3-10-939. Bin dokuz yüz otuz 

dokuz yılı Teşrinievvel ayının üçüncü 
salı günü saat on iki sıralarında tzmirde 
doktor HulOsl bey caddesinde Kardıçalı 
hanında 15 numaralı hususi dairesinde 
Türkiye Cilmhurlyetl kanunlarının bah
§ettiği saWılyetle vazüe gören Izmlı 
!ıçtincü noteri Süreyya Olcayın maze
ıetl hasebiyle ve vukuhulan talep ve da
vet üzerine ben aşağıda imzası mevzu 
mezkftr daire başkAtibi Raü Giray mu
malleyhe vekAl.eten lzmlrde Cuhurlyet 
bulvarında 104 numaralı müesseseye 
gittim. Orada hazır olup yanıma gelen 
kanuni ehliyet ve vasıfları haiz ve şa
badete ehil oldukları görülen. Izmirde 
Alsancakta Gazi kadınlar caddesinde 16 
numaralı evde oturan Andre Sponza ve 
Atatürk caddesinde 398 numarada mu
klm Jak Rossu, nam şahitlerin tarifleri

ATATÜRK CADDESİ Rees binası Gerek vapurların muvasallt tarihleri, den ve lzmir, Ankara baş müdürlüklerinden 175 kuruş mukabilinde 
TELEFON: 2443 gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- alınabileceği gibi diğer şartnameler parasız mezkur şubeden alına.

kında acenta bir teahhtlt altına giremez. bilir. 
- Garaj santral atelyesi binası inşaa

tının ikmali için yapılacak imalat haş
mühendislikteki keşif ve şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 2779 lira 47 kuruş
tur. ihalesi 13/ 10/ 939 Cuma günü saat 
16 dadır. Iştirak edecekler 209 liralık 
teminatı iş bank.asına yatırarak mak
buzile encümene gelirler. 

Londra ve Llverpol hatları ı'çın' Dalı f la •-'-""t -'--'- ı..ı~ Birinci rd zd a az """'"" """"" ....,. V - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gu"n ve saatle e • ..ıı o 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla- d d 152 da UMDAL 'u rımız sefer yapacaklardır. Kor on a numara • ' 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gel• 

••••••••••••••••••••ııı••••••••••••••••••••• urouml clenf.ı: Acentalığı Lttl. müracaat meleri ilAn olunur. c7863> 
edilmesi rica olunur. 3, 8, 14, 19 

Telefon : 4072 Müdüriyet 
3613 {2016) 

29, 4, 8, 12 (1993) 

T. BOWEN REES VE 
şürekası 

Telefon : 3171 Acenta 

61 inci adanın 358 metre murabbaın- FERN LİNE (~ARNLEY AND Messageries Maritimes 
daki 35 ıayılı arsasının satışı baş katip- EGEB OF OSLO) --*--
likteki tartnamesi veçhile açık artırmaya FERNLANE motörü 1 ci teşrin bidaye- KUIUP ANY ASI 
konulmuştur. Muhammen bedeli 1 ?.9~ tinde beklenilmekte olup Nevyork ve THEOPHİLE GAUTİER vapuru 30 
lira olup ihalesi 13. 1 O. 939 cuma gunu Amerika sahilleri limanları için yük ala- ağustos 939 da saat 16 da gelerek gece 
aaat 16 dadır. lıtirak edecekler 1 34 lira caktır. İstanbul yoliyle Pire Napoll Marsilya-
2 S kuruşluk teminatı iş bankasına yatı- Gerek vapurların muvasa!At tarihleri, ya hareket edecektir: ' 
rarak makhuzile encümene gelirler. isimleri ve navlunları hakkında acenta Her türlü izahat ve malOmat için Bl-

le taayyün eden, Izmirde Cumhuriyet 
bulvarında 104 numarada icrayi ticaret 

1 
eden (Fratelll Sperco, Enrloo Sperco ve 
Fiğli halefleri lzınlr şubesi) namına da
lremlz haricen mübrez dosyasında 12 
Temmuz 932 tarih ve 5405 umum! ve 
2-114 hususi numara ile saklı sirktilere 
müsteniden münferiden üayi muamele 

28, 4, 8, 12 ( 1975) bir teııhhüt altına giremez. Daha fazla rinci Kordonda 156 numarada LAU

DOKTOR 

Kemal Osman 
Bozkurt 

fZMİR MEMLEKEr 
HASTANESİ 

Asöiye miitahassssı 
MUAYENEHANE : ikinci Bey~~r 

sokak No. 79 da hastalarını her gun 
kabul eder. NS • * 

ve vaz'ı imzaya izlnll şeriklerden Karlo 
Sperco (Carlo Sperco) dan sebebi da· 
vetiml sorduğumda anlatacağı gibi tara
fımdan resen bir umwn1 vekfiletname
nln yazılmasını istedi. Yukarıda isim ve 
hüviyetleri yazılı şahitlerin yanlarında 
söz alarak dedi ki (Izmir üçüncü noter
liğince tercümesi icra ve muamele! tas
dikiyesi icra kılınan ve merkezi Tiryes
tede .kAin Fratelll Sperco, Enrioo Sperco .-....:..----------=== 
et Fiğli halefleri unvanlı şirketin şUre- ;;;~ .. ;.;;;;;;;;.:ııııı:ııııı::mze:r:hl'T.lllZlil .. -=ı 
kAsından bulunduğum ve münferiden · ABl'Bi 
temsil eylediğim Izmlr şubesinin dahili DIŞ r 
ve harict bilumum muamelAtını tedvir Azra Demirelli 
ve temşiyete ve şirkete ait klliel evrakı 
imzaya ve bilumum bankalarda şirket Her gün hastalarını ikinci Kordon 
namına açılmış veya açılacak hesabı ca- Cüınhuriyet caddesi Merkez Banka
rUerln idamesini temin ve para tevdi ve sı arkasındaki 88 numarah muayene
icabında dilediği miktarda nukut ve sa- hanesinde kabul eder. 
ireyi ahzu kahz ve tanzim kılınacak ııe- Mesai saatleri : 10 dan 12 kadar .. 
nedat ve makbuzatı imzaya ve çek ve 3 ten altıya kadar ... 
poliça keşide, ciro ve tediye, kabul veya • T~N : 3287 
ademi kabule, ve konlşnıentoları imza l.•m:z.ıı'2'2'/:2wZ.ZZ~m~IZ.ir:iııgl 
etmeğe, yine bilumum gümrük muame
latını takip ve harice emtea sevk ve vU
rud etmiş emtea ve sair emvali tesllüme, 
beyanname, manifesto, ordino ve mek
tuplar ve sair evrakı imza etmeğe, de
pozito tevdi ve istirdada, Rıhtım, tah
mil ve tehllye ve ticareti bahriye mü
dUriyetiyle sair makarnalı reıımiyenin 
klifesinde şube! mezldlreyi alAkadar 
eden muamelatın cümlesini takip ve ev
rakı llzimesini imza ve temsile, posta, 
telgraf dalresinde bu güne kadar vürut 
etmiş ve bundan sonra vürut edecek 
adl taahhütlü, kıymeti mukaddereli me
katip Ue havalename, kolipostal ve tel
grafları tesellüm ve ahzu kabza ve icap 
eden her türlü makbuz ilmühaberleri ve 
müstediyatı imzaya ve her nevi sigorta 
mukavelenarnelerinl ve poliçalarını im
zaya ve her nevi mukavele akt ve imza 
ve taahhUdata girlşmeğe, ve işbu veka
letnamede yazılı olmıyan ve fakat ma
rüzzlklr şirketin Izmir şubesini alt.ka
dar eden bilumum resmi ve husus! mu
amelatta salahiyeti tamme ile temsile ve 
hususatı mezkilre ile cihatı saireden do
layı şimdiye kadar me:tldlr şirketin Iz
mir şubesi aleyhine ikame edilmiş ve 
edilecek bilumum muhaklmden dolayı 
Türkiye cümhuriyetlnin bilumum mu
hakiminde müddei ve müddeialeyh ve 
n1ümeyyiz ve mümeyyizilnaleyh ve 
üçüncü şahıs ve sair bilcUmle sıfatı ka
nuniye ile muhakeme ve muhasamaya 
ve protesto keşide ve cevap itasına, teb
liğ ve tebelluğa, ahzu kabz ve sulhü lb
rnya, ve davadan feragata ve müteka
bll dava ikamesine ve istihsal olunan hU-

infaz ve ettirmeğe, haciz vaz ve fekkine 
ve işbu vekaletname ile kendisine ve
rilen hak ve saiahiyetlerin tamamı veya 
bir kısmını haiz olmak üzere mümessil 
ve memur tayin ve azline velhasıl bu ve
kaletnamede zikrolunmıyan ve fakat ka
nunen icrası 13.zım gelen her nevi mera· 
simi kanuniyeyi şirketin nefsinden bl~ 
fark üa ve icraya ve aharlarmı da tevkil 
ve azle mezun ve salahiyettar olmak üze
re Moris Dutilh (Maurlce Duttilh) i 
temsil eylediğim ve şürekAsından bulun
duğum (Fratelll Sperco ve Enrico et 
Fiğli halefleri Izmir şube3!) un~ şıı;
ket namına vekili umum! ve mümessıl 
nasp ve tayin eyledim, dedi. Ve sllzilnÜ 
bitirdi. Verilen bu takriri ben noter ve
kili bir nüsha olarak tanzim ettim. Ve 
muhteviyatını kendisine yüksek ıesle 
okudum ve mealini anlattım. Arzusu
nun tamamen istediği gibi yazıldığını 
tasdik etmesi üzerine bu umum! vek&
letname aşağısını hepimiz imza ettik ve 
mUhilrledik. Bln dokuz yüz otuz dokuz 
yılı te~rln evvel ayının üçüncü salı gU-
nil. 3-10-939 

V. Verenin imzası. 
Şahitlerin tmzaları. 
Izmlr üçüncU noteri Süreyya Olcaym 

resml mühür ve vekili Raü Giray imzası 
Uumurol No. tB59 Hususi No. 6-226 
işbu vekA!etname suretinin daire dos

yasında saklı 3-10-939 tarih ve 4358umu-
ml numaralı aslına uygun olduğunu tas
dik ederlm. Bin dokuz yüz otuz dokw: 
senesi birinci teşrin ayının üçüncü aalı 
günü. 3-10-939 

tafsil.At almak için T. Boven Rees ve Şr. RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen
run 2353 telefon numara....na müracaat fruıma müracaat edilmesi rica olunur. 
edilmesi rica olunur. TELEFON : 2 3 7 5 

BiOGENiNE 
BİOGENİNE: Terkibinde bulunan demir, kinin, arsenik gibi mukavvlyat 
ile kola, koka, kinkina gibi müştehi hülasaların gayet itinalı bir aurette 
birleştirilmesinden husule gelen bir müstahzardır. 
BİOGENİNE : Gıdası kan olan sivrisineklerin iğneleriyle kanımıza B§ıla
dıkları sıtma parazitlerini öldürür. Sıtma parazitleri, kanımızda hesap ka
idelerinin haricinde kalan büyük ve şayanı hayret bir derecede çoğalırlar .. 
Bu korkunç üreme neticesi kenın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarla
cıklan mahv ve harap olur, sıtma meydana gelir .. 
BİOGENİNE : Kanı temizleyip çoğaltır. Kınnızı kUrreciklerl arttın. Ade
le ve sinirleri kuvvetlendirir .. İştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma 
parazitlerini öldürmek suretiyle şifa temin eden ve sıtmadan koruyan 
yüksek tesirli bir ilaçtır. Tali olarak bel gevşekliği ve ademi iktidarda 
büyük faideler temin eder. 
Sıhhat vekaletinin Resmi müsaadesini lıAlzdir .. Her eczanede bulunur ... 

Kuru nLeyve ihracatçıları bir-
liğia dec.: . 
Birliğimizin 12 birinci te~rı? .. 93_9 perşembe günü saat 1 7 de ak

dedilecek umumi heyetine bırhgımıze mensup azaların gelmelerini 

rica ederiz. 
Henüz duhuliyeeini verip birliğe kaydolunmıyan üzüm ve incir ih· 

racatçılarından o vakte kadar duhuliyelerlni verip birli~e kaydedil

meleri l&zımdır. 
Duhuliyeyi verip birli~e yazılmıyan üzüm ve incir ihrocatçıları

nın 15 birinci tetrinden itibaren ihracat yapamıyacakları da aynca 

ilan olunur. 
Umumt katip N. 

Kazım Taner 
RUZNAMEı incir va üzüm fiyat teapitl. 

3699 

Reiı. 
Salahaddin Sanver 

(2058) 

Kiraya verilecek bağ ve tarla 
D. D. Yolları 8 ci işletme ko· 
misyonundan: 
Torbalı istasyonu civarında 2 hektar bağ ve 4 hektar tarla açık art

tırma usuli ile üç sene müddetle kiraya verilmek üzere 19/ 10/939 
tarihinde saat 1 5 de Alsancakta l§letme binasında komisyonca ihalesi 

yapılacaktır. 
Üç senelik muhammen kirası (500) liradır. isteklilerin (37,50) 

liralık m. teminat makbuzlarile muayyen vakitte komisyona ge\m.,... 
!eri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde ve Torbalı istasyon şefll-

lebilir. 3714 {2060) 
~--

Devlet Demiryolları umum 
müdürlüğünden: 

Meınuır alınacak 
Merkez işletmeler ve atelyeler teşkilatında istihdam edilmek üzere 

müsabaka ile memur alınacaktır. Müsabakaya iştirak edeceklerin aşa
ğıdaki evoafı haiz olmaları şarttır. 

A - Türk olmak ve Türkiye cümhuriyeti tabiiyetini haiz bulun· 

mak, 
B - Orta mektep veya lise tahsilini bitirmiş olmak, 
C - Azami 3S yaşında bulurırnak 35 yaş dahil, 
D - Hüsnühal eshabından bulunduğuna dair polisden musaddak 

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

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

lere 67, Lise mezunlarına 7 4 lira, lisan bilenlere 83 lira ücret verile

cektir. 
2 - Müsabaka 16 Birinci teşrin 939 pazartesi günü saat 1 O da 

Ankarada cer dairesinde lstanbulda sirkeci Haydarpaşa ve lzmirdo 

Iıletme müdürlüklerinde yapılacaktır. 
3 - Müsabakaya gireceklerin aranılan vesikalarla 14 birinci teşrin 

939 cumartesi gününe kadar 2 inci maddede yazılı işletme müdürlük

lerine müracaatları lazımdır. 
6, 8, 1 O, 12 36S4 (2040) 

işletme Devlet Denizyolları 
umum miidiirlüğ nd !o: 
1 - idaremizin kömür tahmil tahliye ve aktarma işleri için kapalı 

zarf usulü ile yapılan eksiltmede alınan teklifler haddi layıkında gö
rülmediğinden yeniden pazarlık suretile ihale edilecektir. 

2 - Mumahammen bedel 46600 liradır. 
3 - Pazarlıkla eksiltme 18 teşrini evvel 939 tarihine müsadif çar

şamba günü saat 15 de deniz yolları işletme umum müdürlüğü alım 
satım komisyonunda yapılacaktır. Kat'i teminat 6990 liradır. 

4 - Pazarlıkla eksiltme şartnamesi adı geçen komisyonda parasız 
olarak alınır. 

5 - istekliler tayin olunan gün ve saatte pazarlığa iştirak edebi-

lirler. 
6 - isteklilerin ticaret odasında mukayyet olduklarına dair bu se

ne}"' :ıit vesika ihraz etmeleri şarttır. 
6,9,11,16 3679 {2042) 

Lise ve orta okullar mübayaa 
komisyonu başkanlığından: 

Muhammen bedeli 
Miktarı beher metresi Teminatı 
Metre kuruş kuruş 

Yünlü kurşuni kuınot 300 375 84.37 
Pamuklu kır renkte bez 1000 65 48.75 
Pamuklu haki bez 1000 58 43.50 

Cinai, miktarı ve muhammen bedelleri yukarıda yazılı üç kalem 
kumaı açık eksiltmeğe konulmuştur. isteklilerin 1 teşrini evvel 1939 
tarihinden itibaren komisyondaki nümune ve §aftnamelerini görme
leri ve ihale günü olan 17 teırini evvel 1939 Salı günü saat 15 de l:s
mir Kültür Direktörlüğündeki Komisyona baş vurmaları ilan olunur. 

1, 4, 8, 13 3608 (2007) 

• 
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Nutkun Balkanlardaki akisleri 
Bulgaristanda çok ihtiyatkar mütalaalar Yugoslav ya ve 

Tuna ve Balkanlarda cevri imek • 
ıstenen 

serdediliyor 
entrikalar 

' 

Vaşingtondaki kanaat • 
ıse Italyan gazetelerine göre 

Hitler Ruzveltten muharipler arasın· Avrupayı felaketten kurtarmak için 
da bir mütareke akdine teşebbüs Hitlerin teklifi kabul edilmelidir 

etmesini temenni etmektedir 
:Pdris 7 Vaşingtondan bildirildiğine göre Hitlerin nut

kundan, Reisicümhur Ruzveltin muhasımlar arasında bir 
mütareke akdine teşebbüs etmcsinl temenni ettiği anlaşılı
yor. Bu talep Vaşingtonda büyük ihtirazla karşılanmıştır. 
Eyi haber alan kaynaklara göre, Reisicümhur Ruzvelt In
giltcre ve Fransa tarafından kabul edileceğine kanaat ge
tirmeden mütareke teklif etmek niyetinde değildir. Ame
rika cebir ve kuvvetle yapılm1ş fütuhatı kabul edecek bir 
projeye iştirak arzusunu beslemiyor. Diğer taraftan birkaç 
hafta eWel Şansölyenin Ruzvclte karşı hak,aretli sötleri 
hatırlntılmakta ve yeni aldığı vaziyet ne yapacağını şaşır
dığına blr delil telfıkki edilmektedir. 

lNGlL1Z GAZETELERtNtN ALAYLI NEŞRİYATI 
Faris 7 (ö.R) - Ingiliz gazeteleri Bitlerin nutkunu so

ğuk ve müstehzi bir lisanla karşılamıştır. c:Mançester Gar
diyan> şu suali soruyor: cBilmeyiz Hitlerin vaitlerinden mi, 
tehditlerinden mi daha çok ihtiraz lazımdır?» Hitler Avru
pa milletlerinin korsanlık hareketini bir <lcfa kabul etme
lerini ve bundan sonra diğer meseleleri görüşmek üzere 
masa bnşına geçilmesini istiyor. Bu sırada o. Çekoslovakya 
ve Lehistan fütuhatını tahkim edecek. silfıhlarını takviye 
edecek ve yeni bir darbeye hazırlanacaktır. E!!er konferans 
onun taleplerini kabul etmezse, bombaları ve tahtclbahir
leri bunları takviye edecektir. Hitler böylece garp demok
rasilerini bir muamma karşısında bulundurabileceğini umu· 
yor! 

cTeklifleri kabul edilirse, küçük Avrupa milleUeri onun
la uzlnşmağa mecbur kalacaklı:ırdır. Diğer taraftan teklifleri 
reddedilirse, Alman milletinin gözünde sulh istiyen ve Av
rupı:ı meselelerini geniş bir 1_aviyeden gören bir adam tnv
rını takınmak istiyor.» 

ROMANIN KANAATt 
Faris 7 (Ö.R) - Romadaki resmi mahfiller Hitlerin nut

kunda Fransayı esirgediğini, hatt!i pohpohladığını kayde
diyorlar. Danimarka gazeteleri nutukta sulha esas olabile
cek maddi bir teklif bulnuımışlardır. Bükreş gazetelerine 
göre ise, Hitler, yaptığı haksızlıklara kat'i bir emrivaki ha
Unl verdikten sonra ortaya yeni müddeiyat abnaktadır. 

P aris 7 (A.A) - Hitler dün Polonyanın ırki şartlarının 
tensiki vazif csinden bahsettikten sonra derhal bu vazife
nin bütün şarki ve bütün cenubu şarki Avrupaya teşmili 
lii.zımgeldiğini iluve etmiştir. Bu mıntakada muhtelif ırk
lara mensup bir çok insanlar bulunduğu ve her yerde ırki 
ekalliyetlere tesadüf edildiği doğrudur. Hitler, Çekoslo
'll'akyada ve Polonyada Alman ekalliyetlerini mildafaa et
mek lüzumundan bahsetmiş ve fakat bu iki memleket mü
dahalesi Almanya dahilinde yeni ekalliyetler ihdas etmek
ten başka bir netice vermemiştir. Polonyada biluhara yok 
edilen pürüzleri düzelten programı Pariste bunun için aza
mı bir ihtiyatla karşılanıyor. Hitler şimdi başka Alman ekal
liyetleri de bulınuştur. Fakat bunların nerelerde olduklarını 
söylemiyor. Çilnkil Avrupanın cenubu şarkisindeki Alman 
ekalliyetlerinin miktan ehemmiyetsizdir. 

BALKANLARDAKt AKlSLER 
Faris 78 (Ö.R) - Bitlerin nutkunun Balkan memleket

lerindeki tesirleri hakkında alınan haberler ccsulh taarru
zu> nun akametini teyid etmektedir. 

Belgrad resmi mahfilleri nutkun esası hakkında vaziyet 
almaktan ihtiraz ediyorlar. Bununla beraber, inkişafı Av
rupa için korkunç akıbeUer hazırlıyabilecek olan ihtilafı 
hazırın neticelenmesi için bir çare bulunmasını temenni 
h ususunda milttehittirler. Ancak, Hitlerin sulh tekliflerinin 
müttefikleri tatmin etmesinden şüphe edilmektedir. F'üh-

. .. ... ... 

Şarki ve cenubu şarki Avrupanın haritası 
rerin sözleri hakkında pek az itimad beslenmesi bunun ba~
Jıca sebebidir. 

Sofyadan gelen telgraflara göre Hitlerin nutku Bulgaris
tanda çok büyük bir alaka ile bekleniyordu. O derecede ki, 
Bulgar radyoları Hitlcrln nutkunu Alman radyolariyle 
birlikte naklebnişler ve yarım saat sonra da Bulgarca bir 
hUlasasını vermişlerdir. Gazetelerin manşetleri nutkun 
başlıca fıkralarını, bilhassa Versay sistemini mahkum eden 
kısmını göze çarptırmaktadır. 

Maamafih Bulgar umumi efkurı, gazetelerle eyi idare edil
miş bir neşriyat silsilesinin uyandırmış olduğu ümitler itii 
bariyle, sukutu hayale uğramıştır. Ankaradaki intibaa gel 
lince cUlus> un başmakalesinde şöylece hülasa edilmekte
dir: cAlmanyn bir şey vermemeğe ve herşeyi istemeğe de
vam ediyor.> 

Sulh tecavüzü akamete uğramıştır 
müzakerelerini acmak • Hitlerin nutkunda sulh 

ıcın makul bir temel bulunmadığı kaydediliyor 
• ~--

Doskova g zetelerl ise •• 
Nutkun Alınan - Rus ınüşt~rek dekla rasyonuna uygun olduğunu 

- --
hakiki bir sulh planı telakki edileceğini iddia ediyorlar 

.. 
Roma, 7 (A.A) - Hitler tarafından demiç olduğunu ilave eylemektedir. ne iştiraki reddettiğini söylemelC sade~ 

söylenen nutkun ciddi bir tetkikten ge- Netice olarak bu gazete mesul ma- bedahati ink5.r etmek demektir. 
çirilmesi tazım geldiği ve İngiltere ile kamların Hitlerin tekliflerini tetkik ve •Cumale Ditalya• şunları ilave edi-. 
Fransanm Führerin tekliflerini kabul kabul eylemeleri lazım geldiğini, çünkü yor ı Hitler çok açık bir şekilde, sulhu 
edip etmiycceklerine dair henüz bir şey bunların Avrupaya bir refah ve sulh temin edecek tesanüt esaslarına göre 
söylenmiyeccği yan resmi bir notada devresi açacak mahiyette olduğunu tas- tensik edilmiş yeni bir Avrupanın tab-
kaydedilmiştir. rih eylemektedir. Her halde sulh yolla- losunu çizmiştir. 

Burada nutkun nisbeten mutedil olan rı ayni zamanda muhtemel mesuliyet Bütün Avrupa ailesinin istikbalini 
lisanına Jşaret edilmekte ve bu nutkun yolları çizilmiş bulunuyor. alakadar eden bu teklifler hakkında fi. 
Hitlerin son sözü olduğu noktasında ıs- Roma, 7 (Ö.R) - İtalyan gazeteleri kirlerini beyan etmek bütün milletlerin 
rar edilmektedir. şark cephesinde harbi muvaffakıyetle hnkkı ve vazifesidir. Mussolininin 1922 
Alfıkadnr hükümetlerin karar vern1ek- bitirmiş olmasına ve İngiltere ile Fran- den beri takip ettiği bütün siyaset te ay• 

tc istical göstermiyecekleri gerginliği sa tarafından Almanyaya harp ilan edil- ni esaslara dayanmıştır. Bu sebepledir 
izale ve itimadı avdet imkanlarını araş- mi.ş olmasına rağmen führerin Avrupa- ki Düçe ilk defa Almanya ve Lehistan 
tıracnkları burada ümit edilınektedir. yı harabiyct ve felaketten kurtarmak arasında, sonra Almanya ile İngiltere ve 

Roınn, 7 (A.A) - Stefani ajansı bil- için bir daha çare aramak istediğini mü- Fransı:ı arasında harbin önünü almağa 
diriyor ; şahedc ediyorlar. çalıştı .. Führerin derin düşünülınüş tek-

Sabah gazeteleri başmakalelcrinde •Tribunau gazetesi şunları yazıyor : lifleri, Mussolini tarafından bir çok dc--
Hitlerin nutkunu realist ve yapıcı ola- Nutuk sadece muhasamata nihayet ver- fo yapıldığı gibi, yeni bir Avrupa csas
rak tavsif etmekte ve führer tarafından mek değil, ayni zamanda Avrupada da- !arını göstermiştir. İtalyanın bunu kay
ileri sürülen tekliflerin umumi menfaat ha devamlı bir nizam, dolayısiylc daha detmesi tabiidir.• 
ve bilhassa Avrupa medeniyeti bakımın- devamlı bir sulh arzusu tesisine matuf 
dan pek ciddi bir surette nazarı itibara hakiki bir sulh azmine delaJ.et etmekte- Roma, 7 (Ö.R) - İtalyan gazetelerinl 
alınması ı:ızım geldiğini kaydeylemekte- dir ve bunu kabul etmemek imkansızdır. Hitlerin nutkunu şu iki zaviyeden tet
dirlcr. İngiliz ve Fransız gazetelerinin iddia et- kik ediyorlar : 1 - İhtilafın halline ma· 

Mcsajcro gnzctesi führerin umumi gö- tikleri gibi Hitlerin yeni bir şey söyle- tuf ciddi bir gayret olması, 2 - Avru
rüşüniin hakikate istinat ettiği için kat'i mediği ve ciddi bir müzakere esası ver- panın yeni esa5lara göre kurulmnsı için 
ve müvazeneli olduğunu ve sulh lehin- mecilği doğru değildir. Bilakis Almanya- bir esas teşkil etmesi .. 
deki teşebbüsünün bu sebeple kuvvet nın biiyük ve küçük devletlerle münase- •Curnale Ditalyau şunları yazıyor ı 
ve otorite ifade ettiğini yazmaktndır. betlerinin bir sentezini yaptıktan sonra •Garp cephesinde harbe, Lehistanda 

Yeni Polonya, Bitlerin söylediği gibi führcr Almanyanın İngiltere ve Fransa- olduğu kadar az.im ve kararla atılmnz
milliyetler esac;ınn müsteniden tekrar dan istediği hiç bir şeyi olmadığını açık- dan evvel Almanya son defa olarak 
teşekkUl edebilir ve ancak bu şekilde çn göstermiştir. Dolayısiyle, Almanya müttefiklerin adalete müstenit bir sulh 
dünya efkan umumiyesinin ııempatlsini ile garp devletleri arasında harbin de- mu, yoksa bir imha harbi mi istedikle-
1:..'lzanabilir. Budalaca bir uzlaşmamaz- vamı için hakiki hiç bir sebep mevcut rini soruyor. Fransa ve İngiltere kat't 
Jık göstermek taraftarı olanlar hataların- olmadığını izah etmiştir. Nutkun bir bir cevap vermeğe mecbur olacaklardır. 
da ısrar etmek icin makul bir sebep bu- noktası, ihtilafın halli için çok mühim Milletlerin Avrupayı alakadar eden me· 
laınıyacakları gibi Almanyayı mağlup olabilir! .. Hitler, Almanyanın emniyeti selcler hakkında hakiki bir fikir edin· 
etmek haynlini de terketmek mecburi- için garanti verilmek şartiyle, ırkt hu- meleri elzemdir. Harbin neticesi ne 
yetinde kalacaklardır. dutlan dahilinde bir Leh devletinin ye- olursa olsun Avrupaya asla. nizam ve 

Her halde Hiller yeni bir harbin Av- niden tesis edilmesi 1~ geldiğini ka- sulh veremez.• 
rupaya ebediyen yıkılmış olan Versay bul etmiştir. Diğer taraftan milstem1c- •Trlbuna • diyor ki ı 
zamanındaki vaziyete benzer vaziyetler kat meselesinin bir harp sebebi olmıya- •HiÜerin nutkunda yeni bir şey olma-
~etiremiyeceğini söylemekte haklıdır .. cağını teyit etmiş ve Avrupanın daha dığını söyliyenler Lehistanda statükoya 
insanlığın sesi adalete, mantıka, müte- uzvi bir beynelmilel sistem içinde tensi- avdeti mütazunmin olmamasını veya 
kabil nnlaşmnya, her ferdin ve bütün kine taraftar görünerek tedrici bir silah- Alınanyada rejim değişikliğini bildirme· 
dünyanın bozulınaz haklarına dayanan sızlanma teminini istemiştir .. Führer de- sini vesüe ediyorlarsa bunun manası ta• 
yeni bir Avrupa kurulmasını istiyor. vamlı bir sulh esaslarını vazetmek tize- ahhütlil ve değişmez harp maksatlan ta-

Bu gazete umumi bir konferans top- re umum1 bir konferans akdini teklif kip ettiklerinden ibarettir .. Yani bunlar 
}anması, evsaf bakımından silahların etmiştir. Yani, her kesin hakkına ve ne şimdi, ne istikbalde Avrupayı asla 
tahdidi, serbest mübadeleler, ikbsadi menfaatine riayet esasına dayanan bir sulha kavuşturmak istemiyorlar. İtal· 
kalkınm:ı ve hakiki iş birliği hakkında- sulh, cins bakımından silahsızlanma, yan gazeteleri harbin devamı mesuliye
ld Alman tekliflerine İtalyanın müzahe- mübadeleleri tezyit, ekonomik ihya, fa- tinin führer tarafından yapılan insan1 
ret ettiğini yazmakta ve bu kalkınma ul tesanüt .. Bu teminat karşısında Hit- teklifleri biltün şümuliyle tetkik etmeği 
plfuunda beynelmilel münasebetler hak- lerin yeni bir şey söylemediğini ve Al- reddedenlere ait olacağını kaydediyor
kındaki faşizm nauıriyesinin esası mün- manyanın adilane münakaşa sistemleri- lar .. 

----- ------------- - - --------------------------

Denizlerde harp faaliyeti 
Alman tahtelbahirleri şimdi bitaraf 

memleketler aleyhine çalışıyorlar 
Faris, 7 (Ö.R) - Denizlerde de harp Kopenhag, 7 (A.A) - Ritzau ajansı- mahfellerde söylendiğine göre '.Alman 

faaliyeti karadan fazla değildir... Al- nın bildirdiğine göre Oslo grubu devlet- deniz ataşesi Visamlral Vittnoft Emden 
manların Amerika nezdinde yaptıkları leri arasında yakında cereyan edecek Atenyanın batırıldığı esnada o civarda 
garip teşebbüs akamete uğramıştır .. Al- müzakereler esnasında bitaraf gemilerin hiç bir Alman tahtelbahiri bulunmadığı.. 
man amirallığı • İrakua • Amerikan torpillenmesine karşı Almanya nezdind~ na dair aldığı bir haberi bahriye neza· 
t.ransatlant.ik vapurunun Amerika sula- müşterek bir teşebbüste bulunulrnac;J retina bildirmiştir. 
nnda bir Ingiliz 1ahtelbahiri tarafından mevzuubahis olmıyacak sadece fenni vlf Roma, 7 (Ö.R) - İsveç ticaret filo
torpillenerek mesuliyetinin Alman tah- adU mahiyette bazı meseleler tetkik edi- sunun denizlerde uğradığı zayiat İsveç
telbahirlerine yükletilmesi ve böylece lecektir. Bu müzakereler sadece geçen tc ıstıraplı bir heyecan uyandırmış ve 
Amerikanın harbe sürüklenmesine ça- ay Brüksclde ba.şlıyan müzakerelerin bir çok hafif cüzütamların derhal inşası 
lışılması ihtimali olduğunu bildirmişti ... devamından ibaret olacaktır. suretiyle harp filosunun takviyesi le-
İngiliz amiralhğı bu garip iddiayı şid- Vaşington, 7 (A.A) Diplomatik hinde bir cereyan hasıl olmuştur. 
detle reddetmiş, bilakis bu vapurun bir 
Alman tahtelbahiri tarafından torpil
lenmesi ihtimaline binaen Berlin hükti
metinin şimdiden mesuliyetten sıyrılma-

- BAŞTARAFI 1 nci SAYFADA - siplerini ihya edeceğinden eminiz. Umumi bir toplantıda ğa çalıştığını tebliğ eylemiştir. 
Maliye nazırı Nash şöyle söylemiştir: Esasen denizlerde beynelmilel harp 

Alman kumandanlığı 
BtTARAFLARIN KANAATİ Ingilizce konuşan milletler mütemadiyen taarruza uğra- kaidelerinin Alman tahtelbahirlerl ta- Büyük zayiatı göze alarak 

Faris 7 (A.A) - Bitaraf memleketlerde Hitlcrin nutku mak tehlikesi altında yaşıyamazlar. Harp menfi bir netice rafından ihHUl şimdi bilhassa bitaraf k . . bir 
itimatsızlıkla karşılanmıştır. Bu nutukta sulh müzakereleri- verdiği takdirde bundan ilk zarar görecek olan biziz. memleketler zararına olmaktadır. İskan- taarruz hazırlama ta ımış 
ne bnşlamak için makOl bir temel bulunmadığı söylenmek- AVUSTURALYADA clinavya devletleri, harbin iptidasından Londra, 7 (ö.R) _ Fransız ileri müfrezelerinin AJman arazisinde bulu· 
tedir. Melbourne '1 ( A .A) - Argus gazeteıi yazıyor: beri, Alman tahtelbahirleri veya mayn- fl k b 1 

Hollanda matbuatı Hl"tlerın· pek 1-anşık bir lısa" n kullan- s· d .k. h ld lh t . t . . k Anı y k 1 k b 1 d DU§U nazi §e erini o kadar kızdırmıştır i un arı Alman topragvından rıkanna-
LK ım ı ı a e ıu u emın e menın ım a o • eri yilz.ünden 12 vapur ay etmiş er ir. " 

dıliını kaydetmektedir. tur. Çünkü mlh bu şerait altında yeni aersıüzeştlc· Dünynda dördüncü mevkii işgal etti- ğa teşebbüs için Alman kumandanlığı çok zayiatlı bir hücum hazırlamaktadır. 
lsviçre matbuatı nutkun ikna edici mahiyette olmadığına rin mukaddemeRi olacaktır. Bir için yapılacak bi ği malum olan Norveç ticaret filosu Bu taarruz Ren ile Müzel araaında Majino hattının esası müdafaa mevkilerine 

işaret etmektedir. tek şey vardır : Hitlerciliiii ezmek.. şimdiye kadar 15 bin ton, İsveç on bin karşı yapılacaktır. A lman keşif kuvvetlerinin büyük faaliyeti görülmektedir. 
Berner Tagewacht gazetesi diyor ki: FRANSIZ TAHTELBAH1RLER.1N1N FAALİYETİ ton, Fı'nlandı"ya 5 bı·n ton ve Danı"marka G 12 k •f 1 "k ·1·hı 1 ı d k eçen gece eşı taarruz yapı mış ve otomatı ıı a arın ateş a tın a o-
Hitler bu nutkunda sulhu istemekten ziyade Almanyanın Faris 7 (ö.R) - Gazeteler Hitlerin nutkunu şiddetll bir 1200 ton kaybetmişlerdir. Ticaret gemi- B 1 dünyanın nazarında hareketini haklı göstcrmeğc çalışıyor. lisanla tenkid ve buna cevap veriyorlar. lerini muvaffakıyetle himaye eden İngl· ]ayca tardedilmlştir. aı ıca taarruz Sabrukun cenubi garbisinde olmuştur. Bu 
Rumen matbuatı Hitlerin sarih sulh tekliflerinde bulun- Pöti Pariziyen, (Hitler hakiknti saklıyor) serlevhaslylc liz _ Fransız kafilelerine hücum ed<!ml· faaliyet Almanların Fransız hatlarını yokladıklarını ve zayıf noktasını bulmağa 

madığı kanaatindedir. şunları yazıyor: yecek mevkie düşen Alınan tahtelbahir- çalı~tıklarım gösteriyor, 
Roma 7 (Ö.R) - Amerika Reisicümhuru Ruzvelt Hitlerin cHitler sarih bir şey söylememiştir. Silahların tahdldi, lp- leri silahsız bitaraflara saldırmakla bir Parla, 7 ( ö.R) - Almanlar Franaızların metodik ileri hareketini durdur-

nutkunu dikkatle okumak kararında olduğunu bildirmiştir. tidai maddelerin taksimi nutukta şöyle geçiştiıiliyor. öyle 
SOVYET RUSYADAKt lNTlBA ki varmak istediği hedef mnlO.mdur: Muhasamatı durdur- iş görmüş olmak istiyorlar. Fakat bita· mak için bir çare ara§tınrken, mükemmel ıığnak sistemleri içinde ihtiyatta du· 

Moskovadn nutuk çok müsaid bir tesir yapmıştır. cPrnv- mak. Çünkü Alman milleti muhasamatın devamını en bilyUk raf devletler, Almanyanın bu tazyikine J?-n müttefik kuvvetleri A1man ordusunun ziyaına kargı bir hareket fırsatı bekle
da> nutkun metnini aynen neşretmiş ve sulh arzusunu kayd- tehlike olarak görmektedir. boyun eğmeğe, hiç bir ııuretle mUtema- mektedir. Sar Milzel arasındaki Fransız ileri hareketi Almanların Lüksemburg 
etmiştir. Gazeteye göre, bu arzu, Alınan - Rus müşterek övr, Bitlerin nutkundaki çekingenlik bugün içinde bulun- yll görilruncmektedirler, bUytik dukalığından geçmeğe tetebbUa hareketine cenahtan taarruz edecek 
deklfırasyonuna ve iki memleket arasındaki ademi taarruz duğu vaziyete uygundur, diyor. Londra, 7 (A.A) - 876 tonluk Glen· d 
paktına ilham vrıen ruha mutabıktır. Bolşevik gazetesi nut- «Alman milleti, ne kadar safdil olursa olsun, daha hıce farg ismindeki İngiliz vapuru bir Alınan btr vaziyet lhdu •tmlttir. Bu. aaye • bu rnıntakada Almanların lerl hareketi 
kun hakiki bir sulh planı tel5kkl edilebileceğini müşahede mütaJAaiar Hitlere ve hattA kendi milletine karşı daha fazla tahtelbahlrl tarafından torpillenerek ha· tetebhtı.llno you ltap11abiU1\ Buna mukabil. Franm lıuvvetlerl Sigfrld hatbnın 
ediyor. hürmet telkin ederdi.> bnlmıştır, flmıdde tam iahk1ni. edilmenilf olan nuntakada harekete geçebilirler Fraıw:.ı 

YENI ZELANDDA Jur, Alman tekliflerlnln tetkikinde daha ileri gltmeğe lü- İstihbarat nezareti nıUrettebahnm ftert hare~etl eayealnCle Fran.a11orduıunW\ 1~ poktuını tefkjl eden aol cenah 
Vellington 7 (A.A) - Yeni Zelandanın başvekili F raser zum olmadığı mUtalaasındadır. kurtanldığuu bildirmektedir. Yalnq d '"n..:t._L __ \_ ı.__ ... Lı... L olm ·a.w_ __ t 1:Jr il Ghlm 

beyanatta bulunarak demiştir ki: Ebelslyor, Almanyada Hitlerln ntlfuzunu ancak btt mu- tayfalardan biri aldılı )'N'8 netlcwlnde tim 1 0 um VoA &UTYew Pli' ao&ta ,._ .NJDUU•I' ço m Mv-
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