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Günü eeçmiş nüshalar (25) kuruttur. 

_ T E L E F O N : 2697 

Hin miinderecatından srazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

Bütün 

• 

Avrupa 

Fuarımızı 
8 Günde 

224.360 kişi gezdi 

-------' 

sillh _ altında 
"Al&cağım tedbirler Bitler, 

Fransız kanı 
Alman dolayısile 

müteessifim,, 
ve 

dökeceğimden diyor 

Sulhu kurtarma ümidi kalmadı mı? 
lngiltere Almanyaya cevap verdi 

Cevap Her hangi bir hal şeklinin Polonyaya zorla kabul 
ettirilmesinin imkansızlığından bahsetmekte ve 
lngilterenin bütün taahhütlerine sadık kalacağını 

teyit eylemektedir. Hcnderson diin 17 de tayyare ile Berline döndü 

Alman - Fransız Polonya hudutları kapandı - lngil~ hariciye nazın Lord Htılifab ve Berlin aefiri Henderaon 

Beklenen 
Cevap 

---1:?·---
Yenl bil' Jltbdh 
yaratmqa asli . 
mtblalt olmayacaktır -·-HAKKI OCilOCLU 

Londra 28 (iJ.R} - Kabin. aaat 12 de İçtima etmiş ve miiza
keı-atı bir aaatten laıla aürmüştür. Hic bir teblii neşredilmemiı
lir. B. Bitlerin mesajına verilecek cevap tetkik ve taavip edilmiş
tir. Berlin aeliri Henderaon saat 11 de Londradan hava yoliyle 
Almanyaya laarelıet etıniftir. 

Parlamtmto yarın için ictimaa caiaılml.ffa. Fakat bu arada ka
binenin yeni içtimaı mataıavver deiiildir. 

Londra 28 (iJ.R) - FrGIU4llın müJalaaa en C,İf milıyada 
luuulanmaştır. Fr....Ja .;Jôlı altında bulunan aa erin milıta-
n üç milyonJ.,.. 

Pariste bütün ışıklı levhalar menedilmiştir. Ticarethaneler, 
ışıklarının hariçten görülmemui için tertibat almaia ve ilk işa
rette ışıkları aöndürmeie davet edilmişlerdir. 

Milli haineler ve artivla emniyet altına alınmışta. 
- SONU 10 UNCU SAHİFEDE -

ANKARA Bütün dünya her an patlamak 
üzere bulunan top ve tüfenklerin 
.esini beklerken Alman diktatörü 
Hitlcr, İngiliz büyük elçisini davet 
etti. İngiltere hükümetine gönderil

mek üzere bir mesaj verdi. v Z • t • 
Barışı kurtarmak ümitlerinin ta- a ı ye ı sükiinet ve em

takip ediyor 
mamen kırılmış bulunduğu bir za-
manda yapılan bu jest barış sevenle- • ti 
rin kalplerinde hafif bir inşirah uyan- il ıye e 
dırdı. Şimdi bütün dikkatler lngilte
renin vereceği cevaba tevcih edilmiş 
bulunuyor. 

Alman yanın İngiltere ve Fransa
ya yolladığı mesajlar ve bunlara alı· 
nacak cevaplar üzerine Hitlerin ve
receği karar dünyanın mukaddera
tını tayin eyliyecek dernektir. 

Bu karar ne olabilir? 
Vaziyetin bu kadar vahamet ve 

nezaket arzeylediği bir günde hadi
seleri riyazi bir katiyetle mütalaa et
meğe imkan yoktur. Çünkü karşıla
tılan bazı sürprizler akıl ve mantığın 
mutlak hakimiyetini zaafa uğrat
maktadır. 

Bununla beraber Hitlerin istila ve 
tecavüz planJannı adım adım tahak
kuk ettirmek metodu malum bulun
duğuna göre f ngiltere ve F ransaya 
gönderdiği mesajlarla neyi istihdaf 
eylediğini anlamak pek zor sayıla
maz. 

Muhafaza edilen sıkı ketumiyete 

Ml·ıı"ı Şef'in riyasetinde Çankayada 
bir toplantı yapıldı 

lngi~iz - Fransız - Rus görüşmeleri 

Neden inkıtaa uğradı? 
Voroşilof Müzakerelerin keailmeai Alman • Sovyet ademi 

tecavüz paktının imzaaından def il, taraflar 

araaındaki ciddi fikir ayrılıklarından ileri geldiğini aö yliiyor 
Moskova 28 (A.A) - Tas ajamı bil-

T •• ) diriyor: um gene r a hvesüya gazetesinin bir muharriri 

---"' Sovyet askeri heyeti reisi Voroşilofa bir 

R • kaç sual sormuş ve Mar~ Voroşilof a S l Dl ta bunlara aşağıdaki cevaplan vermiştir: 
hıgiliz ve Fransız ukeıi heyetleri ile 

Aktogv U yapılan götüşmeler ne netice vermiştir? 
Voroşilofun cevabı: 

- Arada zUhur eden ciddi fikir ayrı-
---11 l lıklarından dolayı bu görüşmeler inkı-

KOIOrdU kumandanh• taa uğr~ ve askeri heyetler memle-
Aına tayin edildi ketlerinc dönmek üzere Moskovadan ha-

Uzun zamandan reket etmiştir. 
beri İzmir müstah- - Bu fikir ayrılık1arının ne olduğu-
kcm mevki komu- nu öğrenebilir miyim? 

tanlığını, kendile- Voroşilofun cevabı: 

rine has bir kudret- - Sovyet askeri heyetinin fikrine gö-
le ifa eylemekte bu- re mütecavizle hemhudut olmıyan Sov-
lunan sayın tümgc- yetlcr birliği Fransa ile Ingiltere ve Po-
neral Rasim Akto-

1 
lonyaya ancak askerlerinin Polonyadnn 

ğunun kolordu ko- , geçmesi suretiyle yardım edebilir, çün-
mutanlığına tayin kil Sovyet icıtalarına mütecavizin kıta-
edildiği haber alın- " Jarı ile temu haline gelmek için başka 
mıştır. Tayin emri yol yoktur. Nasıl geçen umumi harpte 
diln sabah Milli Müdafaa vekaletinden Ingiliz ve Amerikan kıtaları Fransa da-
alAkadar makama tebliğ olunmuştur. hilinde hareket imkw elde etmedikleri 

- SONU 4 t)NC'O SAHİFEDE _ takdirde Fransız askeri kuvvetleri ile 

Sovyet harbiye komiseri V oroşilof 

askeri işbirliği tesis edemezlerdi ise Sov. 
yet kıtalan da Polonya arazisine hıra,. 
kılmadıkça Fransız ve Ingiliz askeıt 
kuvvetleri ile askeri işbirliği yapamaTA 

- SONU 4 {)Net) SAHİFEDE -

Ordunun zafer bayramı 
rağmen Alman diktatörünün barışı Milli ~efin Ankarayı teşrifleri (Foto muhabirimizden tayyare ile) 

kurtarmak için Danzig ve Koridor Ankara, 28 (Hususi) - Cümhurreisi ı VEKİLLER ANKARADA T •• k H k 
meselelerinin kendi lehine hallini is- İnönilnUn avdetini müteakip Başvekil Ankara, 28 (Hususi) - Beynelmilel ur a Va urum U 
tediği kuvvetle tahmin olunuyor. ve Vekiller Çankayaya giderek Milli Şe- 1 siyas! vaziyet dolayısiyle vekillerin mer-

bu münasebetle 
neşretmiştir 

Bir çok defalar bu sütunlarda tek- fin reisliği altında bir toplantı yapmış- keze davetleri üzerine İstanbulda teftiş b • b 
rar edilmiştir ki halJi lazım gelen ne lardır. Bu toplantı saat 13 buçuğa kadar veya istirahatte bulunan vekillerden da- ır eyanname 
Danzig meselesi ve ne de Koridor devam etmiştir. biliye vekili B. Faik Öztrak, Millt Mü-
iıidir. V AZlYETiN İNKİŞAFINA İNTİZAR dafaa vekili general Naci Tınaz, mUna-

Avrupanın hastalığı başkadır. Ba- Ankara, 28 (Husus!) - HUkümet kalAt vekili Ali Çetinkaya, nafıa vekili 
n§ın kurtarılması için bozulan em- merkezinde vaziyetin inkişafına tam bir general Ali Fuat Cebesoy, Sıhhat ve iç

Ordunun geçit 
niyet ve itimadın iadesi ve bilhassa emniyetle intizar edilmektedir.. Harici- timat muavenet vekili Dr. Hul<lsi Ala- kazan Cl n 1 
tecavüz tehlikesine maruz bütün ye vekilimiz Şükrü Saracoğlu akşam taş, maliye vekili Fuat Ağralı bu sabah hava 

• 
resmı var. lzmir ha1kı, b1r günlük 

karar vermiştir kuvvetlerimize bas re 
milletlerin hayat ve istiklallerinin ga- üzeri Çubuk barajına giderek orada şehrimize gelmişlerdir. .30 Aiuıtoı Zafer Bayramı yarın Türk mandanlıkta lzmir müatahkem mevki vardır. Törene kara ve hava birliklerlı4 
ranti altına alınması lazımdır. Bunu halk arasında bir mUddet istirahat et- Ankara, 28 (Hususi) - İstanbulda yurdunun her köteıinde büyük bir coı- kumandanı, ordu mensuplarının tebrik- mizle aıkeri bando iıtirak edecektir. O. 
temin edemiyccek mahdut teklifler miştir. Vekilimizde neşeli bir hal vardı. bulunan Franunın Ankara büyük elçi- kunlukla kutlulanacak, kahraman ordu lerini kabul edecektir. 8,30 dan itibaren münuebetle cümburiyet meydanında 
üzerindeki konuımalar ikinci bir Bu gece Adliye vekili Fethi Okyar si lıfassigli de bu sabah aebrimize gel- büyük bir ceçid resmi yapacakbr. Zafer bükümet, belediye ve cemiyetlerin teb- tn"bünler hazır~tılm11br. 
Münih yaratmak arzu ve hevesinin yanında Saracoğlu olduğu halde Yeni miştir. bayramı münuebetile bugün öğleden rikleri kumandanlıkta törenle yapJa· Vali ve kumandan tam dokuz buçü-
ınahaulü olmak'.an bir adım ileri' şehirde Kutlu pastanesine gelmif ve MALİYE VEK1LtNtN BEYANATI aonra Ye yann bütün resmi devair ve mü- cakbr. ta, meydanda yer alan ordu kahrama9" 
geçemez. ıburada da vekillerimJz halk arasında bir İstanbul, 28 (Husud) - Avrupada ••nıler tatil ;rapacakbr. Yann abah aaat dokuz buçukta Ata- lannı teftit edeceklerdir. 
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Son daki Afyon 
Kunuluş bay:!"omı -----!!:" Afyon, 27 (A.A) - Afyonun lrurtu

luşunun yıldönümU olan bugün §ehri
mizde büyük tezahüratla kutlanmıştır ... 
Tam istirdat saatinde orduyu temsil 
eden bir lotanın alkışlar arasında şehre 
girmesiyle başlamış olan bu kurtuluş 

şenliklerine iştirak etmiş olan bütün 
afyon ve civarı halkı bu sevinçli daltika
larında ebedi Şefin aziz hatırasını tll
zimle anmışlar ve Milli Şefimize karşı 

sevgi ve bağhlıklarını bir defa daha te
yit eylemişlerdir. 

Ingiliz sefiri Hen 'erson 
dün gece Bitlerle konuştu 
Şimdi artık herşey Hitlere tabi .•. --

An karada 
Bir tayyare kazası 

Ankara, 27 (A.A) - Eti Mesut mo
törlü tayyare mektebinde havacılık 

Paris, 28 (Ö.R) - Son günlerde, Hit- Londra, 28 (Ö.R) - Röyter bilffiri- bal tatbik mevkiine girmiştir. Tahditten 
lere verilecek cevabın hazırlandığı Lcın- yor : Yarın öğleden sonra başvekilin ı\zade tutulan lokantalarda bile her iste
draya dikilmiş olan umumi dikkat şim- Avam kamarasında yapacağı beyanata nilen şeyi bulmak bugün imkfuı.sızdı .. 
di Berline çevrilmiştir. Hitlerin bu ce- intizaren şimdiden bir deklarasyon ya- Umumi seferberlik bitmiş olduğundan 
vahı nasıl karşılıyacağı ve Alman mah- pılması muhtemeldir. B. Nevil Çember- çok büyük işçi fıkdanı göze çarpmakta- kam?'.'." .. yapmak~ olan. Gazi terbiy.e 
fellerinde nasıl bir mukabele yapılaca- !aynın söyliyeceği şeyler Berline gönde- dir .. Trenler azalmıştır. Hareket eden- enstıtusu talebesınden bır genç, ensti
ğı bekleniyor.. rilen cevabı Hitlerin nasıl karşılıyaca- !er de son istasyonlarına kadar gitmi- tüdeki arkad.aşlarına ç~c~ça gösteriş-

İngilterenin Berlin sefiri B. Nevil ğına bağlıdir .. Vaziyet son derecede va- yorlar. Berlin üzerinde bombardıman !er yapmak ıçın mektebı cıvarında al
,Elenderson saat 17 de Eton tayyare ka- hiın ise de sulh çerçivesi içinde bir tes- tayyareleri fasılasız uçuyorlar .. Şehir ç".1< irtifadan uçuşlar y~parken bir mfı
rargfıhından hareketle saat 20.32 de viye imkfinına kapı büsbütün kapalı de- ölınüş gibidir .. Vilhelınştrasede bile 0 maya çarparak tayyaresı kırılıruş ve ba
)3erlinde Templhof hava limanına inmiş ğildir. Artık her şey Hitlere tfıbidir. Ya kadar kalabalık görülıniyor .. Bunurıla şından yaralanmıştır. 
ve derhal İngiliz sefarethanesine git- sıılh tavsiyelerine yanaşacak, yahut ta beraber ahali Hitlere ve sulh yolunda Talebe hastaneye nakledilmiştir .. Ta
miştir. Bu dakikada (Saat 21.40) halfı Avrupayı neticeleri şimdiden tahmin bir hal çaresi bulacağına itimadını mu- leben;n__ya:ası hafif sıhhi vaziyeti tehli
sefarethanededir. İngiliz sefarethanesi edilemiyecek muazzam bir felakete sü- hafaza etmektedir .. Bütün çehreler ta- kelı c:ogıldır. 

~.·*~ önünde büyük bir kalabalık toplanmış- rükleyecektir. salıdır .. Büyük harbin malırumiyetleri-

ln~iliz tır. Üniformalı polisler ve sivil gizli po- L01''DRA VE BERLİNDEKİ ni batırlıyan ahali, sulh halinde bile ek-
lisler halkı yerinde tutmaktadir .. Sefi- SON HA VA sik olan iaşe maddeleri bakımındall 
rin bu gece Hitler tarafından kabul edi- Londra, 28 (Ö.R) - Vaziyetin gergin- şimdi ne kadar ıstırap çekileceğini en-

Kabinesinde fikir 
ayrıbğı yok 

leceği muhakkaktır. liğine rağınen Londrada buhran hava- dişe ile diişünüyor .. 
Havas muhabirinin bildirdiğine göre sı mahsüs değildir. İşler devam ediyor.. Bern, 28 (Ö.R) - Almanyanın Bad 

sefir 22.20 ile 22.30 arasında şansölye- Fakat diğer taraftan askeri hazırlıklar mıntakasında ahalinin tahliyesi için ter
lik dairesine gidecektir .. Vilhelınştrase- ve hava müdafaası tertibatı azimkar bir tibat alındığı şayiası İsviçrede de deve

Londra, 27 (A.A) - Röyter ajan • ı, 

bugün kabine görüşmelerinin uzun si.:ı.r

mesinin hükümet içinde fikir ayrılık "ı

rı olduğundan ileri geldiğini bildiren l.a
berleri kat'! surette yalanlamaktadır. 

den hükümet erkfınına ait bir çok oto- sükfınet içinde ilerlemektedir .. Vaziye- ran etmektedir. 
mobiller birbiri ardınca geçmektedir. tin en dikkate şayan noktası Lchistanın ı 'aris, 28 Ö.R) - Hitler - Henderson 

Berlin, 28 (Ö.R) - (Saat 22.15) İn- Danzig ve koridor üzerindeki hakları- mülfıkatı bir saat kadar sürmüştür. Bu 
giliz sefiri B. Nevil Henderson sefaret- nın en büyük bir azim ve kuvvetle mü- n ülakattan sonra Almanyanın belki de Röyterin ayrıca tasrih ettiğine gö.·c, 
haneden çıkarak şansölyelik dairesine dafaası hususunda umumi efkarın tam bu gece çok mühim karalar alacoğı Fransız hükümeti, İngiliz kabinesin n 
hareket etmiştir. Otomobili büyük mer- birliğidir. söylenmektedir .. Avrupanın istikbalinin 
diven önüne kadar ilerlemiştir.. Sefir Berlindeki bava ise ayni derecede sa- bir iki saat içinde belli olacağı söyJe,,i· 

görüşmelerinden haberdar edilmiştir ve 
Hendersonun Ilerline götüreceği cevap 
hakkında da Parisin bittabi fikri sorula-derhal şansölyenin yanına alınmıştır. kin olmaktan çok uzaktır. •Belga• ajan- yor .. 

Berlin, 28 (Ö.R) - Sir Nevil Hen- sı Berlin muhabirinden şu telgrafı al- Mülakat hakkında olduğu gibi Ingilte- caktır. 

derson gelir gelmez Fransız sefiri bay mıştır : renin cevabı hakkında da sıkı bir ketu- -*-Kulondr İngiliz sefarethanesine giderek •Berlinde hayat şimdiden nahoş bir miyet muhafaza ediliyor. Maamafih ya
meslekdaşiyle uzun bir millfıkatta bu- şekil almıştır. Vesika usulü bütün ba-

1 

rın hem Londrada hem Berlinde birer 
lunmuştur. vayici zaruriyeye teşmil edilmiş ve der- resmi tebliğ neşredilmesi muhtemeldir. 

Yüksek Sovyet 
şurası 

Alman paktını 
tasdik etti Mısır askeri heyeti 

An karada merasimle karşılandı 

Mısır a.skeri heyeti Ankarada (Foto muhabirimizden tayyare ile gönderilmiştir) 
Ankara 28 (A.A) - lstanbulda bu- eylemiş ve muzika Mısır ve Türk milli 

lunmakta olan Mısır askeri heyeti bu marşlarını çalınıştır. 
sabah 9,10 da Anadolu ekspresine bağlı Ankara 28 (A.A) - Bugün şehrimize 
hususi bir vagonla şehrimize gelıniş ve gelmiş olan Mısır askeri heyeti reisi 
istasyonda genel kurmay yarbaşkanı Mareşal Fevzi Çakmağı, müteakiben 
tümgeneral Veysel Ünüvar, Ankara asbaşkan orgeneral Asım Gündüzü, ba
mevki ve merkez komutanları, genel riciye vekili Şükrü Saraçoğlunu, Milli 
Jrumıay istihbarat şubesi müdürü tara- müdafaa vekili general Naci Tınazı zi
fından karşılanmıştır. Misafirlerimize yaret etmiş ve Ankara valisine kart bı
bir Türk askeri kıta ihtiram resmini ifa rakmıştır. 

F evkala,Je salahiyetten sonra 

lngilterede hükümetin 
aldığı tedbirler 

Londra 28 (ö.R) - Hükümete veri
len fevkalfıde salalıiyete müsteniden bi
rinci milli müdafaa emirnamesi neşre
dilmiştir. Bu emirname mucibince şosa, 
demiryolu ve deniz münakalatı, bütün 
endüstriler ilk maddeler ve fiatler hükü
metin kontrolü altına girmiştir. 

:Cc1 ilk emirname telsiz telefon ve buna 
mümasil cihazların kontrolü hakkında
dır. 

Milli müdafaayı alfıkadar eden ha
berlerin mahremiyeti hakkında başka 

bir emirname neşredilmiştir. 
Mektepliler, harp halinde şehirlerin 

talıliyesi tecrübesini dün umumi olarak 
yapmışlardır. Bütün talebeler mektep
lerine gaz maskeleri, yedek elbiseleri 
ve komanyaları ile gelmişlerdir. 

Bu tecrübeler dokuz yüz mektepte 
muvaffakıyetle tatbik edilıniştir. Hükü
met ve Maliye nezaretinin müsaadesi ol
maksızın bazı ecnebi paraları ile her 
türlü muame!§tı menehniştir. 

Londra 28 (ö.R) - Harbiye nazırı 

Hor Belisa kral t:ırafından kabul Pdil-

miştir. Başvekil de 17,40 ta Bukingbam 
sarayına giderek hükümdar tarafından 
kabul edilmiş ve 18,40 ta çıkmıştır. Mü
lakat bir saat sürmüştür. Muhalefet re

isi, Attlenin hastalığında kendisine veka
let eden Griııvut Çemberlayn tarafından 
kabul edilerek üç çeyrek saat görüşmüş 
ve muhalif liberal partisi reisi Sir Ar
şibald da onu müteakip kabul edilmiş
tir. 

Öğleden sonra Çin ve Japon sefirleri 
hemen aynı saatte Foraynofise gihniş
lerdir. Japon sefiri bir buçuk saat kadar 
kalın ıştır. 

DUŞMANLA TEMAS EDECEKLER 
HAKKINDA KANUN 

Londra 28 (ö.R) - Düşmanla temas 
edecekler hakkında tatbik edilecek ka
nun neşredilmiştir. Bu suçu işlediklerin
den şüphe edilenler kısa bir istintaktan 
sonra üç ay hapse ve yüz lira para ceza
sına mahktım olacaklardır. Muhakeme 
halinde hapis cezası iki seneye, para ce
zası 800 lirava cıkarılacaktır. 

ltalya 
On iki ada üzerinden 
sivil tayyare geçmesi· 
nimenetü. .. 
Roma, 28 (A.A) - Resmi gazete si

vil tayyarelerin İtalyada, Afrikada, İtal
yan arazisinde ve Ege denizindeki İtal
yaya ait adalar üzerinden geçmeyi me
neden bir kar~ame ne.~retmiştir. 

Bu kararname havai hatlara ait tay
yarelerin normal seyrüseferini istihdaf 
etmemektedir. 

IRLAHDA 
Bitarar kalacakmış.. 
Londra, 27 (A.A) - Haı·iciye neza

retine, bir anlaşmazlık takdirinde Irlan
danın bitaraf kalınağa karar verdiği bil
dirilmiştir. 

Moskova, 28 (Ö.R) - Yüksek SoV) et 
ştırası toplanarak Sovyet - Alınan ac'.e
mi taarruz paktını tasdik etmiştir. 

-*-P.. VVS URAL YA 
Altm ·11racını menetti .. 
Londra, 28 (Ö.R) - Avusturalya hü-

küıneti altın ihracını menetıniş ve kam
biyo üzerine kontrol vazetmiştir. 

FRANS'ADA 
S'ANS'OR 

Londra, 28 (Ö.R) - Fransa ve miôs
temlekelerinde bugünden itibaren s: n
sör tatbik edilmektedir. Hükümet m ıt
buat ve diğer neşriyat ile telsiz telefon 
ve sinema filimlerini kontrolü altına ııl

ınıştır. 

Henderson'un cevabı 
Kendisini temennilerle uğurlayanları "bıır. 
temennilere fevkalade ihtiyacım var,, dedi 

Londra, 28 (Ö.R) - Alınanyaya dön- B. Çemberlayn Hitlere bu cevap mct
mek üzere tayyareye binen Sir Nevil ninin neşrinden evvel düşünmek ve 
Henderson gazetecilerin temennilerine onu tetkik etmek imkfuııııı vermek iste-
şu cevabı vermiştir : miştir. 

- Teşekkür ederim, bütün temenni- Pres Assosiyeşin parlamentonun içti-
lere fevkalfıde ihtiyacım vardir.. maa davetinin vaziyette daha fazla bir 

Tayyarenin doğruca Berline mi gide- vehamet delili olmadığını, ancak HiUe
ceği yoksa başka bir yere mi ineceği rin mesajı ve buna verilen cevap hak
malfun değildir. kında başvekilin izahat vermek istediği-

Londra, 28 (Ö.R) - Röyter ajansı- ni bildiriyor, başvekilin cevabını muha
nın istihbaratına göre, İngiliz kabinesi- lefet liderlerinin müdahaleleri takip 
nin Hitlere cevabı yarın için içtimaa da- edecekse de şeraiti hazıra dahilinde 
vet edilen parlfımento toplantısından ön- uzun bir münakaşaya ihtimal verilmi-
ce malfun olmıyacaktır. yor .. 

Ruzvelt Avrupadaki buhranı dikkat 
ve ciddiyetle takip ediyor 

Vaşington 28 (A.A) - Hariciye nezareti servisleri, Avrupadaki 
Amerikan diplomatları ile daimi temas halinde bulunmaktadır. 

Beyaz saray mahfillerinde tebarüz ettirildiğine göre, B. Ruzvelt 
Avrupada yeni bir müdahalede bulunmak niyetinde olmamakla bera
ber vaıziyeti ciddi bir surette takibden fariğ olmamaktadır. Ve Hitlerden 
hiç bir cevap almamasına rağmen fırsat düşerse sulh lehine Amerika 
b~rleşik devletlerinin bütün nüfuzunu istimalde tereddüt eylemiyece
ği muhakkaktır. 

lngiliz ticaret gemilerinin kontro-
lünü amirallık dairesi eline aldı 
Londra 28 (A.A) - Bu akşam öğrenildiğine göre, lngiliz ticaret 

gemilerinin kontrolünü bir müddet için Amirallık dairesi ifa edecektir. 
Kaptanlar işarı ahire kadar şimdilik, Aınirallık dairesinden verilecek 
talimata riayet edecekler ve ezcümle Amirallık dairesinin gemilerinin 
seyrisefer programında yapacağı tadilata göre hareket edeceklerdir. 
Bu tedbir, dün aksam ıı:ece yar\sından itibaren tatbika başlanmıştır. 

IZAUIL1E' .. 

S'ABIE'E3 

SON tt:A.BE~ 
" 

Milli Şef Londra elçi
kabul buyurdu • 

mızı 
• 

Ankara 28 (Telefonla) - Reisicümhur ismet lnönü, bugün şeh
rimize gelmiş olan Londra büyük elçisi B. Tevfik Rüştü Arası ıoabul 
buyurmuşlardır. 

B. Tevfik Rüştü Aras, başvekil Refik Saydam ve hariciye vekili 
Şükrü Saraçoğlu ile de görüşmelerde bulunmuştur. Yarın akşam 
Londraya hareket edecektir. 

Vekiller heyeti 
Dün Başvekilin riyasetinde toplanarak 

üç saat müzakerede bulundu 

Ankara 28 (A.A) - Vekiller Heyeti bugün saat 16 da Başveka
lette Başvekil Dr. Refik Saydamın riyasetinde toplanmış, saat 19 a 
kadar müzakerelerde bulunmuştur. 

''Y ıldıra.y ,, denizaltımız 
dün denize indirildi 

lstanbul 28 (Hususi} - Haliçdeki Valide kızağında İnşa edilmiş 
olan Yıldıray denizaltı gemimiz bugün saat on ikide merasimle denize 
indirildi. Merasimde Amiral Şükür Okan, Generaller, vali, hükümet 
ve parti erkanı hazır bulundular. Amiral bu münasebetle güzel bir nu
tuk söyledi. Merasimden sonra davetlilere Perapalasda bir öğle ziya
feti verildi. 

Orgeneral Kazım Orbay Londra 
ve Paristcn döndü Ankaraya gitti 

lstanbul 28 (Hususi) - Londra ve Parisde müzakerelerde bulu
nan Orgeneral Kazım Orbay geldi. Ve bu akşam Ankaraya hareket 
etti. Orgeneral Kazım Orbay hareketinden evvel beyanatında askeri 
heyetimize tevdi olunan işlerin ikmal edilmiş ve görüşmelerin tam bir 
anlaşma ile neticelenmiş olduğunu söyledi. 

ltalya 30 sınıf askeri 
silah altına çağırıyor 
Roma 28 ( ö.R) - 1908 - 191 O sınıflannın seferberliği bitmiş

tir. 3 Eylulde 1903 - 1933 sınıfları silaha çağırılacaktır. 

• ·rzurum sevınç içinde 
Dcrrıiryolu şehire onbeş kilomet

kadar geldi rede olan llıçaya 
Erzurum 28 (A.A) - Binlerce Erzurumlu ve civar nahiye ve köy

ler halkı, trenin bugün Erzurumun onbeş kilometre mesafesinde bir 
mesiresi olan llıçaya girişini tesid için sabahtan itibaren llıçaya akın 
etmeğe başladılar. Erzurum ile llıçay arasındaki dar hat sureti mahsu
sada Erzurumdan Ilı çaya üç tren tahrik edilmiştir. Şehirde bütün ve
saitten istifade eden halkın bir bayram sevinci içinde llıçaya akışını 
~örmek çok heyecanlı idi. 

Daha bir gün evvelisinde llıçaya 500 çadır kurulmuştu. 
Tam saat on beşte vali ve kolordu kumandanının bindiği tren yir

mi bini mütecaviz halkın Milli Şefine ve cümhuriyet hükümetine 
minnet ve şükran duygularını ifade eden avazeleri ve sürekli alkışları 
arasında llıçay istasyonuna girdi. Haızırlanan kordela kesildikten sonra 
vali Haşim lşcan çok alkışlanan bir nutuk verdi. 

llıçada halkın sevinci bir bayram halinde idi. Halk sabahtan itibaren 
400 ü mütecaviz kurban kesti. Şimdi bayram neşesi bir taraftan de
vam ederken diğer taraftan ray ferşiyatı Erzuruma doğru durmadan 
devam ediyor. 

Tren Eylfılün beşinde Erzurumdadır. 

Antakya Parti Müfettişi Hasan 
Reşit Tankutun halka konferansı 
Antakya 28 (A.A) - Parti müfettişi Profesör H. Reşit Tankut 

dün Gündüz sinemasında kalabalık bir halk kütlesine hitaben bir kon
ferans vermiş ve partimizin umdelerini anlatmıştır. 

Konferansda vali Sökmensüer, parti ve halkevi idare heyeti azaları 
ve mensupları da bulunmuşlardır. 

Hollanda umumi 
seferberlik ilan etti 

Londra 28 (ö.R) - Holanda hükümeti, Holandanın bitaraflığını 
müdafaaya tamamile hazır olmak için bu ııabahdan itibaren umumi 
r.eferberlik ilan etmiştir. 

Dün beş sınıf silah altına çağırılmıştır. Bu suretle toplanan kuvvet 
300 ila 400 bin kişidir. Bu akşam kraliçe Yilhelmin radyoda milletine 
?::r nutuk söyliyecektir. 

Belçika da hudut müdafaa kuvvetlerini tamamlamak üzere yeni 
ihtiyat kuvvetleri silah altına alınmıştır. Dahili hava hatları müstesna 
olmak üzere hususi müsaadeyi haiz olmıyan tayyarelerin Belçika üze
rinden uçuşu menedilmiştir. 

Kral Leopold, lngiltere ve Fransa sefirlerini kabul etmiştir. Sefirler, 
Belçikanın bitaraflığını muhafaıza ettiği takdirde lngiltere ve Fransa
nın bu bitaraflığa tamamile riayet edeceklerini bildirmişlerdir. Fakat 
diğer memleketlerin de ayni şekilde hareket etmeleri şarttır. Eğer Bel
çikanın bitaraflığına bir tecavüz vaki olursa lngiltere ve Fransa garan
ti hükümlerini meriyet mevkiine koyacaklardır. 

• 
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Rahmi Yağız 

BAŞ'.fAKı\n 1 
· hakkında bir nutuk, bunu müteakip te hatırasına hUrmeten umum ticarethaııa • • "J •r 

tedavide bulunmakta olan ve Semplon lzmir kumandanının nutku dinlenecek- va müesseseler misilHl sayın ticaretha- des bır zryaret yert I 
ekspresiyle ııehrimize gelen Maliye ve- tir. Nutuklar, hoparlörlerle şehrin her nenlzln de bugüne mahsus satışınızın ka- -- ;;;.-
kili Fu t Ağralı d.. Ankara ya hareke-

"Koltuğunda bohça, yola koyuldu. 
. a un bul yerine yayılacaktır. Zabitan merasime zancı nisbetinde az dahi olsa yardımla- Şarki Prusyada, Polo~ bucluduna 

tinden evvel ŞU beyanatta unmuştur: b" ··ı.. .. 'fo il · .. · -'- d ki d' rımzı bekler sa·-•---···- kabulilııü _, __ b _ '-'-'- nlaril dolu .. .. ki da "d ll uyu unı rma e ıil'.._ır~ e ece er ır. .rgı..ı.aı.,u.,ı...u..ı... YllAW atıuuıJl ve çam orma e 
-Göruyorsunuzıhhate ha~~~ yo. Yapılacak gec;id rem:ı~ ordunun kud- yalvarırız.. bir arazide küçük bir köy g&riilür: Ta· 

O gün bugündür meydanda yok.,, ":""" ~ıze tlcak s dır t ıkı b~ en lı:iir vere- retini belirtecek bir haşmette olacakhr. HA VA KURUMU BEYANNAMESİ nenberg. 
~il".":~.. . ~ hafta 

5 
. '.". re- Birlikler, geçit resmini müteakip fuarın Aziz vatandaşlar, 1914 eeneai Ağuatos ayı sonlarında 

ıımı ıçınde ıdirn .. Seyahatim ıyı prt1ar .. .. d k d d ki d' B " k - b lı Tür' k ta 1 Hi d b 5 .. .. kartlı . . . . D . . ! . onun en geçere av et e ece er ır. ugun, ararmaga aş yan - Marcp. n en UTg, gun auren 
ıçınde geçmıştır.. elill§ ve sıyas vazı- y ld k I d 2 1 rih!nin' kurtul il dm! dı" R d J ıru Fal.at ihtiyar adamcağızın ne yilrek1er olan birinci şube müdürünün verdiği ra- hakkındaki uale d . arın zeva e ış a an pare top ili ışığı e ay an gı ve bir muharebeden eonra u:a or u ar . 

·c·- fe~adı, ne de ak oakallanndan sil- poru aynen okumama müsaadenizi istir- yet B h 
8 ha'"~ 

1
' . d atılarak büytik güne işaret olunacakhr. bir milletin hayata kavuştuğu büyllk bataklığa döktü ve Rus taarruz hareketi· 

.... ...- - c - u us usta ot:r er sız e • ceva- . ... .. .. . . 
zülen ıı:ö~•lan birinci tube memurları· ham ederim. Rapor şu: b dilet il' . . Kışlada ve garnızonlarda eglenceler ter- gundur .. Bugün aynı zamanda, bu va- ni durdurmıya muvaffak oldu. 

-~ T 1 ını ver en sonra ı.ve etm.iştır : . d'l .. 'b' b" .ı.e,.• "klere hükaıed b' sle 0 R.a L- bülı:" . bu bu nın m.,..amelini 1ahrik ediyor~ memurlar cBıısün -t 11 ela oadraz.am a at A d . tin k--··" ld hp e ı ecegı gı t yann geee ır a ı 1anı, go en ır ne ema- çiincil y.,. umeti uno. 
k k - vrupa a vazıye =.,.... 0 u- f al · 1 k Y k · l da - 1·- ""'-'- h d · · '111 b" ..-balı eilker gibi adamcağızın tabanların- paıa hazretlerinin Ayuofyadaki ona • - malfun b' k yfi . Fakat b' ener ayı tertıp o unaca tır. arın gece net etme gayesı yo un Ç..uq<Lu ~\UA arp mey anıllln zıyarebne uıı ır 

da ve oyluklannda sopalarını var kuv· lanna elinde sahte bir sedaret tezkere9İ bgu çık _ır bee ~~: ka . d -~ aaat 21 de ordu evinde bir balo verile· Hava kurumunun bayramı ve havacılık kil verdi. 
d b ki arp acagma n .......,..n nı egı- k · bafte. ilk .. Ud" Tür' k ınill ..,_,_ LI-- d -'- Al - -'---1 eıi-Tetleriyle pklatıyorlardı. bulunduğu halde müracaat e en, e e- liın. Sulh he . . k k etli ı,. ce hr. sının ıun ur.. e......... , ..._.,. mey anın...., man ....,... 

Za.....ıh R..,it efıendiye ıorulan ıual, me oalonuna kadar cirmeğe munffak , _ · uh~ınınM ç~ b ı:;:d 0 
HAVA BAYRAMI: en çok emek verdiği bir •ser olan millı nin rn<N:arlarının bulundııiu bir teped~ 

komitacı arkadaşlamwı kimler olduğu, olan, heyeti vükelada bulunan sadrazam nugud 1'::.rkul ak bir... a . a t ankturor- 30 Ağu.tos ayni zamanda tayyare havacılığımız, bir varlık olarak be!irın&- muazzam bir &bide vardtt. Bu. aı.;.ı., 
b ta a ..., ac vazıye yo · •''- - b-·'--· . tted' Tür""-· .. ,__ ki'"· d d • tel<• faha başka t"§lı:ilô.ta mensup inaanlar Pllf& hazretlerinin avdetlerini eklerken, Tahvil __ ... , l . . . d b' ihti' bayı:amıdır. Ve bavacılılı: bayramının iuı; ge ~uş vazıye ır.. -~u otuz metro yu""e ıgın e, ve aıre 

. . . f h . k . """'P en ıçın e ır zarar - ka l da . .:ı-ı-- ha ı· d ı_,_ .. d .. kk tiı Sü· vana onların adreeleriydi. daira nöbetçisi hı.ancı sını ta arrı om>- mal' t değildir H k üsterih gününe rutlamaktadır. mp arın """""""ce genç, yarının • ın e sa""' outun an mure cp • 
Blriaci pbecl., ilk sünii yediii day.ı.Ta seri Küçük.pazarlı Ihsan efendinin berayı '-~'~evcuı·· b.. erdişe~s m ka ıl lzmirin cümerd tilccar ve esnafı iurk va kahramonlan olınak azmiyle çalış- tunI.n biribitlerino bir clıvarlA birlqti-

1__ -< • • • • d k k l . . ouruuı ve UZUJMUZ ır en ye p - --•-•->--! .1 •. 
ıa.b..Jan paılıy.n. oylııklann.dıuı &:an mtlyat yap!J&ı i&tıcvap a e e erneoı Üze- mamalıdır.• Hava Kurumu lzmir ,ubeoine müracaat· ==ar. rı miftir, 
fqkıran ihtiyar mevlevt dervişi, bir kaç tine, hn:kau altında bulunan ve calibi Tevfik Rü-.ılı Aras ıa bulunarak 30 Ağustos günü diğer se· Muhterem vatandaşlar, Uzaktan ııötiildiiğü :ı:aman bir ınah-
defa bayılıp ayıldıktan ve: şüphe görUlen bir bohçanın aranması "f'•- nelerde olduğu gibi bir günlük kazançla- Bugüıı dünyayı sarmış olan silfıhlan- pes zannolunur. Otta yerinde büyük biJ 

- Vallabi, billahi. pir hakkı ic;iıı bir yapılarak... Ankarada bu··. rını hava kurumuna terk .,,. teberrü ede- ma yarışında en fazla havacıhğa ehem- oalib vardır. Sütunlann baılaruıd.., harı> 
k 1 Tal • 1 f d b ı ki Ankara, 28 (Hueusi) - Londra rild ği bi kims · ·· .. d · · b --'·' o"~''uı" teY bildiğim yok. benim ne omiteci eri at paşa te e on a aa ırs1z ı a se&- ceklerini bildirmişlerdir. Bu yardım teş .. ı:n.iyet ve · i · ·ç erun gozun en ganaımı ve ayı: ...... ar g rw · 

tanıdığım, ne de komitecilerle alakam leııdi: yük elçimiz Tevfik Rilştü Aras ta bu mil olunmuştur. Yardımda bulunacak- kaçmıyor .. Yarının boğuşınalannda en Dıvarlard.a bakır levlıalu IW:ı:indıı 
var. Allah nzuı için yakamı bırakınl - Bw:alarıru geç canım. neticeyi isti- sabah şehrimize gelmiştir. !arın isimleri ve teberrü miktarlarını bi.o- büyük tehlikenin göklerden geleceğini mücacl.eley• ~tirak eden fukalıınn, al.,. 

Feeyadını binlerce defa tekrarlıyarak yorum. İstanbul. 28 (Hususi) - Dün sabah !Ahare gazetemizle ilA.n edeceğiz. artık, hepimiz biliyoruz.. Bu tehlikeye !arın ve tabw:ların ioi.ıııleri yazılıdır. 
dert1l1lnsu: düştük.ten OOftr• hu dayak fıuı- - Baş üat.üııe efendim. Semplon ekspresiyle buraya gelen ve Türk hava kurumu bu milnMebetle kar§1 tedbirlerimizi ve hazırhklaruıuzı KaptNn lizlll'.iııdaı bronz bir levhanJP 
1ı- ..a..;,.et ,,.riLii, Poliıı müdürü devam etti: akşam Ankaraya hareket eden B. Tev- aşağıdaki beyannameyl ve mektubu lı,. bUyük bir hızla kuvvetlendirmek, hava üstünde, Hindenburırua AJıwı.ııy~ 

Bir çuval kemiğe dönen cledey~ ete· - Pol.i.o müdüriyetine getirilerek bi- fik Rüştü Aras gazetecilere demiştir ki: mir halkına bildinneğa karar vermiştir: ordulanmızın gerisinde kanatlı bir harp ioıtediğini red. yollıı irad ettiği hır 
ğin4en çehrelt bpla bir l.ayvan Jeti eü- rinci ıube tarafından bittazyik ifade Yer· ' - Hükümetime izahat vermek üze- Sayın Yurddaş.. gençlik kurmak işini gilııün hayat ıne- nutku.ıı bir cümlesi yazılıdır. 
rü!Jer gibi. müdüriyetin mllf8Dlh• dö- m-ie icbar edilen ıuikastçiniıı hüviyetini re geliyorum ve bunun için, bu akşam MalOmuAlilerl olduğu Uzere 30 ağus- ttlesi haline getirmek için dünya hadi- Alman ziyaretçiler bu cümleyi okıı· 
ıdi koridorlarmı:la eürük.liyerek ııetirdi- ketmettiği, kendiaine de"iş ııüsü verdi- derhal Ankaraya gideceğim.. Kısa bir tos Zafer bayramı ayni zamanda Tayya- selerl bizi zorlamaktadır. Havacılık haf- madıktan ıonra ibid~ içer.İaİD• ııiı'e-

d ı • · 1 11 ıl "-! zaınan sonra tekrar Londraya döne<»- b '-ler. Birinci ıube nezarethanesi eni en gı, soru an ıua ere, yap an tazyu;. ere re bayramunızdır.. tası, büyük gayeye yardım için ütün mezter. 
dar, rutubet ve küf kokulu karanlık bir şayanı hayret bir mukavemetle sükut gım .. • _ .. Bu büyük günü tesit ederken her vatandaşların harekete geçmesine en Abidenin bir kaç yüz kilometro ileri-
odaya athlar. Yanına bir desti au bırak· ederek cevap verdiğ~ 8 oaat süren uğrat- Tevfik Ruştll Al'as, ~~et - Alman gün muhtelif surette havalarumzı tehli- uygun bir fırsattır .. Tllrk hava kurwnu- .inde ~bey o benziyen alıpp bir ev ya• 
tılH. Kapının d1Ş1na da bir nöbetçi koy- malara rağmen henüz bir şey söyletmeğe anlaşması hakkında, henuz esaslı ma- kede bulunduracak tecavüzleri i:Snlemek na aza kaydedilerek bir vatan vaz!.fesl pılıruobr. Biiyiik bir ıalonda tahta iskeoa• 
dulaP. T ıızyik ve itkenceyi erteoi ıriinii muvaffak oluruunadığı, yann aleosabab IOmat alama<hğını söylemiş ve harp ihtiyacından memleket gençliğini kar- görmUş olabiliriz. leler, llf~ vardır. D,varda. büyük bit 
tekrarlamak üzere o ııecelik. f.aaıla verdi· tekrar tazyike iptidar olunmak üzere olup olmıyacağ\ ~e de : . . tallaştırmak azmiyle çalışan kurumu- Tllrk Hava Kurumu başkanı !!:rzuruın harita asılıdır. Ozetlndı: bir çok küçük 
!eo. şiı;ndililı: müditiyet birinci ıube nezaret· ' - Ben falcı değilim, sefirım .. ' Ce- muz teşkillltına yardımı hudutsuz miJll Say lavı ŞÜKB"Ü KOÇAK elektrik .ınpiilleri gö;u: çupar. 

Rqit efendi. oabalıa kadar baygın ve hanesinde nezaret albna alındığı arz, ol- vahım vermi§tir... Ziyaretçiler 11ralarm llze.U.e otururlar· 
bitap yattığı talıtalarm üzerinde kaldı. bapda.. ) Cardiyao. penı;ereleri. perdeleri kapar, 

Yer~ çiiriiyerelı:. moraraıa viicudunun Tal.i..t p~ tekrar sordu: Tüm general lngiliz - Fransız .. Rus görüşme eri Llmbalan yalr.ar. Haritanın üatünde par-
iler tutar tarafı kalmamıştı. - Demek bir şey söylemiyor, öyle lıyan. lr.ı.rnuzı. ve beyaz ampüllor Rıa ve 

O akfarn konağa dönen Talat paşa mi} .f::r Alman şehirlerini, orduların mevzüııi 

telefonla dahiliye nöbeır;i amirini buldu. _ Öyl •• paşa hazretleri! R . Neden 
1
• nkıtaa ugr"" adı?. gösterir. Çok ustaca yapılm" bir makin• 

Keyfiyeti sordu: - Nasd bir adam bu} asını vasıtasiyle orduların ilerlediii. gerilediği 
- Allo, ben sadrazam Talat.. - Yaşlıca, sırım gibi mukavim, sakal- ııörülür. Nihayet. Rua kltalan kırmızı çiz• 
Nöbetçi &miri Süruri bey, telefonda lı bir adam. Ak .., -BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -ı ririnin yazdığına göre Ingiliz ve Fl1lll!lız gilerla bataklık civarında toplanır. Etra· 

duyduğu bu ses üzerine mıknatıslanmış Ermeni miymiş} togu dı. Bu hattı hareketin bariz do~uğu- 1 heyetleri Sovyet heyetinden Polonyaya fını beyaz çizgiler (Alman kollan) oa• 
na rağmen Fransız ve Ingiliz askert he- askeri tayyareler venneğe ve Kızılordu-gibi bir tavır al<h. Talat paşa devam etti: - Müslüman olduğunu iddia ediyor 1 1 rar. 

- Bugün yakalanan derviş l<ılıklı er- - Garip şey .. Bu adamı mutlaka •Öy· KC:~l4t»l'd anlı yelleri buna muvafakat etmemi§ ve Po-. yu hudutta tutmağa Sovyetlerin hazır Gardiyan, mağrur bir seele: u um • lonya hükümeti de 8 ılt surette bir Sov- olup olmadığını sormuş, Sovyct heyeti 
meni komitecisinin istin takı ne oldu} letmeli.oiniz 1 ğın f yın" -..a:od" ] d I - 1 tc:, der. enb , 31 /o.ila• a a t:UU 1 yet askeri yardımına ihtiyaç olmadığını de buna cevap olarak Kızı or unun Ü- to• 1914 de du" - !anınızı bu .uetle 

- Henüz polis müdüriyetinden bir - Baş üstüne paşam 1 _ Bı\ŞTARAFI ı iNCİ SAHİFEDE - ve bunu kabul ctmiyeceğini bildirmiştir. zumunda Polonyal.ılara derhal yardım ·~ 
ı.• lmadı Emr->--seniz tahkik Talat p•-nın her ak•am aynı şekilde- maı;lup etti - 100,000 eeir eh! . 
.. ar 0 paşam. = · ~ ' İz.mir komutanlım~a da, Zafer bayra- Bu vaziyet Soryetler birliğinin bu mem- edebilmesi için harp çıkar çıkmaz şimali • 
1 h b 1. '-' telefon muhaveresi devam etle ede 1>~ 
" a er vere ım. "' mımız münasebetiyle Tuğgenerallığa leketlerle askeri işbirliğini iınkawız bir §4rkide Vilno ve Novorgrudeki ve aynı 

- Komiteci bala polis müdüriyetinde tam 2 7 gün geçti. terfii beklenen albay Mahmudun tayini bale getirmiştir. Fikir aytıl.ığının esruıı zamanda Lvovve Stanislavvo eyaletleri-
') Sadrazam bir taraftan eski dostu Reşit 

mı karargir olmuştur. budur ve görüşmeler bu sebepten inkı- ni işgal etmesi teklitın! yapmıştır. 
_ Evet p-aml efendiyi döğmeleri, işkence altında bu- D li H aldin b h kikat - Hususi surette öğrendiğimize göre taa uğramıştır. - ey · er · u yazısı a e 
- Peki.. Ben oradan öğrenirim 1 lundw:maları için emir verirken öbür ta· G'' .. 1 ında p 1 afık dır? kor komutanlığına tayin olunan general - oruşme er esnas o onyaya muv mı . 
Sonra! Talat pa•a telefonda polis mü- raftan da polis müdüriyetini sıkıştırarak · 'd • dd h 1z · ' Voroşilofun ce .. abı·. ' Rasim Aktoğunun kor generalliğe ter- ıptı aı ma e ve arp ma emesı verme.< • 

d ürünü buldu. mevlevi dervişi Reşit efendinin aranıp ti ı rdı hah' J d B baştan ·•"ı alandır ve fileri beklenmektedir. sure y e ya m ıs mevzuu o ma ı -c u yazı a,..... y 
- ihtiyar komitecinin isticvabı ne ol· bulunmasını istiyor, tekke tekke dolaşan mı•. b red t buhtan etı:ııekte-

İzmirde bulundukları müddet zarfın- unu neş en gaze e 
du} polisler bir türlü aranılan adamı bulamı- V ·ı f b di 

da muhitimize bir çok askeri müessese- oroşı 0 un ceva ı: r.• 
Polis müdürü, birinci ıube t;,.afmdan yorlatdL . .. _ Hayır bundan bahsedilmedi, ipti- - Royter ajansının bildirdiğine göre 

1 f d Nih R . f d' ·ıı.. d f T t•t !er hediye eden yapıcı Mustahkem mev- k l h verilen ilk İ•ticvap raporunu te e on a ayet e.,t e en ıye ı e a a a dat madde ve harp malzemesi ile yardım Voroşilof Fl1lll!lız ve lngiJ.iz as er e-
k d · :b. zk ·ı ehi'" d ki komutanımızın terfi suretiyle de ol-

aadrazama o u u: paşanın emrını ır te ere ı e ı ııı e en, İzmir bir ticaret meselesidir. Ve bunlann Po- yetleri reiıılerine Sovyetler ile Almanya 
E 1 -'-'- b" 1 d - b r ı-k . b 1 ta sa . den ayrılmaları zıyadır. ak - fendim. stint........ ıxzat meıgu a amcagızın u e a etıne se ep 0 uş lonyaya verilmesi için ne bir kıırşılıklı arasında bir ademi tecavUz p tı imzıı-

DOKTOR 

Behçet Uz 
ÇocaJı hcutalılılan 

Mütahassısı 

Haııtalarını her gün saat 11.30 dan 
1 e kadar Beyler soJaıiında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi laliniğin 
de kabul eder .. 

........................ 

ortak sayılan Yedikule karakolu komiser CEC"MEDE yardım, ne de bir askeri mukavelename- !anması üzerine Sovyet hükümetinin In-
muavini ile bir polis ihtiyar nakibin or· 'fi nin akdine lüzum yoktur. Neteklm Ame- giltere ve Frıuısa ile görüşmelere devam 
tadan kayboluıundan 26 gün sonra aJ. Bir boğulma h4dl.sesi rika birleşik devletleri ile daha bir çok edilmesini lüzumsuz görmektedir, de
dıkları emirle tekrar tekkeye uiradılar. Çeşme civarında denize &iren Meh- devletlerin Japonya ile hiç bir karşılıklı mi§tir. Royterin bu yazısı hakika.te mu
Yine bir akşam üstüydü. Tekkenin kapı- met adında bir genç yüzme bilmediğin- yardım ve yahut asker! işbirliği muka- vıfık ınıdır? 
suıı çaldılar. Yine bir ay evvel kendile- den boğulınu.ştur. Adliye hıldiseye el velesi yoktur. Fakat buna rajınen Çinle Voroşilofun cevabı.; 
tini karşdıyan ayakçı dede onl.a.ra kapıyı koymuştur. harp halinde olduğu halde iki seneden- - Hayır bu yau hakikate muvafık 
açtı. 

Nakibin gaybubetinden endiıe duyan 
tekke dedesinin: 

- Adam sen de. Eski adam o .. MeY-
!evi taburuna gönüllü gitmiştİ.<. Ama 
yoldaşlık hatırını sayıp hiç olmazsa bize 
bir haber verse, bir mektup yazsaydı. 

Bir Çoculı 31aralandı beri Japonlara satış yapmaktadır. değildir. Ingiltere _.. FraM& ile olan eö-
Çeşmenin Germiyan köyünden Os- Moskova görüşmeleri esuasuıda ipti· rl4ooeler Almanya ile imzalanan ademi 

ınan Çavuş oğlu 15 yaşında Hasan, bi-; dai madde ve yahut harp malzeme.siyle tecavüz paktı sebebinden değil, fakat 
sikletle dolaştığı sırada Alaçatının Tok yardım değil, fakat asker vermek sure- ezcümle askeri görüşmelerin önüne ge
mahallesinden altı yaşında Şina. i Er- tiyle yardım bahis mevıuu edilmiştir. çilmez fikir ayrılıkları sebebiyle bir çık-
çine çarparak lıafifçe yaralanmasına se- •Daily Herald> in diplomatik m.uhar- maza girdiğinden dolayı inkıtaa uğra-
bebiyet vermiştil'. Ingiliz fransız ru.sa Mj mıştır. .............. ,,..~--~~~ ........ ~ .......... ~~ --------- - -~----

EHRAZAD sak diye? .. > Danı!l)a dan1şa, nihayet itti· 

fak ara ile onu Bağdatdakl hastaneye 
götürmeğe karar vermi~ler. 

~ ......................... IZlll_..S 
Aynı günün ak,amı köye iki dilenci 

kadın çıka gelmiş. Bunlann birisi genç, 
öbürü de ihtiyar imif. ihtiyar kadın, genç 

kızın annesi imiş. Bunlar kim imişler bi· 
Iiyormusu nuz? Ganimin kız kardeşi ile 

annesi. Oçü de hastalıktan, yoksulluktan 
o kadar bozulmuş imisler ki, Canimi an· 
nesi ve luz kardeti t nıyamadılcları gibi 
Canim de onları tanıyamanuş. iki dilen· 
ci kadın giceyi camid~ Ganimin yanı ba
flnda geçirmişler. Sabah Ganimi Bağ· 

dada götürecek olan dc-veci gelmiş. Ga
nimin hMtehğı o kadar artmı~ ki kendini 
artık hiç bilmiyormuş 7 avallıyı altında
ki hasırla beraber kaldırıp da devenin 
üzerine bindirmitlcr. Köyden üşüşüp ge
len seyircilere Ganimin annesi de, karde
şide katılmışlar ve Ganimin deveye yük

letili~ni M-yretmi'.iler. Ana k12 Ganime 
çok acımışlar, ağlamışlar, fakat onu bir 

türlü tanıyamamıtlar. 

Büyük HALK 
- 101 -

Hikayeleri 

süz başsız, parasız pulsuz, evsiz barksız 
sokak ortasında buluverince kederinden 
yüreği çatlıyacak gibi olmuş. Hem 110JZ 

•ok.aklardan yapa yalnız gidiyor, Hem 
de çocuk gibi hüngür hünaür ağlıyormllf. 
Yürüdüğü yolun nereye varacağını dü .. 
ıünmeden dere dememiş, tepe dememiş, 
yürümüş yürümüş, nihayet küçücük bir 

lcöye varmış. Hem çok acıkmı~. hem de 

çok susamı~. Likin kimseden ne yiyecek 
ne içecek istemeğe cesaret edememiş, 

köyün mescidine girerek orada kuru ha
ınrların üzerine çömelmiı. Namaz vakti 
olmadığı için, camide hiç kimse yokmu~. 
Yorgunluktan CHnim hatta oturacak 
halde bile deiilmiş. Derin bir ah çekerek 
sızlıyan bacaklarını hasırJann Üzerine 
uzatmış. 

Açlıktan nefesi kokuyormuş cuyuya

yımda açlığı unutayım> demi,. Lakin 
uyku gözüne girmemiş. Şefak eökmeKe 
başlamış. Ortalık olaca karanlık olmuş. 
Müezzin minareye çıkarak sabah ezanını 

toplaamağa başlamış. Ganimi o acınacak 
halde bulmuşlar. Pkare artık hastalan
mlf. Hem aç, hem de susu7 olduğu yÜ

zündcn okunuyormuş. Köylülerin görğü

lü olanları Ganimin hali ve tavrında so· 

yu topu belirsiz bir clilennciden ibaret 
olduğunu anlamışlar. Cicili bicili olmak

la berab~r tertemiz bir cüppe. bembeyaz 
bir sank bulmuşlar: 

- Ey garip, nereden geliyor nereye 
gidiyor~un derdin nedir? diye ıorm•"Şlar. 
Ganimin dudak kıpırdatacak hali yok· 
muş, suallerine cevap verememİ$. Lak.in 
acı acı yaşlar dökmüş. ihayet Ga"imin 
açlıktan ölmek derecesine geldiğini se
zen birisi evine ko,arak bir c;:anak bal. 
bir çanak ~uf ve koca bir parça ekmek 
getirmi, . Ganim sl!t ve halı yerken etra
fına toplanmış olan köylülerle konuş• 

Bu sıralarda Ganimin annesi Ganime 
dikkatle bakarken onu tanır gibi olmuş. 
Hatta kızına: 

mu~. - A kızrm bu dilenciyi gözüm wrı-
Ganim tam bir ay bu camide misafir yor! Dur bakalım bu adamı ben nerede 

kalmı~. Gün geçtikç~ eriye eriye niha- gördüm} diye söylenmiş. Ne k"dar ol
yet yataklık ha.ta olmuş. Köylüler ona oa iki kadını kan birliği çekmiş, deveci 

n1 nı 

başında Bağdada doğru yürümeğe b114· 
lamışlar. Ganim yolda biç uyanmamış. 
Nihayet Bağdada varılmış. Deveci Gani
mi hastanenin kapısı eşiğine indirip, ora· 
da sokak ortasında bırakmış. Ganimi 
hastaneye kadar getirmiş yil Arhk öte
sini kim düşünürse düşünsün, onun uğ
raştığı deveci kirasını hak etmekmiş, 

ücreti hak ~ttik.ten ıonra öteıri ona vız 
gelirmiş. Onun için boş devesine tırma• 
nınca şarkı ıöyliye söyliye köy yolunu 
tutmuş. 

Ganim ta sabaha kadar sokak orta· 
sında kalmış. Nihayet sabah olmuş so
kak ortasında kalmış. Nihayet sabah ol
muş sokaktan gelip geçenler, onu görün
ce hayretle bakar, sonra işlerine güçle· 
rine gitmek üzere yollanna devam eder
lermiş. 

Zavallı Ganim o kadar zayıflamış, o 
kadar zayıflamış ki, bir deri bir kemik 
kalmı,. sözleri göz çukurlarına batmış. 
göz çukurları da elması düşmüı ytizük 
gibi kararmış, sürü aürü gelip geçen, du
raklayıp onu seyreden insanlann arasın
da pazaryeri kA.hya başısı da barmış. 
Kil.ya Ganimi görünce toplanan halkı 

«ç.ekiliniz I• diye kovmuş. Canime uzun 
uzun bakmış ve içinden cbu sabah işe 

ba~lamadan evvel bir hayır i liyerek bü
yÜk bir sevap kazanayım. Hem dünya
ma, hem de abiretime.fayduı dokunur. 

Bu adam hasta onun için onu buraya 
hutane kapısına bırakıp gidivermişler. 

Hastane açJınca onu burada ııörecekler. 
kaldırıp içeri alacaklar, gQya tedaviye 
kalkışacaklar ama, bu hastane hekimleri· 
nin ne matah olduklarını bilirim. Herifin 
yaşıyabileceği bile varsa ona bir iki gÜn
de cavlağı çektiı:mek usulünü bilirler. 
Gel be kahya batı 1 Şu biçareyi sen evine 
al da şuna bak.. ıoevap kazan I..• diye dü
ıünmüş. Arkuında bekleıen kölelerine 
emretm~ Ganimi kaldırınca evine taoıt
mış. Karısınl ça,iırıuış: 

- Bu fukara gence kendi evladın gibi 
bakııcaksın, demiı. ihtiyar kadın: 

- Baş üstüne r diyerek kollarını sıva
'ruş. Evvela Canimi tertemiz yıkanmış, 
onu buz gibi yatakların içino yatırtmlf. 
Alnına ııül suyu serpmiş, ilaçlar içirm~. 
tütsüler yapmlfo Ganim yavaş yavaş göz
lerin! aralamış. Kendine bir az gelir gibi 
olurken hatırına Kuıelkulup gelmiş, gör
düğü gündüz aydınlığı gözlerine zından 
olmuı. Zavallı Ganim İşle bu halde imiş. 

Karanlık oda içinde mapus bıraktığı
mız Kutelkuluba gelelim. O zavallının 

hali do Ganiminkinden farksızmış. Sek· 
ıen gün o mezar gibi odada inim inim in
lemiş. Onu ne arıyan, ne ıoran olmuş. 
Bir gün halife sarayın alt taraflarını ge
zerken yolu Kutelkulubun mapus bulun-

•• BİTMEDİ•• 

Almanya yalnız Dan
z;iği istemiyor Silo

ya da ortaya 
atılmaktadır 

-z:.-
Hi tl er, •on ırünlerde Lelüataııla olaJ\ 

anlaıımazlığı ıiim.ııllendirdikçe tüm en• 
dirdi. Denziıı merbaleei attlmıta benzi· 
yor. Askert hazırlıkların .Aiııatoaun on 
betinden sonra hızlll§tırılaeağı zat.n çok• 
tanberi ma!Om olduğu için, Almanların 
aıker ..,vkiyah bir aürpriz olmamıştır. 

Bu sefer de, yilrilyil' hareketinin mıuar· 
yen bir tarihte yapılması çok e..,,.Jden 
telı:arrür etmiı olduğu, ihtimal ki önii• 
müzdeki günlerde söylenecek olae !ıir 
Rayhıtag nutkundan öğrenilecektir. An• 
cak, Berlinden sızan haberlere gÖP<t 'bulı· 
ranın tahmin edildiğinden daha önce fid· 
detleneceği ve Alınanlann eüratle hare-
kete geçecekleri anlaşdmaktadır. 

Hitlerin Oanzi&e saldırması ve koridor 
me .. lesini ortaya atması ilz.CTine peyda 
olan milli mücadele dalgası, reviziyon 
taleplerinin bütün ıümuliyle kendini h~ 
aetlirmesi Alınan politilı:a.ının kuvvet .,e 
dinamizmini tqkil etmektedir. 

Alman politikası, Cihan harbinden 
sonra Almanyanw yeniden kurulan Leh 
devletine terk.etliği 46, 000 kilometre 
murabbaı sahanın büyük bir kummı bu• 
gün ziraat ve bam madde politika111 ba· 
kımından feda edilemiyecek topraklıtt 
olarak göstermekte ve vaktiyle ipeıunlı 
olan bir hatanın tamıri için bu yerleri re' 
ri i5temektedir. 

Alman talepleri, koridordan baıılıya' 
rak mllden ve endüstri bölgelerine iobİ• 
sar etmekle kalmıyor, Boı...mya ile Mo
ravyanın İşgaline ve Slovak.yada kutU' 
lan protektoraya dayanılarak şümulleıt' 
diriliyor. üçüncü Rayhın arazi ve kuvVe• 
tinin büyümeei, onun yayılma iftih•""1 

da arttırdığını ve Lehistana karoı yapı
lan tazyikin, bu memleketi BeTlinin niİ" 
fuzu altııta almak, onun devlet büny.,.uıl 
yıkmak ııayeoini istihdaf ettiğini yenideıt 
teyit etmektedir. 

Bütün bu hareketler kartaında Lebİ~ 
tanın boyun bükeceğini sanmak s~~l 
olurdu. Zaten Hitler de bunu bildiği ıÇfP• 

• . ..,. • · ·· tenidıen tahmın ettıgı umumı vazıyete ml11" 
ve belki de Lehistanla müttdik olaJ\ de.,k. 

k m•. !etlerden d•ha çabuk davranma 
sadiyle hareket pl8.nını tacil etti-

Noye Zürher Saytunl 
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Başvekili korku aldı -39-
---tr-ç t 1 b l em t A A Portakal nqiae kaçan dudak bo,.a-a a aş ı ane asa larınan modua ıec;miıtir. Hattı çok .. 

Eyvala •• dedi. Bu sefer hapı yuttuk. Mu- Bu yazıyı yazarken doatlanmdan biriai mer kadınlar bile sun'i görünüyor diye 

d • b k eczaneden içeri airdi. J'IUUIDA ıeldi ya- • • • • • bu ~ kullanm1Torlar. Y alma bu-
ha/ı/ıa/ı ıim ı eni tev if için emir veriyorlar zınm batlıiuu okuyunca. aman Kemal Bu aaayı bır pırı fanı Şaayıp peygambere siln heoUz bo,.alann tabii renklere yakın 
Nöbetçinin bütün bu söderden anla- ra imparatorla görüşmedi.. ~a~:::,r~:.. ~~.~1= ~:k: emanet bırakmlf ı "sahibine l)Brirain,, demiıti ::~i71e modaya hlkim olın~ 

dıiı tek bir fflY varsa o da kumandanın Totaras ve imparatoriçe birbirlerine laf etmeyiniz deyişimin manasına me- Slrle...., rensi boyalar, ~k llWl'I ol-
.. Anda oduuıda bul11nmama91 idi.. memnun bir nazar atfettiler. rak etti, ayakta yemek yemeyiniz, ayak- Sekiz sene bu minval üzere geçti. Mu· ~ ~:mcaktı .. Hareket 99 ay- makla ~ modad~ mertiini kay· 

Dimitriyos, onu şaşkın haliııde hıra- Totaras : ta idrar yapmayınız, ayakta tunu yap- aa sekiz yıl Şuaybin yanında Safura ile Sllriil rini hazırladı. betmamitta. Bu menmun moda tema-
bralc uzalrt..pı_ Merdivenlerden çıktı.. - Ben, dedi, odaya girer ve bu deli- mayınız bunu yapmayınız diye umumi beraber koyun :Mirülerini güderek yapdL y: la e_,___,_ ,.__ •.1••-- yüliinil bir kelim.,.le lıillba etmek il-

..... _,_. k Bu uzun yıllar, Musa ve Safura için de- 0 Çuuı~ Yoir.Cl"8 laucr. ----':-...- L.u .... ._ ..... __ _._ • 1 be L-
YWcarı b~l.BIU oduma gittL kanlmın muha&z kumandanı nezdinden hijiyen aideleri gibi !fCYler düşünülür Evlerinin ö Unde birblrlerin sannq ...... .__ uuaın ~ıv • pem uo-

Nb"betçi de, merakını tamamen izale avdetin! orada beklerim.. Kendisi.ne ba- ama ayakta li.f etmeyinizi yeni duyuyo- vamlı bir aevgi hayatı oldu. Musa ona dolat olarak ~ e yalann hakim olduiunu .öylemek icap 
için kapıyı aralıldıyarak içeri baktı.. na yaptıiı ihbardan dolayı teşekkür et• rum dedi. arbk kansı gözile bakıyor ve bu bakım- Ş yip y8§lı öileri • M b i edtt. YUzilo Ye ell>ieenin nnaiYle ahenk· 

Oda.. Boştu.... meğe borçluyum .. Ayni zamanda da su- Nüktedan dostumun bu sözüne bir d.~n büyük aevgiai~in tezahürlerine bir rına uabast~ktan .!ıra ona: uaayı 1 
• tar olmak tutiFle toıı: pembeden b-.Jı· 

Kumandan içeride yoktu!.. ikastçilerin U7.erinde bulunan bu klğıt· hayli gÜldüm, benim burada ayakta laf gunah manuı vermıyordu. _ Evlldım dedi. Uzun ollar Cide- yarak• kO)'UMlfta kadar l.er renk kuDa· 
Jflf Jardan birinin hDşpapazın eline -...f-iği. etmeyiniz diyişim, oturopta öyle lakırdı Sllfura ise, gittikçe olgunlapn hisle- ,__,_ Sana ~-,,_. y ıuL,or. 

"'~~- il M b H bü .. b "I d cel\lllll, ua&&l llzun olur. Evde, ki- . 
Marina, Dimitriyosu muhafız kuman- ni de haber vermeliyı'm.. ediniz demek değildir, doktor ve avu- r e usaya uı tün ag anıyor u. ••- ___ ,.ı • .. ---'· '----'ık Yalmıı: bu boyalan blLumken dudak N'h it' . M ıt.. iMi" va&Uesı goren pen~- ve a.aI1llU 

danının odasında bıraktıktan sonra tek- Totaras böyle söyledikten sonra dogv - kat arkadatfann me.leki bir fikayetleri 1 ayet ıe ız eene geçti. usa a~,r- odada b' k" da alı •-•-- "'- rujlanma yanaktaki boya ile uorti ol-
1-'- b "d . S fu ır •Ye Y ..-..ı- var. vı.ı-

rar yukarı çdnnış, büyük salonda bek- ruca Dimitriyosa tahsis edilen odaya vardır, onlar derlerki ,.olda giderken bir u;; orcun~ 0 em11 ve 8 raya tama- laıdan birini al. Sana hatıram olsun.. maa Ye kootrut yapmama• l&zımd .... 
lemele ~mmpı.. girdi,_ doabl rastlarız, doktor ise o(>yle ısiklyet men tesahube hak kazanmıttı. Musa, ihtiyar kainpederinin hatırını Dudak ruja sözde ıOzel bir tesir hırak-
İmparatoriçe kanlı odada ha§vekil ile, İmparatoriçe ise .Marinaya orada kaJ. eder aman doktorcuğum bizim kayın * hoş etmek için e•e girdi. Karanlık odada mak için ~ parlak olmalıdır. Bll-

imperator hWIUSl odasmda başpapazla masını ve imparatorun yanından bap- validenin karnında bir .ancı var, fÖyle . . . . k6şeye dayalı müteaddit Asalardan blrJ- lcis yanalt nıju. pudra ile kapanacaiı için 
ve Dimltriyos ta aşağıda mWıafız ku- paz çlkarken gözlerini açmasını, arala- ,Oldan l>aŞlaYip göbeğine vutuyor, ora- Uzun senelerın geçı§ı Musanın. k~lbın· ni, çatal başlı bir asayı alarak dıpn donuk bir manzara vermelidir. 
mandam ile acaba ne konuşuyorlardı? .. nnda söylenecek sözleri duymağa çalış- dan kalkıp kudtlanna iniyor, kuıklar- de an~ı~ın b.abasının, karde§l.er~n ılf• çıktı. Kumral bayaıalar dudaklarını açlk ren-

Ah.. Bunlan bi.r öğrenebilse o zaman masmı tenbih ederek kendi yatak oda- dan diz kapaklanna toplanıyor aman hu- kını korükledi. Onlann hasreti, gıttikçe Şuayip bu asayı görünce tanıdı.. ıe boyamahdır. Çok koyu renkler kum-
Sebastiyanoya hepsini haber verecek ve sına döndiL na bir reçete) .. Hekim arkadatlar böyle yüreğini yakmağa başladı. Hattl sekiz Bu Asa, çok yıllar önce bir piri fAni rallann aüzelliiioi bozar. fakat e.mer 
ooun gözUne daha çok girebilecekti.. ff ayakta llf etmeyi hiç eeYmiyorlar. aana- sene bitmeden evvel de burasını bırakıp tarafından kendisine getlrilmlş 'Ye! ba:yaalar koyu reDkli dudak bo,.w kal· 

Sebastiyanoyu hatırlamak genç kadı- İmpu-at.anm busust odaNnm .kapisı nın bin bir tekli ve bq yüz eebebi var- ~~~~kti. Fakat Şuayp Peygambere ver- - Bu Asanın sahibi varcbr. Gelecek laaciakl•n ....kit yüderine Mrt bir ifade 
nın kafasında ve tekrar ona ait endişe. aç.aldıiı :zammı dışarıya ilkönce ba§pa- dır. Hutayı ve bünyeyi tanısak bile böy- ~ıgı ~o~ ve ııUzel ~furaya ka~p ~uydu- senden alacaktır. O geliace)'e bdar IW'erir. Halb.ki - bir kaduı. ko,. 
lerin "IS bulmMft\I sebep oldu.. paz çıktı.. le ezbere hasta teduili ayakta bir feY gu hını huna manı olmuştu. Şımdi mild· aeode emanet blsm.. renkli dudak boyule bıir kat daha siial-

Evet.. SebatJ,yano ne olmU§tu! Marina, onun yüzüne bakt.ıiı umıan tavsiyesi çok yer~·'! ~,~ çok aetieeeiz bir det bittikten sonra bu emelin meydana Dem.itti. Yani bu Au böylece emanet lqir. 
Böyle ve hem de en mühim zamanda suratının imparatıonm huzuruna girdiği şey oluyor, laf arar.1:.::da doktorlar bu iff' gelmesine bir mani kalmanut~· . olan Ala idi. Şuayip ifte bu sözleri ha· Yazın bazı kadınlann dudak lan ..... 

birden bire ortadan kaybolmesım acabe zamandan daha asık ve daha san oldu- fena sıkılıyorlar. Hulaıkc;ulara gelince: Maksadını açıkça Şuaybe soyledı. brladı. lar. Dudak çatlamua. riizPdarua teliria-
~ mi yoba kötü mil mana vermek 1'- ğunu farkettl. Onlar da aynı ıiklyette. Yolda giderlı:er Bu karar, Şuayp Peyeamberi üzdü. - EvlAdım Musa .. dedi. O alchğuı ha dea iled l'elcliii sibi brac:.iierin vaıı:ife-
aundı?" İmparator ise arkadan gözükmilf ve bir dosta tesadüf ediyoruz, aman lca~e- Fakat Mu.anın karanrun 1tat•t olduğunu e~et ~hadır. Ve ahibi se1iP ben- sini iyi yapemama-dasa da ileri ..... ** başpapaza gQJer bir yilzle: ııim iyiki aizi gördüm. hizim refikantn ba- anlayınca. den isteyınceye kadar bana bıralalmıJ- Fabl• ziyade. lwllamLua dadak bor•-

B.peldl ile başpa • mabatJa - Dediğim gibi muhterem ped d ba bir erkek kardeşi nr, bu adam bun- - Peki cvlitl dedi. Fakat seni böyle tır. içeride başka &salar var. Bunu bırak tarının fenabia bua sebep olar. Bu mllır· 
~ geJm.iJlercli.. ~bura w ~ti .. Benim hayatım hak.kmdaer~~ dan dört ay eV'ftl ölüyor, üç çocuk bıra· m&Lıız olarak kendi memleketine gln- ta onlardan beğendiğini al. aimde dadaklan kurur. Deri pul pul d6-
b' biri admsma k.ofturan bep ~ hiç endişede bulunmaymız.. Size brşı kıyor, çocuk dedimae bü:vüiü yirmi bao dermek benim §Alllma yaraşmaz. Benim Musa: küfür. Hatta bazaa dudak kenarlarında 
ır seıi • . - da bafveklle ~ da itimadım çok bil- yaşında babasından evvel ölmü~ benÜ7 ise. sürümden ba,ka malım yok. Eğer - Peki.•. eunse çalaa bir çizci hUal olur. 

kil suikast teşebbOstl ve SL kastçnerın -nl..uL- ,_,__ 1 . ıl bir sene daha burada kalma"ga razı olur· Diyerek eve girdi. Elindeki Asayı ka· B · et L-----d h .. d _ı_,L OzerJerinde çakan başvekili itham edici ,.u.n .. ı.u ... FKJU1t hayatımı korumak zah- veraset muame esı yap mamıı pyet). • . . u vazıy ...u,_., a er gun ua.a· 
kA~ metini sizlere değil .. Başka birine ver- Avukatın bunlan ayakta dinlemesi hi-- 'an bu bır sene ıçınde koyunlanmın do- ranlık odaya bıraktL Köşedeki diğer ları ince ve yumupk bir fırçayla fırça-

. d' s· l k'lised d 'f d . d h' f''-' . .. d ğuracakları ku:rulan hep sana veririm. A~alar içinden birini alarak dışan çıktı. lamak çok faydalıdır. Dudak.lan beal-'-
Bunu imn11 ... atıori.....ve anlatırLen "-•- ım.. ız ya nız ı e ua vazı enlze e yerın e ır uur vennesıne muaaa ~ . • F k l d k b l 1 -ı· 

r-' ~, :a. --r bakın -~ . . . • h k k 1 d b . Şuayp ısrar edınce, Musa bır sene da- a at e in e l Asa yine Iraz evve a - · b' '-- ah t tatl ı.. _ _J " ı a vekil Dimitriyostan da bahsetti ve bu de- ız. .. Başve101 de idare ışlerıne ka- etmıyormuı. t; u c•1 arın a u ışter h .. . cı ır a.re:m y u ı uauemyagıy a m -

O '--.1-- k ı~1 • • ''-~ ti . s· -• -ı· a kalmaga muvafakat etti. dığı ve Şuayip peygamberin emanet de- saj iyi netice verir. yalnız hu itten btk-
likanlının her halde çok §eyler bildiğini nşsm.. llUIWU" ço ~erınız arasında ne şıKAye erı vamuf. n: ec.ı:acuara 5 ... m- Din tarihleri ve raviler diyorlar ki: di~i As idi 

birbirinizin ~~ ile ) 6 a · m.,.arak denm etmek iyi bir netice a1-
ve onu ya susturmak veya llÇlk konuş. 'i""=" meşgul olunuz ve ce cO sene, Şuayip peygamberin .ora- Bu hale Mu.sa hayret ettt. malt . . prttır 
tunmk için bir~ 8l'lllDak 11zam &el- ne de sarayla allkadar olunuz.. Bunlan Tramvayda, vapur veya yolda bir .undeki btltiln tlitl Jm:run1ar ikiz olarak _ Ben bunu bırakmış ve ~ ııçuı • 

diğini söyı.11.. .._ 8&)Jedillm all:ıl .,...._ a. bapeldle arkaclıqa rutlıyo~ iyiki •izi •örelim kuzuladılar. Ve bu kuzulann hepsi de alm~, nasıl oldu da bu tekrar elime ~udaklan. ~~~~l ba~= ~:: 
Bele ....., n şimdi imparatora söyliyeceğim.. bizim oilao pek zayıf buna bir kuvvet erkek kuzu killer.> geldi .. dedi. d ıuına l'\IJI-: ~er. kak l'UJır-1_ 

muhakkak bu mesele hakkmd& bir fe. Başpapaz, cevap vermedi .. Veremedi.. iğnesi vurmak istiyorum, hangi iğn.eyi Musa artık Uedaylnl terketmı• Jaa. OçtıncU defa eYe girip ~ me en evve ar tar ao yas. .. 
,. ...,durdaiu _.,,

1
1!111i Jldai .._._. 8lıdece eliyle Mr Wanoa ~ ~ ta..-,.. edeniıniıı:. Öp bab.nm eliai>. Ne zırlanı,ordu. Klzlarurıdan ve eY1Adı ka- elinde yin Asa nrch zaman dıadak.lan7ailwak IUÖll'· Yalmzbut.-

de hlkimdi.. fmp.atmııı ba IUl'ede MeelJaln lümaye- cevap 9'ermeli. bir hekime aöetenenizde dar .evıdilt llnaclan ayrılmak Şuqlbe Bu ..,.;. ~ ·., w kendi .ma kuna dudak ~ k.Uaomamap 
İmparatorip, bapekile açıkça teklif sine havale etti .. Sonra a!tır ağır uzak- tıhbt bir lüzum derken Wı keeerek falan çok alır geldill içiD bu aefer de M~a kendine: pejl'i dikkat etmelidir. 

etti: laşıtı.. doktor Allah eksik etmesin ahpabundır, ba§ka bir teklifte bulundu: - Belki Piri Faninin ..tdbl dediği TAVSiYELER 
_ Hemm ait. fİIDdi 0 delikanh ile, kuvvet iğnesi yapılmasına müsaade etti. _ Evllt. dec1L Vakıl koyunlarımız kimse Musadır. KarU'mlf cümiif takunlannı temiz:I... 

D.imitri,yoala açtkçıı kon111- lıfad-n ld Yalnız lüzumfa 1Je voka eVYelce kaT.et tunıbu mu ic;ire- senin tilüne çift kuzuladı. Fakat dikkat Diye d~ündil. Asayı llu.wya verdi ııaok için onlan bir kaç dakika içen.D 
she haber verdi.. '7ft---.l-rım· 1..!-- ~ıı~ maL..Af • Lf I tim derııiniz, ıuruplann adlannı ezber- etmez misin ki kuzuların ~ b.iç :ve onlan uğurladı. bir tu&aıa karbonat atdm11 kaynar suda 

~ - ~ RU rsfeR er ,· erı· b akmak Wdir man değil dosttur.. lemiıl 9ll1l ile •yar. çocaia iyod• bir..,,. difi yok.. Şimdi ben sana •aad üzere bü- Uuu ft Safura. öol.eriu alıiilıariDi ar · 
Bu ~ mumık bulan Totlıras aÜrmek... lazım, reçetesiz verilen kuvvet ilidarını tün erkek kuzulan verecek olurum al- katarak yola revan oldular- * 

ı.._.ı: ~ • Bir mumun fitili ctrafuıa konan bir• 
kanlı ocJeden ça1da.. İmparator• de be- cCZ.:.......-....e.!- en • tid t ....:-ı--.:nc1 sözönhe ko,-armm. ,..,kea çoeaia Ti- rilııün ve -iyemin hiç bir kıymeti ol- - Baa....:.Da - ·-- ... -, L-- ... ;._, --...1-'-• ......... hem .. 

...... TlllR:Ull iP a PleDRplCn en • ı· ı... • • ----! k ,,._..__ --- ---1---~- ........... lllCUl -- paaı!llU~··-raberlnde olarak bUyUk salona pldller. 1"riai, talMI faftlada a~ bulunal- tamını oır şeymı ta,._.~· amva- mıyaca .. vsumE" - 'ljU&_,,..,.,--.-... 
fnı .... _ .... ..;,_ Karinaya : d vf-d-- _!tl_d _ _I • • fak .,.. d Gel, bunda bir - daha kal.. Bu -.ıe /nmlterenin ltalıilti mUlllllll daha uzun da,.amnuuu t~ 
~--~ rnıyan e ICUe!I" Ye nuuıımene .,.. mine- A b ,,____ d .. .. ,._ ı.. •• ..,._ 1r ._ ba a • eder 
_ ---- dedi ı.. ... --kili -•--~-· . . ca a g~fao.fat mı lim diye e sana surumwı. uu..uu.ııv•wruu - Hı ı · 

nw.uu, • '""":f•"" .llWlillırm aebetler ıdame etmektir. Be.tia - M~ v lı Gel k d · ••azı• yafı·nı• ı•t er 
odasına ~... k • • • şaşırır kalırsınız. bunu ayak iiatü keatir- .il§ y~un.. ece aene gl ersuı.. ıv • ~ 

'"""""" ova dnk nl9ftDla WI ...,,.ffabye- • · · • Bu teklifi mantık! ve do v bulan b ·ı • 
Marina hayretle imparatoriçenin ;yU.. tiaiD---. .....&mle, So.yetlaBkiiıneti- 1~ pek-~o~.bır.~~foluyor •. ~ b~~-•dın- Musa yine Safuranın da ri= ilzerine 1 ıyor 

ztlne baktı ve sonra : nin meafaatlerioa mıd.alif ma••ız ta- eyın ay~ uzen .. etmey:iauz, U3UI ve . Hitler, fimdi lnsi]terenin bakilct vazl. 
- Fakat dedi o adam §imdi odasında lepl d bulu uJi •-L" . . erklnma riayetle edilen IAflardaa en ta- Medayinde kaldı. yl 
- erede" ' er ~ n .~ _yıw e~. bil Ye ea doiru netice almacaiından Şimdi, ravilerin. rivayetlerini ve mu- ,.eti ne olduiunu biliyor. Kısaca slS iyo-

Elıonomilı bir /ı6priJ. 
den ıonra ıiyaat 

ani af""" N v · l1teklen yalnız luzumluya ve makule m· •. h . . kaddes kitapların da Ayetlerini takiben rum; Almanya ile Polonya arasında mu· 
- 4. '"'gıya, muhafız kumandanının b• • k 1 )' ha • fUP e etmeyuuz. aD''- bul J 1 L 1 ·~ wu etbrme • nasyona - soqa ıat n- Musanm hayatını nakle şöyle devam ıuı; unan mese e er, mfiza.:erat yo a Gayet tabii olarak evvela Almanya" 

yanına indi.... . dı ci siyasetinin karakteristik unaurunu te,-
8

.._ lı ___ ._, edebiliriz: ile halledilebilir. Maamafih Hitler, bu So'V)'etler birliii arasına ekonomik bir 
Totarasın rengı sarar : kil eylemektedir. Nasyonal - sosyalist ..- ~ .,.._ Ga ikinci sene de Şuayibin silrilsündeld meseleleri ıiddetl~ halletmei'e kıyam köpril atılmışhr. Bazı memleketler, sun1 
- Eyvah .. ~· ~~hakkak benim hareketi. diier devletlerle yapbğı ademi Seydiköytlıı Yeşı1 mahallesinde 6 sa- kuzular çift kuzu1adılar, ve bu seferki edecek olur ve Polonyalılar, iatiklll1erini aıüçlükler yığmak suretiyle, ticareti ve 

tevkifim için enur veriliyor.. tecavüz paktlannda da göstermiftir. in- yılı evde oturan .Mehmet oğlu Tevfik kuzuların ise hepsi dişi idiler. müdafaa etmek için Jilih elde mukave- mübadeleyi aiyaai düşüncelere kurban 
Bu lflerde çok zeki olan lllarina atıl- silterenin ak.ine olarak. Almanya. •ov· Yapıcı, ayni mahallede 11 sayılı evde Musa, ikinci sene çifter kurulıyan k~ mete kalkı~cak olurlar iae hüyük Britan- etmiflerdir. Alman • Sovyet ticaret an-

dı : yetler birliiinden bayabm yabancı men- oturan Veli oğlu Sefer Tekin ve Sefer yun silrUsilnden, yani Şuayibin !diril- yanın ve Fransanın bütün mU,ellah kuv- la§lnaaı, tamamiyle buna muhalif bir he-
- llenk etmeyiniz. .. ÇOnkU bafPlt- faatler içio teblike,.e koymuuu talep et- oğlu Mustafa Kandıra, Hatice Borva is- silnden miktarca çok daha fazla bir hay- vetlerine güvenebilirler.> def takip etmektedir: Bu anlatma. iki 

P8Z daha imparatorUJl yanından çıkma- memipjr. minde bir km kaçırmak ilzere yolda van sürüsü ile artık yola çıkmala hazır- c mB_ müli ekonomiyi, ouuri bir surette, inkitaf 
dı ve misafir de bappaz geldikten 800- Föllôpr ......_iller önüne geçmiper ve yakalımml§lardır. lamıştı. Bu sefer muha'kkalr surette 3SUS a rOD ettirmektedir. 

Me~ı!:,b~~rı;,~ ~rak km .. Hanı ateşleyin.. Çalı çırpılan ra- Bir çocuk dfıf(ırme t.!~=:!:!~=b~ 
ediyorum. Kanlara bulanmış insanlar bant du- vahasından çıkan İf daha ıimdiden, dünya efkln umumiyesi 

Marki buraya iki fersah yakında men- manian arasında hanın kapısına çalı. ot lstrazburg mahkemesi, son gfinlerde için, Avrupa vaziyetinde ve entemaayo-
n1 kuracak, yollara nöbetçiler ikame yığınlannı yığıyorlardı. bir çok cçocuk dilfürmo divalaruu rüi- nal müna.ebetlerde tam bir değiıildik 

1 DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve 

(ıKıNCI 

ederek bizi bekliyecekti. Kendisi g6z0.k- Bu sırada Gniafon aaidaki diSnemeçli yet ebniftir. Bunlar araamda pyanı dilt- tetldl e7laniftir. Ş..dJ f1.ll'UI anlatJ~ 
medi!f gibi yol boyunca nöbetçilerine JOl tarafını göstererek: kat olan bir dava da ıudm: tır ki, bütün milleder Almanyaya Ul'fl 

macera rOm8DJ de !'8Stlamadık. Sir .. Sir .. dedi. Bakınız ... l§te .. llon- Deniz, 20 ~tlarmda "'• Baron Rei- tt.uıdnaQ"a ~e etmemek~ ve ya-
Bu sırada bir yaylım ateşi lambunm senyör Barbezyonun adamlan bu tarafa henttaJ"DİD imada. fakliltede difçilik tah- baneı menfaatler ıçın kestaneyı ateoten 

K J S J M ) sesini kesti. Askerler .. hana ateı aç:tru§- ıeliyorlar eil ederk• arbclatlanndan bir pnçle çıkannıya hazır hulunmamaktadır. So-
laT '"' handan da aynı r-ukabeleyi gör- On dördüncü Lui derin bir nefes al- •YİllDİI ,... hamile kalmıt. mereli ~n ;~vyket. müBnasebetleri, bir 

- 30 - m~erdl. ' eh. Delibnlmın aile.i rnanf •• &ea8İn b- ihtar tCWS:- ey..,.ece tır. ir çok miUet-

On dördüncll Lui, muhafızlarının at- bu otele karşı bir yaylım ate§i açarız. Rozarjm tahmini gibi etrafı göıı: g6z{l O, bu çaqnpnada rakibi Olan momm- zı oPl1anna almak Ye mesel~ b. euret- ler, kendi bay .. tl ~h.alanna tesir ec:lebl-
larmrlaa ~ BldWderiaia ~ Binız 80Dl'a etraf duman içinde kalır. fÖrmiyecek bir duman bplamqtı.. yör Luinin olması ihtim•linj dtqiinerek le kapatmak Mte.eitler. Fakat mairur Ba- lecek ol~ gergınll8J~ ortadan htkma,.. 
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5 Birincilik 2 ikincilik alan Istonbul 19 
puanla birinci,2 birincilik 2 ikincilik alan 

Ankara 13 puanla ikinci, 3 ikincilik 
alan lzmir de ücüncü oldu , 

}"'uar kupasını lstanhnl kazandı 

Güreşlerde heyecanlı bir sahne 

Fuar 1'upası güretleri dün akşam ni
hayetlendi. Ve Ankara ile lzmirden da
ha teknik elemanlara malik olan lıtanbu1 
takımı kupayı kazandı. Güreşler bittik

tuşla yenilmesine rağmen fena güreş

medi. 
79 - Ahmet Koç (lstanbul) rakibi 

Ismailin ( lzmir) hastalanması üzerine 
ten sonra Fuar komitesi ve Belediye reisi hükmen kazandı. 
Dr. Behçet Uz, birincilik ve ikincilik. alan 87 - Ali Ahmet {lstanbul) Musa 
güretÇilere madalyalannı tevzi ettikten (lzmir) güreştiler. Vücuduna ve kuvve~ 
ıonra, Istanbul takımından Saime Fuar tine göre Musa çok fena bir güreş yaptı. 
kupasını verdi. O kadar 1'i oyuna getirdiği rakibinin 

Derece alan güreşçiler şunlardır: mü§kül vazi:9etlerinden istifade etmesini 
56 - Birinci Ahmet Çakır (lstanbul) bilemedi. 

l.kinci Şefik Kandemir (lzmir). Ağır siklette lzmirden Mehmet Güneş, 
61 - Birinci Yaşar Erkan (lstanbul) belki bir senelik olan güreş hayatının en 

ikinci Suad Savaş (Ankara). zevkli neticesine ulaştı. Bir gün evvel 
66 - Birinci Servet Meriç (lstanbul) Çobanı bile müşkül vaziyete sokan Satıl-

ikinci Bekir Yolcu ( lzmir). mışa (Ankara) karşı ezici bir güreş neti· 
72 - Birinci Celal Atik {Ankara) cesinde 3 dakika 20 saniyede tuş. yaptı. 

ikinci Faik büken (lstanbul). Maamafih şurasını itiraf etmek lazımdır 

79 - Birinci Ahmet Koç (lıtanbul) ki Satılmış ağır sıklet güreşçisi değildir. 
ikinci Faik (Ankara). Her iki Mehmede nazaran pek zayıf kal-

87 - Birinci Seyid Ahmet {Anka~a) maktadır. 

ikinci Ali Ahmet (lstanbu]). Pazar giinkü güre~lerin neticeleri: 
Aiır siklette - Birinci Mehmet Ço- Bugünkü güreşlerde lzmirli gençler, 

han ( lstanbul) lkinci Mehmet Güneş tecrübesizlikleri yüzünden lüzumsuz ye· 
(lzmir). re asabiyete kapıldıklarmdan bütün gü
Takım itibarile de puan vaziyeti şöy- reşlerde tuşa geldiler. 

ledir: Bazıları da kendi sikletlerinin üstünde 
5 Birincilik, 2 ikincilik alan Istanbul güreştiklerinden derece alamadılar. Ma-

19 puvanla birinci. 2 birincilik, 2Ikinci- amafih bu güreşler lzmirliler için bir ikaz 
lik alan Ankara 13 puvanla ikinci. 3 oldu. 

ikincilik alan lzınir de üçüncü. .. 
Dün akpmki ~!erin neticeleri: 
56 - Şefik Kandemirle (lzmir) Ni

yazi Birinci (Ankara) araşındaki ilk gü
ıq. Şefik'in 15 "dakikalık üstün güreıile 
lehine bitti. 

56 - Ahmet Çakır (Istanbul) Niyazi 
Birinci (Ankara) arasındaki güreş, Ah
met Çakır ittifakla kazandı. 

61 - Ankaradan Suad Savaşla lz
mizden Nuri güreşti. Eski bir güreşçi olan 
Suad 6 dakika 7 saniyede tuşla kazan
dı. 

Şinldilik hiç bir teşcbbiiste 
bulunmıyacağız diyor 

Vaşington 28 {Ö.R) - Matbuat konferansında hariciye nazırı B. 
Kordel Hul şu beyanatta bulunmuştur: Avrupa ve Uzak şark vaziyeti 
hakkında çok tafsilat verecek mevkide değilim. Vaziyetin inkişafını 
sıkı sıkıya takip ediyoruz. Fakat şimdi]ik hiç bir teşebbüsde bulunmı
yacağız. Lakin Amerika devletlerini Lima ve Boenos Ayres konfe
ransları hükümlerine tevfikan Avrupaya en son bir istimdat name 
göndermek için bir konferansa davet edeceğimiz doğru değildir. Keza 
Staline bir müracaat yaptığımız hakkında da bir şey bilmiyorum. Eğer 
Cenubi Amerika reisicümhurlarından birisi Reisicümhur Ruzveltin 
jestine benzer bir jest yapacak olursa Amerika böyle bir teşebbüsü 
çok müsait şekilde karşılayacaktır. 

HoJlanda kraliçesi 
Radyoda Hollanda müstemleke 

halkına hitaben bir nutuk söyledi 
Lahey 28 ( ö.R) - Kraliçe Vilhelmin radyoda Holanda ve müs

temlekeleri ahalisine bir nutuk söyliyerek demiştir ki: 
c Vaziyet vahimdir. Henüz sulh yolunda hal ümidi külliyen zail 

olmamıştır. Fakat harp çıkarsa Holanda en sıkı bitaraflık muhafaza 
edecek ve bütün kuvvetile bu bitaraflığı müdafaa edecektir. Muharip 
taraflardan birinin Holandayı barba sürüklemeğe çalışmıyacağına iti
madımız vardır. Holandanm daima takip ettiği istiklal ve sıkı bitaraflık 
siyaseti kimseye şüphe veremez. Bitaraflığımızın müdafaası zarure
tiledir ki bitaraflık azmimizi vikaye edecek kafi kuvvetleri el altında 
bulundurmak maksadile Holanda hükümeti en son ihtiyat tedbirlerini 
almakta daha ziyade geçikemezdi. Bu tedbirler Holandanın kimse ta
;afından tehdit edildiği manasına alınmamalıdır. Fevkalade vaziyetin 
lüzumlu kıldığı ihtiyat tedbirleridir. Omid ettiğimiz gibi zait olduğu 
anlaşılsa bile her kes Holandanın kendisine ve yabancılara karşı borç
lu olduğu tedbirleri, ihtiyat tedbirlerini almakta tekasül göstermedi
ğini görmüş olacaktır. Çünkü hunlann unutulması çok büyük bir ih
mal olurdu.» 

Amerikadan dönen 
Brem en vapurundan haber yok 

Londra 28 (ö.R) - Vaziyetteki gerginliğin neticesi olarak dün
yanın her tarafında bütün deniz yollarında seyrüsefer programları de
ğjşmiştir. Vaşingtondan bildirildiğine göre, Amerika limanlarından 
Almanyaya doğru bütün vapur hareketleri ilga edilmiştir. Nevyorkta 
bulunmakta olan Alınan vapurları yolcu almadan alelacele Almanya
ya dönmek üzere yola çıkmışlardır. 

Geçen çarşamba gününden beri 1800 yolcu ile Nevyorka hareket 
etmiş olan Bremen vapurundan haber alınamamıştır. Telsizle temas 
için yapılan teşebbüsler neticesiz kalmıştır. 

Nevyorktan gelmekte olan ve lngilterenin Sutempton limanına uğJ 
raması lazımgelen Orupa Alınan vapuru bu limana uğramamıştır. 
Halbuki oraya çıkarılacak kırk yolcu vardı. 

Sutemptonda Orupa vapuruna binmek üzere bekliyen 40 Alman 
yolcu da lngilterede kalmışlardır. Yedi yüz yolcu ile Bombaya uğra
ması beklenmekte o1an bir ltalyan vapuru bu limana gelmemiş ve 
uzak şarka doğru yoluna devam etmiştir. 

Bu vapurdan hiç bir haber alınamamıştır. 
Avusturalyaya gidecek bazı lngiliz vapurlarının hareketleri talik 

edilmiştir. 
Danimarka vapurlarına da yeni bir emre değin Danziğe uğramaM 

maları emredilmiştir. 
6 1 - Bu siklette güreşen lzmirden 

Durak rahateizliği dolayıaile gelmediğin
den Rakibi Yaıar (lstanbul) hükmen 
kazandı. 

66-Servet (lstanbul) Bekir (lzmir) BUDAPEŞ'J'EDE 
arasındaki güreş de, ilk defa böyle res- Macar Nazilerinin 
mi bir müsabakaya iştirak eden Nurinin nümayişleri 

tuş olmasile neticelendi. Budapeşte, 27 (A.A) - Macar nazi-

ALMANLAR 
Bir Polonya konsolos· 
hanesini abloka 
altına aldılar.:.. 

79 - Vahid (Ankara) lsmail (iz- lerinin Alınan ve İtalyan elçilikleri 
mir) güreşi Vahidin 4 dakika 29 sani- önünde dostluk tezahüratı yapmalarına 
yede tuşla kazanmasile neticelendi. polis tara.bndan müsaade edilmemesi 

Varşova, 27 (A.A) - Alman polisi, 
Marienverderdeki Polonya konsoloslu
ğunu abloka etmiş ve binaya giden tele
fon tellerini de kesmiştir.. Bu suretle 

lspanyo y 
ispanyayı antikominter~ı pakta siirük· 

Jeyt1'n Almanyayı itham edi yorJar 
Londra 28 (Ö.R) - Ispanyadan gelen karşı yapıldığı hatırlatılmaktadır. 

haberlere göre bu memleket, Avrupa Sovyet tayyare ve tankları olın~ 
harp halinde bitaraflığını muhafaza ede- idi dahili harp bir kaç aydan fazla sut 

cektir. Ispaı:yol nasyonalistle~~ ~an~a- mez~. Madridi müdafaa ede~ Sovye~ !~ 
yı Antikomıntern paktına surukledık- neralı Klevber ve onun erkanıharhıY . 
ten sonra Sovyet Rusya ile ademi taar- idi. Bi.itün bu sebeplerle Ispanyol bil• 
ruz paktı imza eden Alınanyanın Ispan- kümeti harp halinde bitaraf kalacağını 
yaya ihanet ettiğini açıkça söyliyorlar. ilan etmiştir. 

Cüınhuriyetçiler de bu haddise kar- Yeni hariciye nazırı, general Belve-
şısında şaşırmışlardır. der, son günlerde Fransa, Amerika, P<>" 

Madrid 28 (ö.R) - Ispanyol gaze:e- l~nya.' ~omanya, ~,:ı:caristan, Belçik:: 
}eri, Ispanyanın Almanyaya karşı mın- fırlerını kabul ettigı halde Alman · tl 
nettarlık borcu olmadığını yazıyorlar. riyle hiç görüşmemesi nazarı dikk3 

Çünkü Almanya mahdut mikyasta olan celbetmiştir. 
yardımını daima zirai maddeler ve ma- Umumiyetle zannedildiğine göre ge-o 
denler alarak ödetmiştir. Ital:anın_ yar- neral Franko, hariçten ~ir ~alep vu: 
dımı ise daha az menfaate mustenıd ve bulmazsa ispanyanın vazıyetı hakkıll 
daha çok ideolojik olmuştur. Esasen Al- beyanatta bulunmıyacaktır. Fakat taleP 
manyanın Sovyetlerle pakt imza etmesi vukuunda yapacağı beyanat, lspanyanııı 
ispanyada çok fena tesir yapmıştır. Is- bitaraflığını teyid mahiyetinde olacak• 
panyada asıl mücadelenin komünizme tır. 

Ciano İngiliz seliri MUSSOLİNİ 
ile konuştu... Kanada başvekilinill 
Roma, 27 (A.A) - Kont Ciano, öğle- mesajma Cevap vereli 

den sonra İngiliz büyük elçisi ile kısa Londra, 27 (A.A) - Ottavadan Rô)"• 
bir görüşmede bulunmuştur. ter ajansına bildirildiğine göre, B. M°'" 

Roma, 27 (A.A) - Öğleden sonra ya- solini Kanada başvekili B. Mackenı~ 
pılan Ciano - Percy Loren görüşmesi Kingin gönderdiği mesaja cevaben bit 
hakkında Roma İngiliz mahfellerinde telgraf çekmiş ve bu telgrafında hakka
söylendiğine göre İngiltere büyük elçisi niyete dayanır devamlı bir dünya sulhıt' 
bu görüşmeler ile enternasyonal vaziy~ nu muhafaza için hiç bir gayretten (e" 

tin son inkişafları etrafında İtalyan ha- kinmiyeceğini bildirmiştir. 
riciye nazırı ile münasebete geçmiştir. __ 

-*- Bükreşin bir tekzibi . 
BelçikanJD Bükreş, 27 (A.A) - Polonyanın b~ 

istirnzacma cevaben Romanyanın bit 

B• fi .... harp takdirinde tam bir bitaraflık ırıtl"' 
1 ta r a 1 gı . hafaza edeceğine dair cevap verdiğini 

Fransız ve İngiliz bildiren, Association Press gazeteslııiıJ 
serirleri dün Belçika bu haberi, RUm.en diplomatik mahfelle--

rince kat'i surette yalanlanmaktadır·• 
krab Leopold ile Böyle bir istimzaç vuk:ua gelmediği gi .. 
görüştüler... bi böyle bir cevap ta verilmemiştir. . 
Brüksel, 28 (A.A) - Belga ajansının Rumen hükümetin.in, faaliyeti, bidı• 

bildirdiğine göre kral bugün İngiltere seleri dikkatle takip etmeğe ve meınle-' 
ve Fransa büyük elçilerini kabul etmiş- ketin müdafaası ve ayni zamanda mua· 
tir.. . hedelerde yazılı taahhütlerin ifası içlıl 

Her iki büyük elçi bir anlaşmazlık ih- tedbirler almağa inhisar eyleınektedir· 
ti.malinde Belçikanın bitaraflığını muha- --'{ 
faza etmesi takdirinde İngiltere ve Fran- t)ÇOK • AL TA y 
sa hükümetlerin.in bu bitaraflığa hürme- Bu akpm Basketbol 
te kat'i surette azimkar olduklarını kra-
la resmen bildirmişlerdir. maçı yapacaklar A}taY: 

Bu akşam saat yirmide, Üçokla 
Bu deklhasyonlar .B~lçikanın bitaraf- arasında iddialı bir basketbol ınaçı ya• 

lığına diğer her hangı bır devlet tarafın- J kt M Ü k kul .. b ·· ün sa· 
dan d h t d .lm . b g~lıdır Ak pı aca ır... aç, ço u un 

a ürme e ı esınine. a · - hasında icra edilecektir. 
si takdirde Fransa ve .giltere -~vve~ce YANGIN 
vermiş oldukları garanti taahhutlerıne JJl"' 

b . tab' clık ,~al klardır Dün gece saat 21.10 da Türk pazar 
ıt ı sa .ıs. aca · . a• 

da Salepçi Izzet Türksana ait 35 nurn 
Maçek Belgradda ralı dükkandan ateş çılanış ise de itfai· 
tezahürle karşılandı yenin yetişmesiyle söndürülmüştür .. 
Belgrad, 28 (Ö.R) - Hırvat lideri ve Zarar cüzidir .. 

yeni kabinede başvekil muavini B. Ma- GENERAL TANER 
çek diğer Hırvat nazırlarla birlikte Bel- BURSA YA GİDİYOll 
grada g~lmiş ve başvekil muazzam bir 12 günden beri İzmirde bulunan ae-
halk tarafından istasyonda hararetle 

den terbiyesi genel direktörü türIJıge" 

karşılanmışlardır. neral Cemil Tahir Taner, bu sabah şeh• 
Fransanın Moskova rimizden ayrılmaktadır. 
büyük elçisi tayyare ile Genel direktör evvela Bergamaya gi
Parise har eket etti.. derek üç gün kalacak ve oradan da te--

66 - Jzmirden Bekir yolcu ile Anka
radan Doğan Erdinç tutuıtular. ilk yok
layış pek ateşli oldu. Fakat hepsi de o 
kadarlıkta kaldı. Kuvvetli fakat çok aaa
hi olan Bekir, teknik bir güreşçi olan Do
ğanı bir kaç defa müşkül vaziyetlere ge
tirdi ve hemen kendi oyunu ile de raki
bine oyun fırsatını hazırladı. Neticede 

6 7 - Seyid Ahmet (Ankara) Musa üzerine Nazi mebuslar bu iki elçiliği 
(lzmir) kuvvetli bir güreşçi olan Seyid resmen ziyaret etmişlerdir. 
Ahmet Musayı sarma ile köprüye geti- Bu ziyaret saatinde kalabalık bir hallt 

Moskova, 28 (A.A) - Fransız sefiri davi edilmek üzere Bursaya geçecekler
Naggiar bu sabah saat 8 de Stokholm dir .. 

konsolosluğun hariçle bütün teması l .1 M k d t il hare- Sayın generale acil şifalar temenJl.İ 
münkati bulunmaktadır. kyo u ı ~ . os ova an ayyare e 

Bekir ittifakla kazandı. 
rerek tuş yaptı. kitlesi elçilikler önünde toplanmış ve 

Ağır siklette: Mehmet Çobanla (Is- vaki memnuiyeti protesto etmiŞtir. Halk 
tanbul) Satılmış (Ankara) nın güreşi en- arasında beyannameler dağıtılmıştır. 
teresan oldu. Kısa bir zamanda biten gü- Polis müdahale ederek halkı dağıtmış 
reşde iki güreşçi de tuşa geldiler. Fakat ve bazı kimseleri karakola götürmüştür. 
hakem Çobanın tuşa geldiğini göremedi- Bunların hüviyetleri tesbit edildikten 

et etmiştir ederiz .. 
Diğer taraftan, Naunbentschen hudut · ---------------

72 - Bu siklette Ankaranın olduğu 
gibi Türkiyenin en iyi güreşçisi olan Ce
lal Atik (Ankara) ile lzmirin iyi güreş
çilerinden olan Nuri karıılaşh. 

Nuri, Celala 3 dakika 30 saniyede ğinden Satılmış tuşlıı kaybetti. sonra serbest bırakılmışlardır. 

Pirlebeyli kanalı 
Aydının can ·damarı olacak bu kana
lın kazılışına merasimle başland1 

Romanyanın yeni 
Paris elçisi 
Paris, 27 (A.A) - Yeni Romanya bü

yük elçisi B. Franassovici bu akşam bu
raya muvasalat etmiştir. 

isvecte silah altına .. 
çatıırdan sınırlar 
Stokholm, 27 (A.A) - 1937 ve 1938 

sınıfları kısmen silah altına çağırılmış-

Aydın, 27 (A.A) - Pirlebeyli sulama kı, Cümhuriyet devrinin nihayetsiz ni- tır. .. . 
kannlının kazılmasına dün başlanmış ve metlerinden biri olnrak kazandıkları bu Londra, 28 (O.R) - Danımarka ha
bu münasebetle hafriyat mahallinde güzel eserden dolayı köylünün hüküme- riciye n~ırı şu beyanatta bulunmuştur: 
parlak bir merasim yapılmıştır. te ve Partiye olan minnet ve şükranla- -. Dan~arka, Norveç, İsveç ve F~n-

Merasimde vali, mebuslar ve vilayet nnı çok veciz sözlerle ifade etmiştir. landıya bıtaraflıklannı muhafaza azım 
umumi meclisi azalariyle Aydın, Nazilli, Elli kilometre imtidadında olan bu ve kararındadırlar. · 

Karncasu kaz;larından gelen bir çok kanal altmış bin dönüm arazi sulıyacak- Romada hava 
davetliler ve civar köylerden toplanan tır .. Bundan başka Atça, Burunköy ve hücumu tecrübeleri 

istasyonundaki Alınan makamları, bu 
akşam saat 18 den itibaren bu istasyon
dan her türlü demiryolu faaliyetinin ni
hayete erdiğini bildiren ilAnlar talik et
mişlerdir. 

Almanlara sabır 
tavsiye ediyorlar .. 
Roma, 28 (Ö.R) - Münih gazeteleri 

vaziyetin intizar devresinde olduğunu 

ve vehameti mal(lm olduğu cihetle sü
kfuıet muhafaza etmek icap ettiğini, çok 
süratle cereyan etmiş olan seferberliğin 
bitmiş gibi olduğunu yazıyorlar. 

Nasyonal Sosyalist partisi milleti son 
hadde kadar sahre davet ediyor ve şu
nu beyan ediyor : •Lehistandaki kardeş
lerimizin ıstıraplarını biliyorsunuz. Fa
kat Führer bu meseleyi ele almıştır. Bu 
sebeple sabırlı olunuz, zira meselenin 
sulh yolunda halli için son teşebbüsü : 
terketmek istemiyoruz .. 

yüzlerce köylü hazır bulunmuştur. Atça Moralı sulama kanallarının da Roma, 27 (A.A) - Bu gece İtalyan ~ 
İlk knzmalar davetliler ve köylülerin etüdlcri ikmal edilmiştir .. Projeleri ha- hükümet merkezinde hava hücumları-

şiddetli alkışları arasında vali ve me- zırlanmış bulunmaktadır. Kurşunlu na karşı ışıkları söndürme tecrübeleri 
buslarımız tarafından vurulduktan son- Nazilli kanalının inşaatı da hayli ilerle- yapılmıştır. 

ra sıra ile vali ve mebuslarımız birer miştir. Bunlara ilaveten Tatarlnr - Sö- İsveçten ihracı yasak 

Ismail Hakkı 
Akarçay 

Dahili ve tenasül has
~ talılılar mütahassısı 

nutuk söylıycrck, beynelmilel dünya ke kanalı da yapıldıktan sonra Büyük edilen maddeler 
vaziyetinin karmakarışık olduğu şu Mendres havzasında sulanması kabil ol- Stokholm, 27 (A.A) - Bugün neşre
ğünlerde bile cümhuriyet hükümetinin mıyan bir dönüm toprak kalmıyacaktır. dilen bir emirname ile bazı maddelerin 

alın hh d ı Cümhuriyet caddesi ( 2 inci ve C. H. Partisinin köylünün refahını Yeni kan inşasını taa üt e en genç hususi müsaade olmadıkça sveçten çı- ~ im k I h . 
ve memleketin saadetini düşünmekten Türk mühendislerinden kurulmuş olan karılması yarvıdan itibaren yasak edil- Kordon-A an onso os anesı 
geri durmadığını ve 2G ağustos gibi ha- şirket, mühendis, teknisiyen ve işçile- miştir. Bu maddeler arasında -bilhassa ~ arkasında ) , 206 Num~alı mu· 
"""lı ve mutlu bir günde bac:lanılan bu rinin ikametleri içın' Karapınar köyü ci- b ~d h t d. ayenehanesınde her gun saat 
J~ :ı ug ay, ayvan ve e var ır. 13 d · ib h al ka 
~Şin köylüye ne kadar büyük faydalar varında bütün sıhhi şartları haiz pav- en ıt aren ast annı • 
temin edeceğini tebarüz ettirmişlerdir. yonlar tesis edilmiştir. Nazilliden sonra ve temaslarını bitirdikten sonra dün bul eder. 

Köylüler namına bu nutuklara cevap Kuyucuk Çitlik köyü ve Knracasuya Bozdağına geçerek geceyi orada geçir- wa•~.8~~-•rnm:ııııl 
veren Aziz Abat köyünden İsmail Hak- giden mebuslarımız buralardaki tetkik mişlerdir. 

Müezzin minareye çıkarak sabah ezanını yet :yataıı::ıııt nusuı vııı .... 9 ....... ,.~·-· - I 
1 " , , '1 _, --

P azar günü yapıJan Şarpi yanşlanndan bir intiba ve yarışları seyredcnlcl' 

-- ···- ··--_ .. __ _ d 
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DALGA UZUHLUCU Paria gazetelerinden birinin yazdıiına • eıcil. edıta'lmi1 k018.'1E (lstanbul mü.dürJüğü.nden : VZVM 
Ml Üzüm Tarım 
205 E. Sabri Akyel 
192 M. j. Taranto 
179 Akseki ban. 
136 H. Uyar 
116 İbrahim Algaz 
93 P. Klark 
77 M. Beşikçi 
62 D. Ardlti 
56 N. Üzümcü 
55 M. Ali Kara. 
50 Süleyman N azlf 
34 M. H. Nazlı 
21 Suat Ahsen 
17 Albayrak 
15 ş. Bem:D 
6 K. Akyiğit 

1671 Yek<ln 
ınıs Eold yekdn 
151M Umumi yekt\n 
No. 
No. 
No. 

i 
8 
9 

No. 10 
Ko. 11 
No. u 

tlfciR 
461 Şerif Remzi 
258 il. R Nazlı 

77 Şerif Rlza H. 
50 İzsi " Ali Ga. 
!5 M. J. 'l'uanto 
Ş71 Yakiln 

11275 Eski yelı:fuı 
9146 Umum! yekiln 

ZAHİRE 

V 24 A - Es d bil u .. . . umum sıgctr tır etı ge acente 
8 75 11 50 BUG H göre, gusto• • 0 , re aun teaın )iği) için Cahit Erele ..-ilen 1 - lnciralbnda yapılacak bir ahpp iskele intaatı vahidi fiat eaa-

12 ---tr-- ~ altında bu~unuyormuş. 24 • 27 _Ai toı temsil vekaletnamesi ticaret ka siyle Ye kapalı zarf uaulile eksiltmeye konulmUfbır. 10 &O 
7 50 
9 50 

11 
10 
7 7& 
10 

9 25 1639 m. 183 Kcs./120 Ww iç~~~~og~n. kızlann evlenmoled ihti- nun hükümlerine göre ıicilin2566 2 - 1flıu inıaatın muhammen ke,if bedeli 16253,52 liradır. 
10 T. A. P. 31.70 m. 9465. Kes./ 20 Ww. m 1 a ırıu:. numarasına kayt ve tescil edildi- 3 - Şartnameler projeler ve eksiltmeye ait diğer evrak lzmirde 
12 T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 \Vw. Parlsli mes\e~daş~ •Eğer. bir An ev- ği ilan olunur. devlet limanları ifletmesi lzmir tubeai müdürlüğünden 90 kurut bedel 
10 75 l 2,30 Program 12,35 Türk müziği ve\ evlenmek ıstersenız buglinlerde er- 1 • , '! t' t J ·u mukabilinde alınabilir' • . . zmır ııcı ıcare memur ug 
ll 25 okuyan: Müzeyyen Senar: Çal.nlar Cev- k~n kkad\kınız. Tennlbellerın,1 yanı ~he~ va

1
• resmi mührü ve F. Tenik imzası 4 - Eksiltme 8 Ey!UI 939 Cuma günü saat 16 da devlet limanlari 

10 50 det Kozan. Kemal Niyazi Seyhun, Veci- kito a ar uyuya arın ev enme 1 tırna • 1 V k'I tn 1t' !etmesi lzmir ıubeainde yapılacaktır. 
1 · k d u k d-'- 1 .... k" - e a e ame 

10 25 12 25 he Oaryal 1 - hicazkar peşrevi 2 - udi 1erı pe. ~z ır. eli Y uya ıuıp ta ıınızı or- 2 - Beyanname 5 - latekliler teklif evrakı meyanına timdiye kadar yapmİf olduk· 
12 50 12 50 Mehmet hicazlr.i.r ıarkı • (Seni candan etmeyınız .. > yor. lan bu kabil itlere bunların bedellerine ve hangi bankalarla muamelo-

14 severim) 3 - Hacı Arif hey • hicazkar Aynı zamanda 24 Ağustoa günü dost- VEKALETNAME de bulunduklarına dair vesikalarını koyacaklardır. 9 
10 75 10 75 ıarkı • (Riyasız çeımi ahuyu severdim) lanruzdan hiç kimseyi öğle yemeğine da- Şirketimiz «Ege acenteliği» na 6 _Muvakkat teminat miktarı 1219,01 liradır. 
10 10 50 4 - Lemi hicazkar prkı- (Son canlandı- vet etmemenizi de tavsiye ediyor. mı altında lzmir, Manisa, Aydın 7 - Teklif mektuplannı havi zarflar kapah olarak ihale günü saat 
9 75 10 ran) ' - Halk tiirküaü (Bir bahçıvan) Bu iddia doğru mu, değil mi bilmiyo· Denizli, Muğla vilayetlerile bun 15 e kadar lzmirde devlet limanları ifletmesi lzmir tuJ>eıi müdürlüğü· 
7 50 7 50 6 _ Kemal Niyazi Seyhun • hicazkar ruz. Fakat, denemesinde bir mahzur ol- !ara mülhak kaza ve nahiyelerin ne teslim edilecektir. 

13 
12 

13 aaz semaial, 13,00 memleket aaat ayan madıiı için aynen naklettik. Sayın oku- acenteliği lzmirde mukim bay Ca- Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet ibalıı e•tindeııı bir Mat ....,. 
12 ajans ve meteoroloji haberleri 13,15-14 yucularımız tecrübe etsinler, bakalım. hit Erele tevdi eylemif olduğun veline kadar gelmİf ve zarfların kanuni tekilde kapablmıt olması li.-

00 müzik (karııılr. program - PL) 19,00 dan bu bapta tirketimizin nam ve zımdır. Postada vaki olabilecek geçikmelerden dolayı tubemiz mesu-
19 05 .. 'k (Pi) 19 30 TU k -Z-=2 ~ hesabına, nizamname ve talima· liyet '-Lul e"---. 

program • muzı · ' r tımız ve kavanini ha.zıranın ah- ...., ....,.... 
müzi:ı.ı (faSJ\ heyeti) 20.15 konu·ma. Kı·ralık magv aza . t. 23 28, 31 3 

&· • kamı dairesinde yangın, haya ' ' 
8 50 20,30 memleket saat ayan, ajans ve me• ----------------------------

h 1 nakliyat ve kaza sigorta muame- · 
9 teoroloj! haberleri 20,50 Türk müziği VC yazı ane er } ıatı akt ve deruhte ve tirketimizin Devlet D · lları 1• ı;ı etmesı· I · 

10 (klAaik program . Ankara radyosu kü- matbu poliçalariyle :ı:eyilname ve , eniz yo ~ zmtr 
12 me sea ve aaz heyeti) 21,30 konuıma Gazi bulvan Ziraat bankası yanın- evrakı mu"teferrikaıını ı'mza ve b • .. d.. ) .. "' .. d 

Mal k 21 45 -··" ı ı.ı R 2 50 k i 1s sayı1ı h t ı.m·ı .. t katm şu t.>sı mu ur ugun en: yo • n~ P a ar • 1. miizi a anın e 1 us · feıhü akde ve hasaratı tesviyeye 
Mal yok (opera aryaları) 22,30 (dana miiziği daki yazıhanelerle altındaki mağaza ve bu bapta tebligatı 18.zime icra Mü!ııa Denizbank tarafından 1939 senesi için muteber olmak üzere 

Pi.) 23.00 son ajanı haberleri, ziraat es· kinlıktır.. ya ve sigorta ücretlerini tahıile ve nama ve hamiline olarak e,has ve müeaaeaata Yerilmit olan lzmir köl'-
15 ham ve tahvilat. kambiyo • nukut bor· Resm1 ve hususi olmağa elverişli muteber makbuz itasına, tellal ve fez vapurlanna mııhaua parasız paso ye serbest seyahat nrakalan 30 

3028 (1711) 

14 50 ...., (fiat) 23,20 müzik (cazbant - Pl.) ve konforludur.. ehlihibre ve hakem ve beari mü- Ağustos 939 tarihinden itibaren muteber deii)dir. 
7 15 23,55 • 24,00 yarınki program. Taliplerin Gazi bulvarı doktor Hu- dafaa mezun avukat tayin ve az Bu paaolarla seyahat nrakaLınnm 30. 8. 939 •kpmın• kadar fU· 

11 50 11 OPERALAR VE OPERETLER 'h'.isl cad.ıe.J 42 •urnarMıl diş tııhibi- le ve ketif icrasına ve ifa edece- bemize iadesi rica olunur. 

8 
9 

ll 14 50 2 l ,05 Straaburır: Bir opera temsili. ne müracaatlerl... ği muamelattan dolayı devair ve 29, 30, 31 3220 (1795) 
2 l .20 Viyan&: Kokteyl lr.ulan. müeaaesat ve mehakimin kaffei --------------------------• 
21,35 Stuttgart: Der Freischütz. derecatında tirket, müddei. müd 
2 l ,35 Lyone: La Malvina. deialeyh ve tahıi ıaliı aıfatlarile 
21,35 Paria (P. T. T.): Madmazel Oaktiloğrafi temsile mezun olmak üzere mu 

&6 Balya Pamuk Abla 4J 50 42 50 Anııot. maileyh bay Cahit Ereli vekil ta-
2l,50 Struburg: Sevil berberL aranıyor yin eyledi. 

Devlet Deniz yolları işletme umum 
müdürlüğünden: 
Mü!ııa Denizbenk tarafından 1939 aenesi için muteber olmak üzere 

nama ve hamiline olarak eıhas ft miie111e11ta Yerilmit olan ırerek te
hir hatlarile lzmir körfez vapurlanna ye ııerek uzak seferler vapurla
rına mahıua parasız paso ve serbest seyahat vankalan 30 Aiıutoa 
939 tarihinden itibaren müteber cfeiildir. Bu paao ve ııerbeat seyahat 
varablannın 30 Ajuatoa 939 tarihine bdar btanbulda ifletmemize 
ve 1zminle tubemize iadesi rica olımur. (6693) 

22,05 Millno: Miranda. İyi Fransızca ve iyi daktilografi hl- Pul, tarih, imzalar, klite 
BOYOK KONSER: len bir Türk bayanı alınacaktır. Beyoğlu dördüncü noterliği re• 

Kapallll I'. 19,55 Barse\ona: Uıztin Macar rapso- İsteklilerin Bilyllk Kardiçah ha- mi mührü ve Mitat Cemal Kun-
Sterlln 5.80 d' · ta• ı'mzaoı 

" 1• nmcla Reıie ıenerale şirketine mil- , -
Dolar 14L19 21,0S Londra (Regional) ı Mozart ve ti · T.C. 
F .___ S.3125 racaa ~ .• 

· ~......... Schumannın eserleri. 1 _ 3 (1789) Ticaret vekaleti 
Uret 6.8425 2 l ,20 Hamburg: Çaykovakinin eserleri BEYANNAME 
İsviçre F. 29.7425 21,35 Brüksel I: Mozartm eserleri. Türkiyede yangın, nakliyat, ha 

Para Borsası 
Londra 1 

Nev - York 100 

l'arlıı 100 

t.mAno 100 

Cenevre 100 

Florin 70.5175 21,40 Breslav: Yohanne Straussun nıneserleri. yat, ve kaza siıorta itlerile met 
Rayşmark 50. eserleri. 24,05 Prag: Çek musikioi. gul olmak üzere kanuni hükümler 
Belga 22.30'15 21,55 Beromünster; Schubert, Mozart 1,05 Frankfurt: Beethovenin eserleri. dairesinde tescil edilerek bu gün 
Drahmi 1.0575 ve sair bestekarların eserleri. ODA MUSiKiLERi faaliyet halinde bulunan latan 
Leva 1.5275 22,05 Lüksemburg: Scarlatti, Bra.hms, 21,00 Hilversum ll: Haydn ve Schu· bul umum sigorta firketi bu kerre 
Çekoslovak 4.2475 Beethovenin eserleri. bertin eserleri. müracaatle lzmir, Manisa, Aydın, 
Peçeta 13.7275 22 05 Sottens: Schubert, Smetana, Be- SOUSTLERIN KONSERLERi Denizli, Muğla vilayetlerile bun· 
Zloti 23·20 ' ethoven, Mozartın eserleri. 19,35 Bohemya: Piyano konseri. lara mülhak kaza ve nahiyelerin 
Pengü 23.9175 22 05 Praıı: Karel. Novakın eserleri. 19.35 Leipzig: Piyano musikisi. aceneteliğine tirket namına yan-
Ley 0.87 22: 10 Stokholm: Scarlatti, Tommasi- 19,45 Kolonya: Sarkılar. gın, nakliyat, hayat ve kaza sigor-
Diııar 2.8275 ninin eserleri. 19,45 Hilvemım !: Piyano ve ,an kon· ta işlerile me9gul olmak Ve hu İf-

Am.lterdam 100 

Bedia 100 
BrUbcl 100 

4\,tina 100 
eofya 100 

frag 100 
?4adrld 100 
Vıırşova 100 
Budapep 100 

Bakref 100 
l3e]grııı:I 100 

Yolobami llHt Yen 33.86 22,20 Münih: Mozart, Schumannm aeri (Alto) !erden doğacak davalarda, bütün 
l!ltokholm 100 ._ __ Kr 29.9075 eserlerı·. 22,20 mahkemelerde müddei, müddei-""v"'i • Ooyçlandzender : Piyano ve ıan 
Moskova 100 Ruble 23.3775 22,55 Droitvich: Mozart ve Schuman· konseri (bariton). aleyh Ye üçüncü tahıs sıfatleri ile 
ci)Mm:JRİYET MERKEZ BANKASI 1 hazır bulunmak üzere Cahit Ereli 

KLEARİNG KURLARI tayin eylediğini bildirmittir. Key-

Sterlingten gayrisi bir Tllrlı: lirasının Urla tabaffuzhanesı· mu··du·· r- fiyet sigorta tirketlerinin teftit ve 
mukabilidir.. mürakabesi hakkındaki 25 hazi-

Satıf 
Sterlin 567. 

Dolar 77.93 
Be1ga 4.6010 
Fransız Frangı 30.92 

Jbtn L41S4 

~Frangı 3.4840 
~Kronu 3.4379 

NOl'ftç Kroııu 3.5295 
Çekoslovak Kronu 24.28 
Leva 67.38 

Lq 83. 
Avusturalya Şilini 4.7482 

Mark 1.98 

Mark D 
Liret 15.75 
Drıılınıi 97.52 
Zlotl 4.4328 
Pengu S.6984 

ESHAM VE TAHV1LAT 
1933 Türk borcu I. 
1 33 TUrk borcu il. 
11133 Türk borcu IIL 
1998 ~ 5 F. ve ikramiyeli 

Ahı 
1164. 
77.51 

4.5765 
31.09 
ıuos 

S.4656 
s.ruıs 

3.5108 
24.14 
67.02 
82. 

4.7231 
1.97 

15.66 
97. 

4.4092 
3.6807 

19.-
Sivas - Erzurum hattı istikrazı I. 
1933 ikramiyeli Ergani 

• • • • • il. 

• • • • • m. 
• • • • • IV. 

d 
ran 1927 tarihli kanunun hüküm-

)ÜğÜr en: lerine muvafık görülmüt olmakla 

Urla tahaffuzhanesı' dahı'linde Tebh' h · · bu beyanname verildi. 
kanma ve aıı dairelerinde yaptınlacakr ı:ı:;;;:=:h!;!n;:'ui;a!:: Bir Tr:ı::~:~:.~; 
men bedeli 4529 lira 71 kurut olup talipli çıkmamasına binaen 10 gün iki liralık pul üzerinde 18-S-
müddetle münakasa uzatılarak 4. 9. 939 pazartesi günü saat 11 de 1939 tarih ve resmi mühür ile bir 
yapılacaktır. 

Taliplerin o gün müracaatları ilin olunur. 
~ 

3195 (1796) 

Urla tabaffuzbanesi müdür
lüiünden: 
Talıaffuzlıanemiz elektrik tesisatı için muhammen bedeli 429 lira 

olan 6 ton mnota verici çılcmemıt olmasına binaen ihale 10 gün müd
detle uzahlmı!tır. 

Münakasa 4. 9. 939 pazarte9İ günü saat 11 de yapılacağından ta· 
liplerin o gün için komiayonumuza müracaatlan ilin olunur. 

3196 (1797) 

lzmir inhisarlar ltaşmüdürlü
ğÜnden: 
Çamaltı tu:ı:laaında mevcut 5667 adet ellilik patlak çuval açık art

tırma ile aat>lıcalrhr. 
Çuvallarınm beherinin muhammen fiati 13 kurut muvakkat temi

natı 55.25 liradır. Nümuneleri bq müdürliiiümü:ı:dedir. 

imza. 
Genel No. 2733, Özel No. 1-118 
1tbu beyanname suretinin dai

remize gösterilen aslına ve dosya
mızda alıkonulan mübrizinin İm• 
zasını havi nüshasına uygun oldu
ğunu tasdik ederim. Bin dokuz 
yüz otuz dokuz senesi Ağustos 
ayının yirmi betinci cuma günü. 

25-8-1939 
lzmir ikinci noterliği resmi 

mührü ve Fehmi Tenik imzası 
29-30 3215 (1803) 

1ZMIR 4 üncü iCRA MEMUR
LUCUNDAN: 

Damlacıkta Fatih mahalleıinde 
Mahmut .Aia sokağında Emlaki 
mahlüleden 61, 63 numaralı ha
nede mukim iken halen ikamet
gahı meçhul Ahmet tarafına. 

29, 30, 31 3201 (1802) 

ilin 
Ticaret Vekaleti iç ticaret 
un um müdürlüğünden: 
Türkiyede yangın, nakliyat, hayat ve kaza ıigorta itleriyle meıgul 

olmak üzere kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faali
yet halinde bulunan lstanbul umum sigorta ıirketi bu kerre müraca· 
atla lzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, viliyetleriyle bunlara mül
hak kaza ve nahiyelerin acenteliğine ıirket namına yangın, nakliyat, 
hayat ve kazı sigorta i§leriyle me,gul olmak ve bu i§lerc:len doğacak 
davalarda, bütün mahkemelerde müddei, müddeialeyh ve üçüncü ta· 
hıa sıfatlariyle hazır bulunmak üzere Cahit Erel'i tayin eylediğini bil
dirmi§tir. Keyfiyet sigorta ıirketlerinin teftit ve mürakabesi hakkın
daki 25 Haziran 1927 tarihli kanunun hükümlerine muvafık görül
~Üf olmakla ilin olunur. 

29, 3214 (1801) 30 

lzmirde S. I. M. Vekaleti sa-
ğır, dilsiz ve körler müesse
sesi müdiirlüğünden: 
Müessesemizin 75 lira ücretli marangoz öğretmenliği münhaldir. 
Şartlar: (Sanat mektebi mezunu olmak, çahıtığı yerlerden iyi hiz-

met vesikası getirmek Askerliğini yapmlf ve tam ııhlıatli olmak, te
kellümde kusur göstermemek) dir. 

Bu §U'tları haiz isteklilerden lzmirde yapılacak ameli ve nazari İnı· 
tihanda muvaffak olan alınacaktır. 

15 Eylul 939 tarihine kadar 18.zım kağıtlarla müeaaeaeye müracaat 
edilmesi ilin olunur. 

29, 2 3199 (1799) 

iz i.,-Göztepe: Devrim Orta 
okulu direktörlüğr nden : 

1 - Yatılı, Y atlllZ Kız ve Erkek talebe kaydma bqlanmıftır. 
2 - Eski talebemizin [y!Ulüıı onuna kadar kayıtlarını yeniletme

dikleri takdirde yerleri yenileri tarafından doldurulacaktır. 
3 - Kabul prtları h•lrkında izahat almak istiyenlerin ıimdiden 

Okul direktörlüğüne bat vurmaları • 
29, 30, 31, 1, 2, 3, 

1932 Hazine bonosu % 5 faWI 
11>32 Hazine bonosu ~ 2 faizli 
Cümhuriyet Merkez Bankası 
Türkiye İŞ BANKASI 
Osmanlı Bankası 

1ateldilerin teminat paralarile 11. 9. 939 günü eat 15 de bat mii· 
dürlüğümüzc:leki komisyona gelmeleri ilin olunur. 

3194 (1793) 

lzmir birinci hukuk mahkeme
sinden 9 Kanunusani 927 ta
rih ve 927-11 karar numaralı is-
tihsal edilen ilama göre hane ye A ·k K K lleJ·ı· n rfen • ahırın tahliyeıile hazineye teali- merı an ız o • 
mine ve on bet lira ücreti vek&let- Amerikan Koleji talebe kayıtlan Eylw birden itibaren bll§lıyecak-

Anadolu demiryollan L ve D. 
Anadolu Demiryollan % 60 hisse senedi 
Mllmemil 
Arslan çimento 
Şark Değirmenleri 

Dr.AliRiza 
•• 

Unlen 

le 368 kurut meaarifi muhakeme tır. 
ve icraiyenin tahsili yolunda alel- Her sabah 9 dan 12 ye kadar, yalnız Cumartesileri 15,30 dan 18,30 
usul çıkarılan icra emri mübatİ· kadardır. 
rin metnıhatına söre bila tebliğ Yeni talebe diplomalan, nüfus kağıtlarını, sıhhat raporlarını, aıı 
iade edilmittir. kiğıtlannı, ve 6 adet fotoğrafları ile aileleri nezdindt. yahut veli olarak 

1 - Çumra ve Armağan istasyonlarında yapılacak anbar idare bi- ltbu il!nın netri tarihinden iti- phııla gelmelidirler. 
haren on gün içinde ilamda mu- Eski talebe kayıtlarını ilk on gün zarfında yaptırmahdırlar. 

Toprak 
Ambar İnşaatı 
mahsulleri of isinden: 

nıı.sı ile buna müteferriğ itler kötürü olarak kapalı zarf usulile eksilt- d harrer borcu ö emenlz lazımdır. Eski ve yeni talebe ayni tekilde ilk taksitlerini getirmelidirler. 
meye konulmuıtur. Keıif bedelleri Çumra için 66.000,58 Armağan Bu hususta tetkik merciinden ( 1806 ) 

için 54.159,60 liradır. veya temyiz ve yahut iadel mu: ----------------------------"" 
2 - Eksiltme evrakı (6) alb lira mukabilinde Ofis umum müdür- hakeme yoliyle ait olduğu mah-

lüğünden Istanbul ve lmıir ıubelerinden alınabilir. kemeden icranın geriye bırakıl- lan 
3 - Eksiltme 31. 8. 939 tarihinde saat 15 de Ankarada Ofu bina· masına dair bir karar gösterilme-

~da yapılacaktır. Teklif mektuplarım havi zarflar makbwı muka- dikçe cebri icra yapılacağı ve yİ· iz mir Nafıa mu··du·· rlügv ünden: 
Doium ... Cerrahi Kadm bilinde Ofisin muhaberat servisine teslim edilecektir. ne bu müddet içinde mal beyanın- .. 

lıutalılr.lan Operatöril 4 - Muvakkat teminat miktan Çumra için 4551.53 Armağan için da bulunmanız ve·bulunmananız Dikili hükümet konağı ikmali infastının 6454 lira 4 kurut ketif be-
Her gün bastalarmı saat ilçten son- 3957.98 liradır. .,,.;;;: "' hapis ile tatbik olunacağını:ı: ve delile ye 15 gün müddetle ilanen yapılan eksiltmede tenzilat liyık 

ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 5 - istekliler teklif evrakı meyanına ıimdiye kadar yaptıkları bu hakikata muhalif beyanda bulu- hadde görülmediğinden eksiltmenin 26. 8. 939 dan itibaren 10 gün 
kordon• 222 numaralı muayeneha- gibi itlere ait vesikaları ve eksiltmeye ıirebilmek için Ofisten alacak- nuraanız hapis ile ce:ı:alandırıla- uzatıldığından daha fazla tmzilit yapmak isteyenlerin 2490 aayıh ya-
ncsinde kabul eder. lan ehliyet vesikasını koyacaklardır. cağınız malum olmak üzere key- sa hükümlerine göre hazırhyacaklan teminat ve vesaik ile birlikte 6 

TELEFON : 2987 6 - 1 inci maddede yazılı İn§aal ayn ayn kimselere ihale edile- fiyet ilanen tebliğ olunur. eylul 939 Çartamba günü saat 11 de vilayet Nafıa l<omisyonuna bat 

11ııııııı.:!;~~~~~~~~~!!_~b:ilir:·~·------------------...,.,.....,;3~20:~3~(1~7~98~)~ı::c:ıı~~:::;:::::::=c:::::om::cc:ıı:=~3;21~0~(~l8~00~)~tw~ı~nalaıi.~~===-==..,;,=-:; 3154(1794) 
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MEY VA ozu 
lnkıhazı defeder. 

tştihasızlık, Hazımsızbk, Şişkinlik, Bulantı, Gaz, tnlubaza karşı faydası vardır. Her yemekten sonra bir tatb kaşığı yarım bardak su içinde 
köpürterek alınır .. 

• 

~ IW AGONLi il KOOK 
i ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ 
ı:ı 

~ 

Devlet Hava Demir ve Denizyolla
n biletleri ile bil(imum Avrupa ve 
Amerika hatlan için izahat ve bilet 
verilir. 
ADRES : Birinci Kordon Ticaret 

odası altında No. 126 Tel : 3934 
Telg : SLEEPİNG 

~ • .... ™4fuwww:n& 
~·l~~~~~~~~~~~ı .. 
~ (PAR 1 S FAKOLTESINDE; ll 

diplomalı 

DİŞ r ABiPLERt 

Muzaffer Eroğul 
VE 

KemaıÇetindağ 

BOtOn resimleriniz 

b!lyle olur 

''KOOAK VERIKROM" 28° ile 

l 

AŞÇI BAŞI MARKA 
Makarnalar 

Selilııik serg;sinin ~37 ve 938 senelerinin 

birincilik madalyalannı kazanmıştır 

Birinci Sınıf Mütabassıs • 

Genel Acenta&ı: Necip Sadık Damlapinar 
BALCILAR CAD. HO. 230 TELEFON : 304$ 

Hastalarını her gün sabah saat 9 
dan başlıyarak Beyler - Numan za· 1 

de . 21 numaralı muayenehanelerin- 1 
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 1 

§1!:ZZZ!Z.Z':ZLZZ2:ZZ~!!'JllZZZ7./7../ZZJ~ ı 
Doktoı Operatör i 

8 pozdan daima 8 
Güzel, net ve detaylı resim Ur. Demir Ali 

ŞUBE : SAMAN İSKELE KARDİÇALI BAN NO. 12 

FUAR : SERGİ SARAYI. .. 

JZMIR 

Kooperatifler birliği 
telef on numaraları 

lzmir incir ve 
kooperatifleri 

üzüm tarım 
Birliğinden: 

satış 

Birliğimizin telefon santralı ilga edilerek her servise ayrıca telefon 
konulduğundan alikadarlarm atideki numaralara telefon etmeleri 
ilan olunur. 
Umum Müdürlük 
Umum Müdürün Evi 
l!mum Müdür Muavinliği 
Muhasebe Müdürlüğü 
Muamelat Servisi 
Ozüm ihracat Servisi 
incir ihracat Servisi 
Ambalaj Servisi 
(}züm ltletme Servisi 
Depolar Servisi 
incir Ambar Servisi 
Şarap Fabrikası 
Sat!§ Mağazası 
~ereate Deposu 
l(ereste Sahası 

26-28-30 

OPERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız ha.stanesi 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Frll!!Sız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 

3835 
3859 
2863 
2324 
2752 
2811 
2703 
2808 
2512 
2767 
4029 
2387 
4195 
3720 
3118 

(1783) 

DOKTOR 

Celal Yar~ın 
tZMİR MEMLEKEr 

HASTAHESt DAHİLİYE 
MVTAHASSISI 

Sami Kulakçı 
. KULAK, BOGAZ, BV· 
RVH HASrALIKLARI 

MVrAHA..SSISI 
Muayenehane Birinci beyler No.42 

TELEFON : 2310 

Evi : Göztepe Tramvay Cad. 992 J 

TELEFON : 3668 D 
Ji'ız~ızill!ID ... ~~2..:&&222J•ı 

V./".rTT7TIJ'2Q2:ı:ı;ı;~~~ZG~:ii112:~ 

Doktor ı 

Süleyman Çoruh 1 

Çocuk hastalıkları 
mütahassısı 

Londranın The Hos· · 
pital For Sick Child· 
ren ve Viyananm St. 
Anna, Unive Kinder 
Sp .. nanı hastanelerinde etüd yap

mıştır .• 
Her giin Birinci Beyler sokak 42 

numarada 12 den 2.30 ve 5.30 dan 
8 •e kadar hastalanru kabul eder. 

TELEFON : 2310 
(1768) 

CT..LrLZZZTZZ7;.rtiUZ7J.ııi!!iiZı:Z!!:ZZli:5l'.:I~ 

Doktor 

Ca~it Tuner 
Sinir hastalddarı 

mütahassısı 
Her gün saat ilçten sonra Şamlı 

sokak No. 19 da Hasta kabuliine 
başlamıştır. 

Muvaffak olacağınızı hiç Omit etmediğiniz bir zaman 
"VERIKROM" muvaffakiyetinizi temin eder; 

Renklerle zengin mevzuları 
"VERİKROM" aynen çeker 

Gölgelerdeki bOtOn detayları 
"VERIKROM" aynen alır 

Kapalı, bulutlu, yağmurlu, karlı havalarda 
"VERIKROM" la muvaffak olursunuz 

Poz müddetinde aldanmıssanız 
"VERİKROM" hatanızı düzeltir 

Sabah erkenden akşam geç vakla kadar 
"VERİKROM" a emniyet edebilirsiniz 

Her mevsimde, her havada, her saatta, her yerde 

"KODAK VERi KROM" 28° filmi 

DAHA UCUZA GELİR 

Bütün KODA K satıcılardan arayınız veya 
şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoi;lu, lstanbul 

B poz da gOzel 

T. C. Ziraat Bankası 
Odemiş Su ı.ıe Elelıtrilı ı,ı~tme idaresinden : 

idaremiz için biri 70 diğeri, 45 lira aylıkla iki elektrikçi alınacaktır. 
Taliplerin resimli nüfus tezkeresi, hal tercümesi, polisden tasdikli 

iyi hal varakası ve §İmdiye kadu çalıttıkları yerlerden aldıkları bon
servisleri suretiyle 1. 9. 939 tarihine kadar yazı ile idareye müraceat
lan ilin olunur. 

KAMÇIOGLV 
Cilt ve Tenasül hastalıklan 

VE 
Elektrik Tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 .• 
İzmir - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalanın 

kabul eder.. TELEFON : 3479 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 

Basmahane karşısında Tepecik 
otobüsleri için İnşa edilen durak ma· 
hallindeki tütün kişesinin bir sene 
müddetle kiraya verilmesi baş katip
likteki şartnamesi veçhile açık art· 
tırmaya konulmuştur. Muhammen 
bedeli (150) lira olup ihalesi 4. 9. 39 
pazartesi günü saat 16 dadır. ittir ak 
edecekler (11) lira (25) kuruşluk 
teminatı öğleden sonra kapalı bulun· 
masına binaen öğleden evvel it ban· 
kasına yatırarak makbuzu ile encÜ· 
mene gelirler. 

20, 23, 29, 1 (1736) 

Basmahane civarında yapıla
cak sebze, meyva hal santralın üç 
yüz yetmit hef hin liralık kısmı 
hat mühendislikten 18 lira 75 ku· 
ruf mukabilinde tedarik edilecek 
ketifname, fenni ve mali tartna· 
meleriyle proje ve vahidi fiat cet· 
veli veçhile kapalı zarflı eksilt
meye konulmattur. Muhammen 
bedeli üç yüz yetmit bet hin lira 
olup ihalesi 13-9-939 Çartamha 

sokağında .• 
No. 42 TELEFON 231 o Muayenehane : İkinci Beyler sokak 

ıw No. 25 TELEFON : 3956 
TEL. 3559 

günü saat 17 dedir 2490 sayılı ka· 
nunun tarifalı dairesinde hazır· 
lanmıt teklif mektupları ihale gü
nü azami saat 16 ya kadar encü· 
mende riyaote verilir. Muvakkat 
teminatı on •ekiz bin yedi yüz el• 
li lira olup öğleden sonra kapalı 
bulunmaaıı:n. binaen öğleden ev
vel it bank .sına yatırılır. 

!!!!!~!!!!!!!~2~6~, 2!!!1~,!228=~~~~~~!!!(~1!!!18!!!1~)~-..:-..;;.24-;..29.s 12 3140 <1_16_5 .... ) ~ 
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Baharçiçeği Kolonyası 
Eczacı Kemal K. Aktaşın büyük eserlerinden 

Avrupa parfümeri alemlerinin üstüne çıkan Türkiye ve Balkanlarla bütün Şarkta 

munaz.ara ve rekabete sığmıyan bir &an' at harikası 

lzmiri konlonyasiyle meşhur eden, memleketimizin 
zevk ve san' at sembolü, çiçekler müstahzarı 



_,29 A C U S T O S S&ır.ı 1939 ~ . .,,,, ..... •ABIPBt 

T. Bovven Rees Olivier ve Umdal Messageries Deutsche Le· Sperco 
ve şürekası Şürekası ~DEMtz Maritimes vante Linie Vapur Acentası 

-+- - -:.. ACENTALICI LTD. -*- - · -:lf-
CUNARD LIHE BIRIHCI KORDON REES HELLEN1c ~ LTD. K U M P A Pi YA S 1 G. H. B. R. RAllBURG 4Da1ArlCA S. A. Dl 

LivERPOOL VE GLASGOV HA~ BINASI rEı.. 244J HELLAS vapuru 3/5 eylUl arasında THEOPHİLE GAUTİER vapuru 26 HANS ARP vapuru 28 ağustostan 3 NAVİGAZİONE 
BACTRİA vapuru eylCil bidayetinde LONDRA. BULL HATI'J beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- Ağustos ~ihinde g.elerek a~ giln 1s- eylCile kadar Rotterdam, Bremen ve ZARA motöril 28/8 .saat S de gelerek 

ıelip Glasgov, Svansea ve Liverpooldan F.sTRELLANO vapuru 27 ağust.osta burg ve Anversa limanları için yük ala- taJ:!bul, Pire, Napoli ve Marailyaya ha- Hambu.rg için yük alacaktır. 29/8 saat 17 de Pire, Koıio, Porto Edda, 

inal~~~· ihind gelip 2 eylO.le kadar Londra ve Hul için caktır.. reket ~~.~ malUına i . . ARC'TURUS vapuru 11 eylCilden 17 Brindizi, Valona, Draç, Gravoza, Spala-
BOın.ı.~J.A vapuru 20 eylCil tar e yük alacaktır.. B E L G İ O N vapuru 14 EylUlde Her tür u t ve t çın Bı- eylCile kadar Rotterdam, &emen ve to, Zara, Fiyume, Triyeste ve Venediğe 

ıelip Liverpool ve Glasgov için mal ala- • •vERPOOL HA,..•ı bekl "lmek 1 Ro ~A- H rinci Kordonda 156 numarada LAU- H b . . • .ıu.. 1 kt h ek d k . a.a & & eru te o up tte.1....aıu, am- İKİ am urg ıçın :r- a acn ır. ar et e ece tir. 

ctktır.. vuallt tarihlerl, OPORTO vapuru 30 atustosa kadar burg ve Anversa limanları için yük ala- BENT::! ;:.~ER· rı:.."7 acen- BELGRAD motörU 25 eyhllden 2 BRİONİ vapuru 31/8 tarihinde pı. 
Gerek vapurlarm mu . . . caktır.. taau 

1 
DiMi 

0 mıar. ilk teşrine kadar Rotterdam, Bremen ve rek ayni gtın Patmo, Leros, Kalimnos, 
llhnıert ve navlunlan hakkında acenta Liverpool ve Glasgov ıçin yük alacaktır. HOLLANDİA vapuru 22 EylCilde TELEFON: Z 3 7 5 Harnburg için yUk alacaktır. İstanköy ve Rodosa hareket edecektir. 
biı- teahhllt altına premez. Daha fazla DEUTSCHE LEV ANTE • LINtE beklenilmekte olup Rotterda.m, Ham- LEV ANTE vapuru 9 illL1ep-toden 11 BRIONt "Tapuru .t/9 tarihinde gelerek 
'-fliıat almak lçla T. Boven lteea ve Şr. DELOS vapuru 

23 aiustos~ ~- burg ve Anversa limanlan tçin yUk ala- H. Whitt.all ve ilk te~ne kadar Rotterdam, Bremen ve 5/9 tmihinde Pire, Korfo, Porto Edda, 
IUıı 2353 telefon numaruuıa milracaat burg, Bremen ve Anversten gelip yük __ 1-1...._ H b . . yük ı ktır u..:-..ıı-ı <:!----- VA'-- Dra G 

\;&&.ur.. •• k.. am urg ıçm a aca . -~ ~. c:uua-, ç, ra'l'l>-
tdilmeal rica olunur. çıkaracak... A T H İ N A İ vapuru 30 EyliUde ŞUre 881 TABIJn; za, Spalato, Zara, Fiyume, Triyeste " 

- •• beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- TELEFON: 3120 ACHAİA vapuru 25 aiustosta beklen.1- Venedije hareket edecektir. 

T. C. Zı·raat Bankası burg ve Anversa limanları için yük ala- rsE MOSS-RU!'CRISOlf yor .. Hamburg Bremen ve Anversten LERO vapuru 7/9 tarihinde gelerek 

KllPlllll.f fCIPiJd : J888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 

Şabe ve aJan adedi : 262 
Zlnl ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BbUKTbmllLERE 28.800 LblA 
tKRAldYE VERECEK 

Ziraat banbsmda kwnbarah ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en u (50) 
Urası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qaiıdaki p)Ana göre ik
ramiye dalıtılacaktır : 

' Adet ' . 4 • 
40 • 

100 • 
120 • 

LftOO Liralık 
500 • 
zso • 
100 • 

50 • 
40 • 

4.000 Lira 
2.000 
1.000 
4.000 
5.000 
'-800 

• 
• 
• 
• 
• 

caktır.. LİNE UMfrED mal çıkararak Kösteııce, Burgaz ve Var- ayni giin Patmos, Leros, Kalimnos, t. 
BALKANLAR ARASI LİVERPOOL. GLASGOV VB na limanlan için yük alacaktır. tanköy ve Rodosa hareket edecektir. 

HATTI BRİSTOL battı DE1f NORSKE lfJDDEL- CiTrA Dl BARİ motörii 7/9 tarihin-
ZETSKA PLOVİDBA F:I'RİB vapuru 4 eylCilde gelip Ltver- HAVSUN.JE, OSLO de gelerek ayni gün İstanbul, Pire, Na-

A. D. ICOTOR pul ve Glasgovdan yük çıkaracak ve BOSPHORUS motöril 30 ağustostan poli, Marsilya ve Cenovaya hareket ede-
uLOVCENn ayni zamanda Liverpul ve Glasgov için 1 eylQle kadar Diyep ve Norveç Uman- cektir. 

Lüks vapuru 9 eylUl 1939 cumartesi mal alacaktır. lan için mal alacaktır.. Jr ALiA S. A. Dj 
günü Köstenceden gelip 10 eylCil 1939 İsbrandtsen • MOllel' (Bu vapur Norveç Hmanlan için ancak lf AYfGAZfONE 
pazar günli saat 12 de : Lifte: • 1f e11yopfı 31 ağustosa kadar tahmil edecektir.) VULCANİA motörU Triyesteden l't 

Pire - Arnavutluk limanları - Kotor- HAİFA. lsKENDERIYE - NEV-YORK BALKİS vapuru 25 eyldlden 28 eyl6- 9/939 tarihinde .hareket edip 28/9/939 
Dubrovnik - Split Venedik ve Triesteye PllİLADELPetA HATI'J le kadar Dieppe, Dünkerk ve Norveçli- tarihinde Nevyorkta bulunacaktır. 
hareket edecektir. GERTRUD vapuru ağustos nihayetin- manian için mal alacaktır. OCEANİA motörll Triyesteden 7/9/ 

ANGLO EGYJITtAN de gelerek, Hayfa, İskenderiye, Nevyork BOSPHORUS motörU 25 ilk tef- 939 tarihinde hareketle 25/9/939 tad-
MAtl. l,hfE ve Pbiladelphfo için mal alacaktır. rinden 28 ilk teşrine kadar Dlyep ~ binde Boeno9 Ay-reste bulunacaktır. 

PİRE MARSİLYA ve P~E BEYRUT GUDRUN MAERSK vapuru 10 12 kerk ve Norveç llmanlan için yük ala-
HAYFA - İSKENDERIYEYE hat ' 
aCAİRO CİTY· l,ÜKS VAPURU ile eylCilde gelerek Hayfa, İskenderlye Nev- caktır. ROT ALB HBERLAN 

Marsilya için Be,-rut-Hayfa-bken- york ve Philadelphia için mal alacaktır. D. T. R. T. DAISB Jr11JfPA1'Y A.11 
160 • 20 • 3.200 • hareket tarihleri deriye için hareket Gerek vapurlann muvasalAt tarihleri, SZEGED motöril Afustoa lkMllarma UL YSSES vapuru 4/9 tarihhıde 
DbtKA'l : Heaplarmdaki paralar bir sene içinde :SO liradan aşalı dÜfllll· tarihlerl isimleri ve navlunlan hakkında acenta dotru bekleniyor. Tuna limanlan için gelerek Rotterdam, Antsterdam, Ham-

yenlere ikramlye çıktıiı takdirde yüzde 20 fulasiyle verilecektir. 7/ 9/l939 119/1939 bir taahhüt altına giremez. Daha fazla mal alacaktır. burg lhnanları için yt1k alarak harebl 
Kur'.a.r ....-. ' ..... 1EJW.1 Biriacl kimm.1Martve1 Huinm tarih- 2119/ 939 15/91939 ta&illt almak için H. VHl'ITAL ve Ş.. DUNA motöril 7 eyh\le doiru bekJe.. edecektir. 

lerincle çeldleeeldir. 5/10/939 29/9/93~ 3120 No.lu telefona mO.racaat eıdilrnesf nlyor .• Tuna Jimanlan için mal alacak- HERMZS vapuru 18/9 tarihinde ge. 
... ._ __ lllİlll ________ !!!m _____ •_m1 ___ •• GOULANDRİS BROTHERS LTD. • nca o.amur. tır.. !erek Rotterdam, Amsterdam ve Ham-

- PİRE SERVfCB llAldTblB burg llman!an ıçtn yttk alarak hareket 

karaciğer, böbrek, taş ve kumlardan 
ınUtevelli sancılarınız, damar sertlikleri 
\'e §işmanlık şikAyetlcıinizl URİNAL ile 
leçiriniz. 

• 

1 
:VUCUtta toplanan asit UrUt ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lez-
2".etl hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
SOnra yanın bardak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Bl:YOOLU - IS'.rANBUL 

FUAB MtlNASEBErtYLE FEVKALADE UCUZLUK. •. 
17$ KUBUŞA HEZARAN SANDALYE .. 

HASAN 
Hi~ YILKAZ 
MOBİLYE 

KARYOLA. 
SANDALYE 
MEŞREBİ 

l ENİ KAVAFLAR ÇARŞISI No. il 
FABRİKASI : 

Yeni müzayede Bedesteni dvan Ak 
Eken sokağı No. 34 

ı z • ı a 
Mafuaanz Ghilıiea ve tapaUn bmosi 

siparişler kabul ederM 

clJIEA BEl.l.AS»J gerek vapur isimleri ve navhmlan h.ıc- ROVJIAlll edecektir. 
Lüks transatlantik vapunı ile Pire kında acenta bir teahhüt altma ~ DUROSTOR 2 l61de beki. Suensfla o.tem Lirden 

N~vyork hattı... . • Daha fazla tafslllt almak lçiD Blrlnci niyor. Köstence; veeyTuna lima. VİKJNGLAND motörü elyevm lima
Pıre - Nevyork ıııeyahat müddeti lZ ıün Kordonda 152 numarada •UMDAL· lan için mal alacakm. nıınızda olup Rotterdam, Hamburg ve 
Nevyork - fuan iç.in hususi fiatler.. umum! denU Aceıntalııtı Ltd. milracaat DUROSTOR vapuru 30 eyldlde bek- Skandinavya limanlarına yük alarak ha-

Pircden hareket tarihi edilmesi rica olunur. l · Kösten" Kalas Tun 1:___ k t d ktir eruyor. ce, ve a 1llilill1"" re e e ece . 
9 EylCil 1939 Telefon : 4072 MUdüriyet lan için mal alacaktır. BARDALAND motörft 31/8/939 tarl-

Gerek vapurlnnn muvasaltt tarihleri, Telefon : 3171 Acenta .JOBJISTOll V ARRBJI hinde gelerek RoUerdam, Hamburg ve 

~ene,. 

ue. ett& 
umu~atır 

F d 183 VE 184 Nam.aralı 
U al a Pavyonu Ziyaret Ediniz 

# ' Taze T emjz Ucuz Iliç 
Her Türlü Tuvalet Çefitleri 

LDfES LTD. Skandinavya limanlan için yük alarak 
İNCEMORE ~puru ,27 ajustosta hareket edecektir. 

Burgaz, Vama, Köstence, Sulina ve Ka- BORELAND motörü 13/9/939 tarf. 
1as için hareket edecektir. hinde gelerek Rotter~ Hamburg ve 

Vapurlann hareket tmihlerlyle nav- Skandinavya ve Norveç limanlan için 
tunlardaki d~lclerden acenta mı. yük alarak hareket edecektir. 
suliyet kabul etmez. SAGOLAND motörü. 28/9/939 taıi-

nı.tıa ,_.. tafsiJlt lçla ATATtJRıı( hinde gelerek Rotterdam, Hamburg ve 
caddesi 148 No.da W. P'. Benry Van Der Skandinavya limanları için yük alarak 
Zee ve Şsı. Vtpur acentahtma mQraca. hareket edecektir. 
•t edilmed rica olunur. 

'l'ELD'ON : Ml'l/1111 

Det f orenede 

ZEGWG4 HUICA 
lıaınpaQası 

LEVANT motörii elyevm limammı:ula 
olup An.ven, D~ ve Gcl,ynia Iiınan-

Oam ps ki bs - Selskah Jarı için yük alarak hareket edecektir. 
--tr- suvıca MAaırom 

c:oPBJlllA8Ell 8011 ıı•l• IEı 111••J'&U 
ON 11111 G1>1ms .m llUNl"AZ•M PBLiŞ va....- 1 i'irHU - a.ihinııle-

saytaı - helııleg rkte oı.. ..... ew.. .. 
Mmil.ra ........ )'iYE .......... 

ANVm. 80ii&&DAll • DAJll. ı.. ...... w hi 
~e- _r_ 

··-· - BALTK -~YIA Bo8&wl• A• ··=...,,. 
S/s. ALGARVJ: Alt•*-' - llatfl 

haftamMla yak ak elbr. SPRİNGFONTEİN vapuru 30/t/19 
TUNts motörU EylQliln birinci hafta- tarihiaıl. aAWllmalya ._ Yeal Zela-

smda yük alacaktır. da h==hn içiıl ytlk .-. banbı 
StciLfEN motôrü Eylruün tıçitncU edec:ekeil'. 

haftasında ytlk alacaktır. N O T : 
BROHOLM motöril illet~ birin- :bindaki m.1ı:ıet ta:m.1ıeri ile nnhm-

cl haftasında yük alacaktır. lardalı;i. dııeğifikliklerdım dOlaJı acenta-
Fazla tafsiJAt için Fevzi paşa buh arm- nm mesuliyet kabul etmer_ Daha fazla 

da No. ? (Osmanlı Bankası ittisalinde) tafsiJAt için İKİNCİ KORDONDA FU
İ J. NA.HUM acenteliğine mUracaat TEU..I SPDCO vapur ....;,tasma mi· 
edihnesi.. rac:aat edilmesi riea olunur. 

TELEPON : DM D'l.EFON : 20M/2ll06 

YBNİ KAVAFIAaDA 11 D.llllUlr8lla HASAN BİÇ YILMAZ MOBiLYA 
lb'Üessesesi : ZO ağustos 939 elan itibaren bilWtıum mobilya eşyası ve bilhassa 
lrUessesenin kendi mamuWı olan sandalye çeşitlerinde rekat.et kabal etmez 
derecede ucuzluk yapmaia ve beher sandalyede yimü beş kuruş iskonta etmek 
lllretiyle iki liraya utmalda olduiu sandaqeleri 175 kuruşa satmaia lmrar • 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
inhisarlar amum müdürlüğünden: 

1 - Ketif, ......... Ye plim macİbİnce idaremizin Diizcede ~ 
brdliı tilÜll lıMwn ve itlrma eYi a...aJı zarf muli1e ebiltme,e konul
muıtur. 

z - KePf bedeli 258, 147, 58 lira nnmkbt teminat 14157, 37 6-
ndır. 

\'erdiiini saf1D müşterilerine laeym ederM. '-

•• Ooyçe Oryent 
DERSDNER BANK 

t Z M t R 
Merkezi : DERUN 

bank 
ŞUBESi 

A11aaa7ada 175 şallesl mevc:attlll' .. 
Sama19 ve lbıtiJat ~ 

171,500,000 Rayluınaptı 
TUrkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMIR 

Mwrda lfUbelerl : KAHiRE VE ISKENDERIYB 

• il 

Her türlü banka muamelitnu ifa ve kabul eder. 

ı-tıwr±~--------------............................. ~ 
Sen jozef Fransız Koleji 

Al.SANCAK 
'J'elef on : 4217 . 

•lu bitiren yavrularınızı ihzari ıınıfımıza yazdırinız. Bır yılda 
I.azanacaktır. Bir lisan bir adam demektir. Kayıtlara ba§lan
ıJn izahatı okul direktörlüğünden isteyiniz. 

BRISTOL 
Be yoğlunda ...... , ...................... . 

• 

OSMANIY~ 
Sirkecide 
..................... 

Bu her iki otelin müateciri Türkiyeain en eaki otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir 44 Senelik tecrübeli idareaile bütün müıterilerine kencfısini 

aevdirmi4tir •••• 
Otellerinde miaafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar •• latanbulda 

bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulUfQrlar-
Huauaiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan ela rekabet kabul etmi-

3-Ebiltme 5/9/JB Sair aiai saat 15 te K .. nla;ta lenzam.,. 
ııaüba1aat l'ıbc=i=chH aJ.a lmmiaycmtmlia ,..,.ı. ıMw • 

4 - Şart.ameieı ber süa lew fulMli ftZlli ! ıiudeaı Ye Anlmn, 
bmir ~ ve Düzce ıaımwlaiwtdm 1%91 "-ut 
mukahilimle •lm•hilir. 

5 - Münakua:ra ıireceldm müb9'iB teldif md lllplanm t.• • 
veaaikle % 7,5 pvenme paruı veya huıb t • ' m t ldüu ve fal
aamenin cF» &laamıda bildirilea veeilayı illliwa ede«• olca lıılıp.la 
zarflanm ihale 1a•tinclm bir ml evwl ....... kuaisy• .. , ......... 
makbuz mvbhilinde vemıeleri ilin olunm. 

2025282 303& (1731) 

Bornova Belediyesinden: 
1 - Belediyemizde mevcut besabata ıöre 1/500 ve 1/2000 mik

yaamdaki haritalann yahuz meslrGn kısımlar için ve 1I1000 miky. 
ımdaki haritanın teıviye münlıanili olarak meakün ve pyri meakWa 

kısım~~~ ren~n birer_ kerre ~ va~ ve birer ken:,e ~ _şef-
faf m üzennde yeniden tenunı ve unar plinmm tanzimı lfl. 

2 - ihale 6. 9. 39 çarıamba ıünü aaat 16 da Bornova belediyeai 
daimi encümeninde açık eksiltme ile yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 2000 liradır. 
4- Muvaldmt teminat 150 liıadlr. 

1 310& ı 



SA.lllP'S JI 
E :::ı:::::: wmucw 

Bütün 
Bitler sulhu reddediyo 

hasının tatbik mevkiine vazını emretmiş~ 
tir. 
DALADIYENİN SULH İÇİN 
GAYRETLERİ VE BİTLERİN 
MENFİ CEVABI 
Londra, 28 (Ö.R) - B. Hitler B. Da-

ladiye tarafından hiç olmazsa son bir 
Alman - Leh müzakere teşebbüsünün 
yapılması hususunda serdedilen teklifi 
reddetmiştir. 

Bu rcd cevabını ihtiva eden mektup 
bu sabah neşredilmiştir .• Şansölye, bu 
mektupta Fransız başvekiline yalnız 

Danzigin değil, ayni zamanda blitüri Leh 
koridorunun Almanyaya avdeti husu
sundaki kat'! kararını bildirmektedir. 

B. Daladiyenin teklifine verilen bu ce
vap, mumaileyh tarafından Fransanın 

BU1h lehindeki niyetlerini ve Fransanın 
taahhütlerine sadık kalacağı hakkındaki 
teminatını bildirmek üzere gönderilen 
bir mektuba cevapbr. Bu hususta dün 
akşam Pariste resmt bir tebliğ neşredil
miştir. 

Buna nazaran B. Hitler Fransız sefiri 
Polonya hava kuvvetleri 

B. Kulandrı davet ederek Polonyadakl HUDUTLAR KAP ALI · ı· h dah · d d pıldığı hakkında Alman gazetelerinde 
vazıyc ı azıranın 8 zıya e evamı- ·d . · · Va,..,ova 28° (ö.R) - Lehistan - Al-.. d d · ğini. bildirmiş yapılan şı detli neşrıyatı Berlinde pro- ·~ 
na musaa e e emıyece ve . manya hududu kapanmıştır. Hiç bir 

. ti hali tm k 1 . "ttihaz d w. testo etmı.ştir. 
vazıye e e çın ı e ecegı d d"l b' bliv tren huduttan bir veya diğer istikame-
t dbi 1 d 1 i 1 F Al Varşova a neşre ı en ır te ge na-
e r er o ayıs ye ransız ve man . te geçmemektedir. 
kanının d"k"1- ini tm diğini. "'.nl'an bu neşrıyat Alman matbuatının 

o W.llles arzu e e v . Alman otoriteleri Almanyadan gele-
bildirmiştir. kontrol altında tutulmasına ragmen hır cek trenlerin beklerunemesini bildirmiş-

Fr 1 k .. d diw • propaganda mahiyetindedir. Bu sebep-
ruısa cevap o ara gon er gı me- !erdir. Berlin - Varşova ekspresi hudut-

.d Ih d · bır· tte b ğlı 1 le şimdiye kadar sadece tekzibi ile ikti-
saJ a, su a erın sure a o - ta beklendiği halde gelmem.iştir. Bükreş-
dugv unu :fakat, diğer milletlere karşı fa edilmişti. Fakat şu son bir kaç gün 

•W• •• içinde Alman gazetelerinin tamaıniyle Berlin ekspresi Silezyada durmuştur. 
alem olarak kabul ettigı taahhutlere sa- d al haberl . _e be- Dün saat 22 denberi Silezyada bUtün 

'l.1-Y urmn ve y nn erı resnu 
dık knlacağını bildirdikten sonra, uzlaş- yanat ~- ir t t . tir yolcu münakalatı katedilmiştir. 

. . . 1 a ua s aye e nuş . . d 28 (Ö R) ll d 
ma teşebbilslenne karşı Lehistanın a a- Bundan anl ılı k' Alm hilkü- Lon ra . - Ho an a şimen-

. · · il V• i bil aş yor ı, an d'f 1 "d · b ·· d 'tib Al ~ğı vazıyeti tekeffü~ edeb ecegın . . - meli, gazetelerindeki yalan neşriyattan ı er er ı aresı ugun en ı nren -
dırmekte ve şunlan ilave etmektedir . kendi diplomasi oyunu için istifade et- manyaya doğru bütün beynelmilel tren 

• Vicdan sahibi hiç bir adam sulh yo- mek arzusundadır. servislerini katetmiştir. 
lunda bir tesviye için doğrudan doğru- ALMANYADA VF.SİKA USUJ.t) Paris 28 (ö.R) - Almanyadan geçen 
ya son bir teşebbüs olsun yapılmadan Londra, 28 (Ö.R) - Almanyada iaşe bütün hava seferleri ilga olunmuştur. 

Paris - Berlin ve Paris - Bükre.~ hatla-
harbin patlamasını kabul edemez .. • vesikaları bugünden itibaren tatbik 

rında hiç bir hareket olmamıştır. 
Şansölye Hitler, cumartesi akşamı bu mevkiindedir. Bu sebeple yiyecek satan 

teklifi kabul edemiyeceğini bildirmiş ve mağazalar önünde halk muazzam kala- Varşova 28 (ö.R) - Dün öğledenbc-
bah d l kt ı k fi ri Bohemya ve Moravya ile bütün tel-

bu sa neşre i en me up a ey ·yet balık halinde sıra beklemekte idi. Ma-
graf ve telefon muhaberatı bütün mem-

tekit olunm~ştur. ğazalann mevcudu nz olduğundan ça- lekeilcr için kesilmiştir. 
MUSSOLINİ .- HİTLER ARASINDA buk tükenmiş ve bir çoklan bir saat Varşova 28 (ö.R) -Almanyadan şar-
Londra, 28 (Ö.R) - Mussolini ve B. içinde kapanmıştır. ki Prüsyaya doğru Leh koridorundan 

Hitler sık sık telefon mesajları teati Almanyada seyrüsefer de tadilata uğ- geçen bütün tren münaka!Atı Alman as

etmcktedirler. Bu sabah İtalyanın Ber- radığından ahali şimdiden mahrumiyet- keri kıtalarının nakledilmekte olmasına 
lin sefiri B. Atoniho Hitlerle uzun bir lere katlanmaktadır. Mikdarı azaltılan rağmen yine fasılasız devam etmekte 
muhaverede bulunmuştur. trenlerde yer bulmak çok gtiçttir. Va- ve hiç bir mUşkillata tesadüf etmemek-

Romadan gelen haberlere göre, İtal- ziyeti bir knt daha vahimleştiren birse- tedir. 
yan milleti vaziyet hakkında, Alman hep te benzin bulwımarnası ve hava nak- ALMAN - SOVYET PAK.TININ 
mil1ctinden daha ziyade haberdar tutul- liyatmın tamamiyle durdw'.ulmuş olma- AKtSLERt 
muştur.. sıdır.. Londra 28 (ö.R) - Taymis gnzetesi-
Şimdiye kadar İtalyanlar B. Mussoli- ALMANYANIN DÜNYA ILE ALA- nin diplomatik muhabiri, Alman - Sov-

ninin şu veya bu suretle buhraru sük\t- KASI KESİLDİ yet paktının muhtelif memleketlerdeki 
netle atlatmak çaresini bulacağını ümit Londra 28 (Ö.R) - Almanyanın ha- akislerini şu .suretle hülasa etmektedir: 
ediyorlardı .. Fakat bu emniyet şimdi ricl dünya ile bütün muvasalllsı kesil- cTürlciye, lngiltere ve Fransaya karşı 
çok azalmıştır. miştir. Fransa diln öğledenberi Almanya taahhütlerine sadık Ispanya ve Portc-

ALMAN MATBUATININ ile hududu kapamıştır. Huduttan hiç kiz Almanyanın iki yüzlUlüğlinU nefret-
NEŞRİYATL.. bir tren geçmemektedir. Bu sabah saat le karşılamışlardır. Yugoslavyada Al-
Londra, 28 (Ö.R) - Leh hükümeti, 5,30 da Strazb~ beklenilmekte olan man - Sovyet paktı, milli birliği bir 

ahistanda Almanlara i6ya m•elim ya- Viyana ebpresl aelmmnlttir· An ene1 tahakkuk ettinnlftlr. Sırp-

ler ~·etıstiril<lığini bu levhalarda görmek 1 ;ördü, ölü~lerine teb; r ;;- - --:-:-

Japon kabinesi isfif a etti 

Hırvat anlaşması ve iki tarafın iştirakile 
knbine teşkili bunu ispat etmektedir. 

Amerikadaki tefsirler çok acıdır. Ja
ponya, Almanyanın hareketini derin bir 
infialle karşılamıştır. Çin de aynı de
rece endişe içindedir. 

Bizzat Almnn ahalisi nezdinde bile 
ilk sürpriz ve memnuniyet saatinden 
sonra yeni endişeler baş göst~. 

lhdas edilen iaşe vesika usulü bunun 
bir mukaddeme.sidir. 
AVRUPA HARBINA AMERİKANIN 

YARDIMI 
Londra 28 (ö.R) - Taymis gazetesi

nin Vaşington muhabiri Amerikanın va
ziyetini tefsir ederek şu malfunatı veri
yor: 
~ şüphe }'akıt!~ A vrupada harp 

başlar başlamaz l\~~ümhur Ruzvelt, 
Amerikanın bUtün nüfuzunu ihtiyaç ha
linde demokrasiler lehhıde teraziye ata
caktır.~ 

Paris 28 (Ö.R) - Amerikadan gelen 
haberlere göre Reisicümhur Ruzvelt, 
şimdilik yeni bir teşebbüs fikrinde de
ğildir. Beyaz evde, Avrupadan gelen ra
porları tatbik ve tetkik ile meşguldur. 
ReisicUmhur, Amerika umum1 efkarı

nın heyecanından istifade ederek bita
raflık kanununu meriyetten kaldırma
ğa ve hürriyet ve hakkı müdafaa eden 
milletlere yardım için yolu açmağa ha
zırlanmaktadır. 

Harbiye nazırı Consonun dediği gibi, 
Amerikan milleti, haric1 vaziyet hak
kında tam malumat almaktadır ve hangi 
tarafın sulhu bozmağa, hangi tarafın 
da yıkmağa çalıştığını pek eyi bilmek
tedir. Silah ambargosunun ref'i Ameri
kanın hakiki sulh yoluna girmesine im
kA.n verecektir . 

KUDÜS ARAPLARI DA tNGtLTERE
YE YARDIM TEM1NATI VERDİLER 

Londra 28 (ö.R) - Ingilterenin Ku
düs fevkalade komiseri Arap müdafaa 
delegelerini kabul etmiştir. Bunlar, harp 
halinde Ingiltereye yardım arzu ve ka
rarlarını bildirmişlerdir. 

KRALlÇE DE LONDRAYA DÖNDÜ 
Londra 28 (ö.R) - Karliçe Elizabet 

Iskoçyadan dönerek Bukingham sara
yında zevcine mülaki olmuştur. 

1NGtLtz GAZETELERtNtN 
TA VStYELERt 

Paris 28 (Ö.R) - Ingiliz gazeteleri 
karilerine kuvvei maneviyelerini muha
faza tavsiyesinde bulunarak şu müşahe
deleri yapıyorlar: 

cNe fazla nikbin, ne de lüzumsuz yere 
bedbin olmamalıdır. Buhran görünüşte 
hiç değişiklik olmaksızın devam ediyor. 
Ingiltere ne olursa olsun Lchistana kar
şı taahhtitlerini ifaya hazırdır. IlıtilAfın 
harpsız ve her taraf için ricatsiz halli 
mUmkUn olduğu kanaatinde devam edi
yor. B. Daladiyenin B. Hitlere verdiği 
cevaptaki azmi lngiliz gazeteleri uzun 
uzadıya te.fsir ediyorlar.> 

Taymis ve Dey)l Delaraf; Sis Nnil 

Hendersonun getirdiği mesajın Fransa
ya gönderilen mesajdan daha fazla me
selelere temas ettiğini, bu sebeple buna 
cevap vermek için daha uzun zamana ih
tiya~ olduğunu kaydediyorlar. 
1NGtl:JZ DOMtNYONLARI SADA

K.ATLER1Nt B1LD1RD1LER 
Loediıa 28 (Ö.R) - Bütün dominyon

lar lngiltcreye harp halinde sadakatleri
ni temin etmektedirler. 

Hindistanda Birmanya umumi valisi 
bu memleketin müdafaa halinde oldu
ğunu ve Ingiltereye yardıma hazır bu
lunduğunu bildirmiştir. Malaka umumt 
valisi bu sabah teşrü meclisteki beyana
tında, lngiltere harbe sürüklendiği tak
dirde bütün imparatorluktan müzaheret 
göreceğini ve Malakanın her yerden 
fazla olarak yardıma hazır olduğunu 
bildirmiştir. 

Avusturalya başvekili, şu 24 saat zar
fında vaziyetin katı şeklini alacağını, 
şimdilik daha fazla vahamet kesbetmiş 
değiJse de biltün nezaketini muhafaza 
ettiğini söylemiştir. 

MACAR YÜKSEK MÜDAFAA 
KOM1TESt TOPLANDI 

Budapeşte 28 (ö.R) - Yüksek mü
dafaa ş<lrası, amrial Hortinin riyasetin
de toplanmıştır. Hiç bir tebliğ nC§redil
memiştir. Fakat beynelmilel vaziyetin 
ve alınacak emniyet tedbirlerinin tet
kik edildiği tahmin edilmektedir. Yük
sek rnUdafna ş<ı.rası muayyen fasılalarla 
toplanmıştır. 

Fransız sosyalist 
birliğinin lçtimaı 

Londra, 28 (Ö.R) - Hong KongtaJl 
bildirildiğine göre, Japon kıtalan bu §8"' 

hir hududundan çekilerek vapurları.DB 
irkfıp edilmektedir. Bu suretle HoNı 
Kongun ablokası tehlikesi zail olm~ 

MUSSOL!Nt D1PLOMASt tDARESİ
Nt B1ZZAT ELlNE AI.Dl 

Roma 28 (Ö.R) - 1talyada vaziyettrı 
vahametini gösteren bir işaret B. MUSSo" 
lininin diplomasi idaresini bizzat ele V 
masıdır. Alman sefiriyle bizzat görüf
mekte ve Hitlere cevaplarını bizzat ver
mektedir. 

Jurnale Ditalyada, B. Gayda, sulh\Jll 
korunmasına ve Danzig meselesinin .Al
manlar lehinde olarak sulh içinde hal
line hala imkan olduğunu yazmakta ve 
Ingiliz başvekilinin müsaid bir cevap 
vermiş olacağına Italyanın ümit ettiğini 
ihsas etmektedir. 

ALMANYA HARP REJtMt lÇtNDE 
Paris 28 (Ö.R) - Almanya ia§e bakı

mından şimdiden harp rejimi içindedlı'· 
Her Almana günde 150 gram et, 280 
gram şeker, 110 gram Marmelat, 60 
gram knhve, 20 gram süt vesikası veril
miştir. Çocuklar, anneler ve hastalar 
için süt miktarı artırılabilecektir. Gaze
teler ve radyolar, Alman milletini bu 
tahditler hakkında tabnine çalışıyorlar· 
sa da kimse bun1arın mahiyeti hakkın· 
da aloanmamakta ve harbın sebep ola· 
cağı ıstıraplar şimdiden ölçülebilmekte
dir. 
Varşova 28 (ö.R) - Gdinyadan Le• 

hL5tana gitmek üzere Danzigden geçen 
biri maden, aiğeri kömür yüklil iki tresı 
Danz.ig hükümeti tarafından müsadere 
edilmiştir. Polonya :fevkalade komiseri 
protesto etmiştir. 

ve 
ve 

Cümhuriyetçi 
beyannamesi 

Paris 28 (A.A) - Sosyalist ve Cümhuriyetçi birliği parlamento 
grubu ve umumi idare heyeti bugün yapılan toplantı sonunda ner 
rettiği bir beyannamede, Sovyet hükümetinin tarihde misli görülmi
yen hiyanetini takbih etmekte ve «memleketin askeri ve ekonomik 
kudretini en yüksek dereceye çıkarmak ve F ransanın menfaat ve şe
refini tam surette muhafaza etmekle beraber bu arada ortaya çıkabile
~k sulh şanslarını nazarı dikkate~ almak hususlarında Fransız hükü
metine tam itimadını bildirmektedir. 

Sosyalist ve cümhuriyetçi birliğinin bu toplantısında ezzcümle sabık 
nazırlardan Frossard, nafıa nazırı de Monjie ve iş nazırı Pomaret de 
hazır bulunmuştur. 

lsveç Başvekili lsveç'in ne olursa 
•• 

olsun bitaraf kalacağını sOyledi 

Stokholm 28 (A.A) - Bir halk toplantısında nutuk söyliyen baş· 
vekil Hasson ezcümle demiştir ki: 

lsveçin hattı hareketi sarihtfr. Her ne olursa olsun. tam bir bitaraf
lılc muhafaza edilecektir. Şimal memleketleri için, devletler arasında 
vukua gelecek bir anlaşmazlığa karışmağa tevakkiye çalışmak çok 
tabii bir şeydir. Fakat eğer bir harp yaklaşırsa, müteyakkız bulunma
mız da lazımdır. Bunun için hükümet, vaziyetin icap ettirdiği 1 
himaye ve nazaret tedbirlerini almıştır. Lüzumu takdirinde bu tedbir
ler takviye edilecektir. 

Başvekil sözlerini bitirirken, bütün vatandaşların birlik olmalarını 
istemiş ve icap ederee bütün partilerin işbirliğinin organize edilebile
c:ejini bildinniftir. 


