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rı n va 
Y etkenleri indiriyor 

Hitler bir harp tehlikesinden 
şimdi sakınmak istiyormuş ... 

Son 24 saat içinde •.. ---------i 
! Leh - Alnıan münasebetleri bir k -
~ daha - kötüleşmiş bulunuyor 

Faka 
•• meler d m edecekti 

Leh Cıimhurrcisı Mazarik. 

Londra 31 (Ö.R) - Royter ajansı saat 15 e kadar Alman 
cevabının Londraya gelmediğini bildiriyor. Hitlerin nota
sından ve Ingiliz cevabından haberdar olan Leh hükümeti de 
şimdiye kadar Londraya hiç bir tebliğde bulunmamıştır. 
:HARP TEHL1KES1Nt BERTARAF EDECEK BlR HAL 

ŞEKLtNE TEMA YOL ED1L1YORMUŞ 
Roma 31 (lJ.R) - «Nev:vork Taymin Alman 

ve lngili.z hükümetleri araaında devam eden nota 
teatisinin B. Bitlerin her harp tehlikeaini bertaraf 
edecek bir hal şekline ulaşmak temayülünde oldu
iu ümidini uyandırdıiiını yazıyor. Yeni lngiliz se
firinin Reisicümhur Ru.zvelte itimatnamesini verir
ken sö.vlediği aö.zler de aynı ümidi uyandırmıştır. 
Sefir beyaz eve gitmeden evvel Avrupa vaziyeti 
hakkında hariciye nazırı B. Kordel Hul'le uzun bir 
mülakatta bulunmuştu. Yeni sefir ve Reisicümhur 
arasında teati edilen nutuklarda siyasi buhrandan 
ve iki milletin sulhu temin hususunda sarf ettikleri 
gayretten bahsedilmiştir. 

BERLtN 1HT1YAT MUHAFAZA EDtYOR 
Roma 31 (ö.R) - Berlindc, Londra ile cereyan eden mü

zakerele,r hakkında <'n büyük bir ihtiyat muhafaza edilmek
tedir. Bununla beraber, Ingiliz hükümetinin de Hitlerc ver
diği cev~pta Polonyada ilan edilen umumi seferberliğe rağ
men görüş teatilerine devam arzusunu izhar ettiği tahmin 

edilmektedir. Polonyanın umumi seferberliği Berllnde Al
manyaya karşı yeni bir «tahrik> sayılmakta ve vaziyeti daha 
ziyade vahimleştirebileceği kaydedilmektedir. 

BERLtNlN 01\UDt 
Kont:,ola tabi olmıyan kaynaklardan cıkan tayİ

alar!' ROre, buhran en ıon haddine Rirdii!i takdirde 
dahı, Alman - Leh temasının iadc .. i icin lngilterenin 
müdahale edebileceği ümidi Berlinde muhalaa 
edilmektedir. Diğer taraftan Berlin ve Moikova 
araaında bir çok mesailar teati edilmiştir. Ra:vıta
gın fevkcliıde olarak içtimaa caiırdması imkanaı.z 
olmamakla beraber Führerin kararlarını millete 
hitaben biT beyanname neşri suretiyle de ilcin ede
bileceği bildirilmektedir. 

Alman gazeteleri, devleti müdafaa konseyinin tesisini Al
manyanın her ihtimali karşılamak azminin bir ifa.desi olarak 
gösteriyorlar. 

LEH1ST.l~NIN SEFERBERLtQt 
Alman gazeteleri, Polonyanın umumi seferberliğini tefsır 

ederek büyük <levletlcrin bir felaketi önlemeğc çalıştıkları 
sırada Polonyanın ihtilafı sulh yoliyle halledecek teşebbüs
leri akamete uğrıyacak bir harekette bulunduğunu ve sul
hun bağlı olduğu ince ipliği koparmak istediğini iddia edi
yor, bu şerait dahilinde Lehistanm aklıselimine itimat edile-
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Türkiye 
Sakindir 

Avrupada harp - havası 
---'1-tr---

ŞEVKET BiLGiN 

A 
harp hazırlığı içinde yü-

vrupa . . k kin 
zerken memleketimızm çlo 88 

ltalya harbe girmek istemiyor 
Mussolini bir plin hazırlamış .. 

. arzetmekte oması ne- latanhul 31 (Huauat) - Avrupadan 
bır 1'1;1anzara gelen trenle bugün de bir çok Türkler 
dendır) ·ır iyet davala- geldiler. Aralarında Avrupada bulunan 

Türkiyenin mı 1 emn im f - 1 ·· · · kt"" ·· B Ce-
1 h 

· eti alem o uş- pro esor er ve unıversıte re oru · 
nnda ıuur u assaaıY · · ve ·ı B"J ı d d Bö le ik hükümetıınlZ mı ı ae e var ır. 
tur. ... Yrı_~- en fukta teressüm B. Cemil Bilsel inhôalannı soran mu-
umumı erıuuımız, u h b" · . b ı ·· 1 
_..ı .. h' b. h rp kasırgasının a ınmıze eyanatında ıun an soy e• 
caen mut ış ır ~ . b' telaş . tir· 
işaretleri karşısında ışte hıç ır d" DUf ' 

. .. . T" kiyenin ken 1 - Yalnız ltalyan Semplon yolu açık· 
esen gostermıyor. ur akk B· d d · ·· 1 · 
k . l "veni h ın- tır. ız e ora an geldık. Muşahede en-

uvvetme sarsı maz gu b"l' · 
d b d d h k 

... delil ola ı ır mı soruyorsunuz. Ben bu sefer Fransa 
a un an a a at ı ı il · f .. . ve ng tereyı evkalade hazır buldum. 
mı~ · .. I 1 · it · 

Sükunet ve itidalimizden sıyası taf yanı~ ıs~ .. atiyh~n h~rba girmek ta· 

k dl 
... lar çıkar- ra tan o ma ıgını ıaaettık. 

ma sa arına uygun mana e MlJSSOLİNİ Mfiı>ABALE 
mağa çalışanlar aldanırlar. Rom: :t EDECEKMiŞ: 
Berlin kaynakları Alman - So Y • 
pak d T .. k' nin dış Pans 31 ( ö.R) - Roınadan gelen 

tın an sonra ur ıye k beri ·· M r · 
politikasında bir revizyon yapara ha ~ ıore .•• ~ uu beynelmilel 1 ğını getıinlagm hallı açnı bır plin ı. .. _ _. ___ _ 
Demokrat dostlarından ayrı aca Jngil" Alman iizak ·-....-Ullllll" 

llerı·nden Balbo, Debano 
Jtalyan ge11era 

ve Paryani bir arada 

bldıfl takdirde, MUl90liai ı. pllnle 1a11 

bir miid•helede halunac:alrbr. ltalyan 
bqvekilinin teklif edec:eti Mll'eti hal f1I 
olac:aktD': 

l - Damis üzerindeki Alman müd
deiyab tasvip edilmelidir. 

2 - Polonyaya Danzice mukabil bat
ka bir mahreç verilmelidir. 

Fransız siyui mahfilleri Pol~ 
böyle bir mübadele teklifini kabul et· 
mesine ihtimal vermemektedir. 

iT AL YAN ORDULARI: 
Roma 31 (ö.R) - Düçe harbiye na

zın ııfatile ltalyadaki kara kuvvetlerini 
iki ordu grubuna ayırmıştır. Birinci ordu 
grubu veliahd Prens Pjyemontenin, ikin
cı ordu grubu ise marepl Grnzyaninin 
kumandası altına ltonulmU§tur. ' Ey· 
lwden itibaren umumi nakliyat yüzde 
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Ikind Leh payitahtı oıa. Knılcooide büyük cıakeri tezaharier 

Romanya Sovyet hud 
donda tahkimat yapıy __ . 

iddia etmişlerdir Bizce bundan d~a tır. ız • nı ereleri akim 

b;~~:v~~:d~!~ş~l~::~!tüt~~;::~ p 1 d ra lngiltere 
:::ı;;:~ıt:~i~!~.~i:":~ıt::~!;i;: o on ya an son 

Bulgarlar 
silah 

daha 
altına 

iki sınıf askeri 
davet ettiler 

en küçük bir müsamaha göstePllle-

:~: .~~ı::::=:~:h!t·ıJY~:::~~ de sefer.berlı·k yapıyor p •• 
lel adalet ve tesanud mefkuresıne 
bağlılığının bir işareti olmuştur. Biz 
her zaman söyledik. Yiııe tekrar ede· 
riz: Karadenize, Balkanlara kadar 
uzamak istiyen Almanya, mahud 
cHayat sahası» formulü ile ihtiras· 
larını açığa vurmasaydı, Akdenizi bir 
ltalyan gölü haline koymak istiyen 
ltalya Arnavutluğa ayak basmak 
suretile doğrudan doğruya Balkan
ların emniyet ve vahdetine suikasd-
4ia bulunmasaydı şüphe edilemez ki 
Türkiye siyasi vaziyetinde değişik
lk yapmağa lüzum görmezdi. Bizi 
l>üyük Demokrasilerle birleştiren ne 
bir sergüzeşt, ne de bir istila hırsı 
değildir. Zorbalığa mukavemet az
mıdır. Biz beynelmilel tesanüdün 
en samimi taraftarıyız. Almanya ve 
ltalya, siyasetlerinde insanlığın te
menni etti"i~tı yaparlarsa bun
dan en çok ~necek biziz. Fakat bu 
değifiklik yapılmadıkça, mevkiimiz, 
-t\iphe edilemez ki dostlanmızın ya-

- SOMU 2 İNCi SA.HiFEDE -

ŞEYDi' IJJLGjlf 

Londradan bir milyon 300 bin kişi. çıkarıhror 
nüfusu kesif şeb· 1 d t hliye edılmektedır Jr er e a Londra. 31 (Ö.R) -.Beynelmilel buh-

bfıla hiç bir netıce bulmamıştır .. 
ran a ve İngiltere garantilerine daima 
Frans de kuvvetle bağlıdır. Alman
ııyni d~r~nı müdafaa konseyi teşekkül 
yada bır mı 1 Görin!rln riyaseti altı
etınİŞ ve ınareşa Bu ko~cye kabinenin 
na konulınuştur~e Rayştağ meclisini is
diğer aza}arınld ]Uzum görülen kanun-
t. (O ettne en :ı-ı.,tir 
iJilZa" k lahiyeti verı.u•..,.. • 
ları yapına sa LONYA BUDU-

.ALMANLARIN PO Romanya '#balı mesai masası başında 
TAHŞiDATI 

DUNDA d osu Slovakya- lıtanbul 31 (Husust) - Sofyadan ge- len haberlere göre Romanya hiikil • 
.A}man matbuat ve r: k milyona ya· len haberlere göre Bulgaristan hUkil- Rusya hududu üzerinde tahkimat yap.' 

da Polonya hud~tl.ar~idinden ileri ge- met! daha iki sınıf askeri aiWı altına mağa başlamıştır. Salahiyettar bir at 
kın alın~. askerı:kerl tedbirl~ ken- çalııilıu.f, bu husustaki 1cararname Bul- bugiln, Romanyanm vaziyetinin koqaı. 
len tedafüi J.:eh Udllfaa için vesile ol.a- gar ..-Werlııde neşredilmJştir. lan ile a]Ak&dar olduğunu söylemiş 
di ha_:e~etler;:ve bir tahrik gibl göt- Rt.TMEN DEVJrE'l' ADAMININ Romanya garb veya cenup tarafm .... 

~ ~ı:rler '---"* lngl- BEY AblA n her hangi bir tecavil7.e uğradığı taWlliı-
rm · uınt seferUA,.., Bükreften ge- ,,._9 
Polonyanm uın ....it _ .. .....nı - - SONU 4 uı.,.CO SABtFmB 
- SONU ' t)N"u ~-



Havacılık Haftası ŞEHiR HABERLERi, Türkiye 
Sakindir 

Hazım Ergökmen Ankara 
lzmirdeki Piyasada çekingen bir nikbinlik var B. Şakir 

radyosunda bir görüşme yaptı 
~- =ı-.~:ıa Hükümetimizin ticareti- :n~:::ı.1:!~: 

Evveli 30 ağustos zaferinin üzerinde tehlikeden bahsedildi~l A.&$ \Yapacak- aönda-ı..,orlar- sine sımsıkı baih olmaktan İbarettir. 
duran ve bu zaferin Türk yurduna ka- lanmızı kendi kendiniiiiT'dlgerlendire- • 'lfii&-AJ • • • •• h• b• k 
zandırdıklannı anlatan hatip, yarınlan- biliriz ... Ben bir vatandaşınız olarak şöy- Alınan konsolosluğu, siyast vaziyetin mız ıçın mu ım ır ar·arı 
mızdan ~kumuz oı..nu.t.ğını söylemiş, le diişünüyOl'Um : Vergileri vaktinde nezaketi dola71siyle İzmirdeki Alınan ltalyanın, bir harba sürük~ 
•ı ıltıP• ~ WhJlkelerden k~ nrmek, askerlik emrine haanlanmak, tebwından ntiyenlewin '°cuklaruu ve iatemediğiııi aöyliyenler vanlar. 
m• •U. ku9"t ve a._,ette ~ m hava tehlikesine ~ tecftıirli olmak ve kadmlannı 1stanbuJa lfi>ııdermeleriai Filhakika hain. mevkiinia .... 
ku4'"te. - bt, .-Uct.. tlll ima sa- ııih~et tayyue~ Y~- • kel111ileriııe_ QI'l.~ teb~ etmiştir. M~rkez Bankası tüccarların matlôplarıoı çe daha aiı.rLgbPıı Jıj..,diyt~\\ .. 
mmMta ~ oldujunu aö,plemif Hava kuvvetinia. TürkVe ~ çok Bmı:ı.m ~ ih~ tedbm oldum in- ' h Sovyet Alına pak!nldıta 
w demiştir ki: büyük kıymette bir silah olduğuna ina- hı halinde Alman tebaalı kadın ve ço- aÜoÜn para kurları Üzerinden Ödeyecektir as• Al -il ı·k" 'tt"f k l 

UVVETLİ nan biri olarak bütün sevgili vatandaş- cukların İstanbul limanından Almanya- " sonra manya ı e çe ı ı 1 a ın ası 
~~~ K !ardan bu iddia~a en büyük ehemmiyeti ya gönderilmesiyle alakadar olduğu söy- Beynelmilel vaziyetin salaha doğru en Dün piyasaya ferahhk veren başlıca mesnedi olan ideoloji birliği kaybol-

ve.rmelerini tekrar söylemek istiyorum. lenmektedir. uf ak bir emare göstermem.iş bulunma- hadise .. hükümetimizin para kurları hak- muştur. Şu halde ltalya, 1914 har-
• - Vazifemizin mUhim olduğunu On binlerle tayyareciye, binlerle tay- Filhakika bir kaç günden beri ernni- sından tevellüt eden durgunluk, piyasa- kında lzmirdeki alakadarlara tebliğ olu- binde olduğu gibi, müttefikine arka. 

söylemek lüzumsuzdur. Her vatandaş yareye ihtiyacımız var .. Türk Hava ku- yet müdürlüğü ecnebi masasında büyük larımızda gayet tabii olarak tesir yap- nan mühim 'karandır. Filhakika ticaret sİnı çe · k b'taraf k 1 ayı tercih 
devletin bö~l~ bir ku<Jr:te kavuşması ~e rumu Türkkuşu, bu sene beş yüz kadar bir faaliyet vardll". Bazı ecnebiler ~asa- makta devam ediyor. Her şeye rağmen ı ~-~kaletinden ~ıntaka ~caret ~~dürl~- eders vıre~e 1 

a m 
ko~ ıçın, vermege ?.a~ır oldu~ genci uçucu yaptı .. Fakat bunun bugün- oortlarını hazırlatmakta devam ediyor- tıcaret aleminde çekingen bir nikbinlik 1 gune ve umumı merkezınden ~umhurı- ilke .~azıyet ne o~~c.~ktı:} k. b. 
c:mı .. g~~ı, mad~.manevt.~utun ~~vvetı- kU dünya şartlan içinde yeten bir sayı lar.. vardır. Siyasi hadiselerle müvazt olarak!yet Merkez Bankasına şu tebligatta bu- .. on?e ~u~u s?ylıyelım . .1 ~ 
nı butun niyetini ve kabılıyetlerını orta- olduğu söylenemez .. Daha çok çalışmak, --& h fta l d w d t' t . 1 . lunulmustur : · boyle hır ıhtımah zayıf gormek~ 

k ·--'- b . tin" d b 1 d k K ) a son arına ogru ış ıcare ış erm- H"küm" tim' L-..lamun lııer . I l . 
~ 0.)'JUG& ~~ ~~e •• - 0~ • 1;1 un~y?.r,. aha ço yetiştirmek zarureti meydan- o rge ne r a de bir ferahlık sezileceği üınidi her An A ft u_ 

0 0 
~ ·~· ~ ııı.ur teyız, ta yan gazetelerinin nesrıyatı 

'Ib~kük' d.hevletkınınel~stdünlugu1 ı?° kUmakçük, dadır .. Tayyarelerimiz binleri aşmak, _ artmaktadır. an d~k ?r!ntd~ ~~Mt tilkccarblan· bunun aksini gösterivor. Gayda bir 
uy er es ın en ge enı yap vatanın, hepimizin emniyeti için kat'i Ras;- A a.foilu •unu··n .. . d b"' .. k b" f" •. .. mızın vı aycsını emın ıçın er ez an- ak lesi d h 1-d y takdird 

mecburiyetinde bulunuyor. olan bir ihtiyaçtır... ,.. .. .t&H ' 11 :il Dun Italy~. a uyu ır ırm_a ~zum 1 kası, ihracat tacirlerinin matluplamu m a n e, arp 0 u~u .e' 
Türk oğlu! ..• Senin adına, senin gibi Bu ihtiyaçları gidermek. fedakar Türk İzmirden ayrılıyor sa~ın. almak _uzere t:mınmış bır ticaret I satış günündeki kurlar üzerinden tescil ltalyanın sonuna kadar Almanya ile 

konuştuğumu söyledim. Fakat içine ha- vatandaşının va1Jfesidir. Diln, bir ver- Korkomutanlığına tayin olum.m Kor- cvımızden fiat talebınde. b~unmu.ştu~:" ı ve muameleye koyacaktır .. Bu suretle beraber olacağını yazıyor. _ 
vacılık haftasını da alan bu zafer günle- mişsek, bugün hilafsız beş vermek ıa- general Rasim Aktoğu bugün Izmirden ~manyada da mahsullerımıze karşı d~ ih™at tilecarlan, dış piyasalarla her Almanya ile beraber ... Veya ayrı .• 
rinde bir Türk tayya.tecisi olarak söyle- zım geliyor.. ayrılarak yeni vazifesi başına gidecek- hır hareket mevcuttu. Almanyadan ~ı- tiirlü temevvüc;ler rezikosundan çekin- B~ ltalyanların bile:cekleri itlİr. 
necek bqka sözlerim bulunduğunu ka- HiÇ. bi.Y dü.t.manın yenemiyece.ği Türk tir .. General Rasim dün a:rzı veda eyle- caret alemim:iı.e akseden haberler ümıt- miycıek ~ele Ylllll~ devam ede- )iz. ~ O.. eıde e*t her~ 
bul etmem liamıchr. milletini, en -.a.t fedaıkar1ı~ en eüo- m@fu_ bahştır_ ~eıo4ir.- 1 

a n ]' 
İstiyanım ld v.-...Wşm ~ında.. yük netice ve ırafuleri kazanacak biı -•"Mil İ~ ~ ve .Alnerikaa ba~ğı,. Hükümetimi:ııin bu mühim ka:ran ti- dea ene) lta!yq ~. qw 1 • 

bugüne bdu büyUk ?~ fa,.. ~e ~-~ onu, ~lal: bir .... t Mtl)llerl ~ ~l ~~ ~ ~lınak mere d~ 1 ~et ~iz<ıJe büy\UE l>ir ~ .. ve chY. Ba e~~~-Q fUPhe • 
nıış olan 'l'Urk tayyarecılıgı, daha çabuk tarıhe malik olan kara ve deniz ordula- muhtelıf Iımanlardan limanımıza dort lŞ cesaTeti uyandırmı~. $u Anda. boy- mekte yerden ~oge kadar haklıyıı:. 
büyüyüp genişlesin.. Fedakar, cömert rının yanında san ve şerefle, kuvvetle arasında . . . ticaret vapuru gelmistir. Dün saat 16 da ' le bir karar almak cesaretini gösteren Harp halinde vaziyetimiz Akde. 
Ttlrk ~lletinin daha büyük yardımla- yer alacak bir hava ordUBUna malik kıl- K~da.:ı1 mahkemesı zabıt k~~bı A ~Y bazı :vapurlara büyük parti mahsuller I :ı-:egane ülke, Türkiye olarak gösterilebi- nizin ve Balkanlann cmniyetile sıkı 
rma nail olsun.. Yardımlan daha çok mak mecburiyeti önündeyiz. Fuat, lzmır sulh ceza mahkemesı katıp- tclıınil olunmuştur. lir. kı Iak d d Balka la ı.. ... _ 
arttmnamn gerektiği günler yaşıyoruz Vatandaslanm; yeni otuz ağustoslar, liğine, eski zabıt katiplerinden AB_· ~tif sı. ya a .. a .. ar ır. . n. ra. ~· 
vatandaş.. yeni zaferler yapmağa, her türlü tehli- Kuşadası mahkemesi zabıt katıplıgıne B z •• b d kb .. t J d hır tecavuzu kendı eınnıyctim~, 

Dilştinmek. her şeyi hesaplamak, va- keleri önlemeğe hazır TUrk milletine. tayin olunmuşlardır. De U C Y C ffi a ere S l amam a 0 1 hayati menfaatlerimize bir tecaviiz 
:ıdfelerimizi bnyük aolukkanlılıkla göz Türk ordulanna, tayyare ve tayyareci -- ffeklindc telakki ebneie mecbunaz. 
ön~ getirmek ihtiyacı, bir sıra çetin temin. ederek kuvvet vermek vazifemizi Karataş Orta Sarki Akdenizin emniyeti bahsında 
hldiseler halinde, apa~ meydanda du- gözlerimizden hiç bir zaman uzaklaşbr- ofıalu m~.a...-,;;.•ıu··•.;.a. 1 .. .. .. d v d v d" .. ki . . h" bir d..ai•ikli~ 
ruyor .• İş ve vazife yaşadığımız devrin alı on. ... - !!JN n on unun og ugu ev uşunece enmız JÇ -,...... ,..~ 
ehemmiyet ve ciddi~eti derecesinde bü- mı~z1:1rinu kahraman ordumuza olan Karataş Orta okulu müdürlüğilne ay- uğramış deji-ildir. lnS(iltere ve Fran~ 
y(lmektedir. Görmek ve anlamak için itimı\dımızı anarak, kahraman büyük ni okul müdür muavini B. Fikri İnan sa ile sıkı iş birliğimiz her zamandan 
devlet adamı, politikacı. kafalı adam ol- Şef İnönilne olan saygımızı, inanıınızı ve terfian tayin edilmiştir. de ta mı•r edı• ldı• daha kuvvetlidir. Bundan asla §iip-
mata lüzum yok! •• Durmadan harpten, mutlak bağhlığımızı anarak kesiyorum.. -- he edilemez. 

Kız Enstitüsünde 

Fuar Kupası Maçları 

Yarın üç şehir muhtelit
leri arasında başlıyacak 

İzmir Cümhuriyet Kız enstitüsü ma
tematik öğretmeni B. Devrişin maaşı 25 
liradan 30 liraya, tarih öğretmeni Bn. 
Celfilettinin maaşı da otuz liraya çıkarıl
mıştır. 

-*-Yandı sinaradan 
,ıJıan yangm 

Dl1n akşam saat 1'1 de mmtaka futbol 'rettedir. İçlerinde 
ajanlıluıda yapılan blr toplantıda ya- lar vardır-

Çankırı çarşısında terzi Hüseyinin 
dük.kanma attığı yanık sigaradan masa 
altındald kağıt ve kumaş parçaları tu
tuşarak yangın ÇJkmış ve söndürülmüş-

mükemmel eleman- tür .. 

rm başlıyacak olan fuar kupası maçJarı lzmirde, fuar kupası maçJannda ko- BİR KADIH 
gBrüşilhnüştür. Bu toplantıya İzmir lay bir netice elde edec:eğimizi iddia ede- Çocufı düşü,.ü,.lıen öldü 
mıntakası ikinci reisi B. Reşat Leblebici mem. Her halde mükemmel bir oyun çı- Ödemişin Bey köyünde $<.'rif kızı Na-
ollu, lstanbul futbol ajanı B. Kemal Ha- kannağa çalışacak ve kupayı İstanbula · . z bek d d b" k d uk d"" 
1:- • - ~ •- • B s tY dk ıhed" k". w• cı_ye ey a ın a ıra ınçoc u-
uıu. .azmır aıanı . ua ur oru ve ıye etme istiyecegız..• ·· ·· b .. d ··ı ·· ·· HAdi 
Bed terb. · ild"' l"'Mı ·· Habe aıc1ı- .. Ankar uh 'iUrmuş ve u yuz en o muştur.. a -en ıyesı umum m ur u5 .. mu- r gımıza gore a m - · ahk"k" ·· d · dli · b 
mesaili B. Celll iştirak etmişlerdir. teliti 15 futbolcu ve bir idareci ile İz- ~enın ttır • 1 ıne O emış a yesı.nce a:;i-

Top)antıya başlanmavlan önce, Anka- mire gelecek ve bu gece saat 20.45 te anmış · ....,., __ _ 
ra mmtakası futbol ajanlığından gelen Basmahanede İzmir mıntaka.51 adına İff!'İYAR KADINI 
bir te]grafta Ankara futbolcularının cu- karşılanacaklardır. U Jı d 
ma akşamı (Bu alqam) İzmirde bulu- İzmir muhtelit kadrosuna aşaltdaki . 'Y .u a ~oym~-
nacaklan bildirilmiş ve fikistürün bu oyuncular dahildir ve yann saat 16 da Smekli caddesinde Hamdi Akıncıkol, 
ahama talild rica edilmişti. Bu itibarla stadyumda spor Ievazımlariyle hazır bu- vakın tanıdıklarından Ayşenin validesi 
toplantı esnumda yapılacak maçlar hak- lurun$ İzmir futbol ajanlığı tarafından 70 yaşında Bn. Fatmanın uykuda bulun
kında görüşneler yapılmış, fakat karar davet edilmişlerdir : ::luğu sırada belinde s<ırılı 160 lirasını 
ittihaz olunmamıştır. Altaydan : Ali, Enver Hakkı, tlyas. ..almıştır .. Suçlu şiHyet iizerine yaka-

İstanbuldan gelen muhtelit takım 14 Üçoktan : Nejat, F~ Namık, Sait, I~ ve üzerinde 150 lira zuhur etmiş-
lutbolcu ve bir idareciden ibarettir .. Hamdi, Mazhar.. tır .. ---'"--Mehmet Ali, Şeref, Salihettin. Faruk Ateşten : Ömer, Sezai, İbrahim, Ferit, 
gibi oyuncular zaruret yüzünden İzmi- Nuru11ah. 
re gelememişlerdir. Doğanspordan : Reşat, Mehmet .. 

B. Kemal Halim, bir muharririmizin Demirspordan : Muharrem. 
İstanbul muhtelitinin kuvveti hakkında- Bu akşam fikistür çekilecek ve yarın 
ki sualine şu cevabı vermiştir : • karşılaşacak takımlar anlaşılacaktır. Ü( 

- •Takımımız, tam kadrosiyle İzmi- gün devam edecek macların hakem1ikle
re gelememekle beraber getirdiğimiz ta- rini BB. Mustafa Balöz, Esat, Ferit ve 
kım Ankara ve İzmir muhtelitleriyle Hasan Yanıy yapacaklardır.. Maçlara 
boy ölçüşecek ve netice alacak bir kud- saat 17 de başlanacaktır. 

Fuarımız neşe yaratmak
ta devam ediyor 

Görünmez lıaza 
Karantinada 44 üncU sokakta Bn. 

Fahriye, Mutfakta yemek pişirdiği sıra
da bayılarak yere düşmüş ve elinde bu
lunan ekmek bıçağı sol koluna rastlıya-
ak yaralanmıştır. 

Tanımadığı Jııza 
mefıtup göndermiş 
İkiçeşmelikte Çeşmedere sokağında 

Hüseyin o;:tlu Ali, Yusuf kızı 2·1 yaşın
da Ayşe Me1ahate mektup göndermek 
suretiyle taciz ettiğinden yakalanmıştır. 
---------~--~~~------••••w•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Gelt!nler, Gidenler~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
İzmir mebusu Bn. Şehime Yunus, To-

1rnt mebusu B. Sıtkı Ataç, İçel mebusu 
B. Tarhan Cemal Ankaradan, Emniyet 
umum müdür muavini B. Hulusi Dev
rimer Manisadan şehrimize gelmişler
dir .. 

Manisa mebuslarından B. Faile Kur
doğlu, Asım Tümer, Giresun mebusu 
Dr. Vasıf Samyi.irek, İzmir mebusu Bn. 
Benal Nevzat, Bursa mebusu B. Fazlı 
Güleç İstanbula gitmişlerdir. 

Hal Santralın 375 bin )İraJık Türkiye,cnbüyükkasırgalarlcoı>
mak üzere bulunUTken hile sakindir. 

kısmı eksiltıneye çıkarıldı Cünkü ATATORK'ün mukaddes ıı 
emanetini arslanlar rribi müdafaava ı 

Milll Şef İnönünün Medine yokuşun- DilirER İNŞAAT muktedir bir çelik orduya, ınilletirni~ 
~a ~oğd~kia.:ı. ~arihi evin m~e . haline Belediyenin yaptırmakta olduğu ço- zin mukadderatını kuvvetli elleri 81'-
ıfrag edılecegını haber vermıştik .. Bu cuk hastanesi inşaatının 85 bin liralık d !SMET tNxNO ib. 
ev belediyece, şekli aslisine halel gelmi- . . . . . .. sın a tutan . '-' gı 1 eş. 
yecek şek.ilde tamir t::tt~ ve tami- kısmı ilerlemışür. ~~edıye reısl_ dun siz bir Şefe maliktır Millet, ordusu .. 
ratı dün bitmiştir. sab~ çocuk .h~anesı ınşaabna gıdere~ na, Büyük Miilet Meclisine, hükii .. 

Ebedi $ef Atatürkün valideleri Bn. tetkik eylemıştır. Reis bilahara garaı t' 'nanıvor K -•list reJl··min 
trala 'clerek 90 b. liralık ikin · · me ıne 1 • e..-

Zübeydenin Karşıyaka, Soğukkuyuda san los gı .. :ı..+i~ cı m- vatan müdafaasında emsalsiz olan 
meydana getirilmekte olan makbereleri şaat mını gorm~......... . . . . 
de teşhir edilmiş ve bir park içine alın- Belediye yarım milyon liraya mal ola- kudretını bıl~yor. 
mıştır. Buradaki inşaat ve teşcir işleri cak hal santralin 375 bin liralık kısmını Bu r t .... 
de tamamlanmıştır. eksiltmeye çıkarmıştır. çıkmaz, .. ~maz. 

İcap eden her tedbir ahnmaktadır. 
istikbal bizimdir. Ona daima emni
yetle bakabiliriz .... Liseler ve orta okullarda 

ŞEV1'E'J' BiLGiN 
_,,,,,,,.~ 

Bugün bütün Öğretmenler okullarda 
hazır bulunacaklar Kanlı 

Bir hadise oldu 
Genç IJIP lıadın ~aıııa 
ağı,. sUPette yaralandı 

Talebe kaydına başlanıyor. ilk okallar 
Jkincitefrinde açılıyor 

•--•- . . . Evvelki gece Kemerde hayvan pazı.. 
J.ZllW' Lise 'Ve ~-okullarlyle bu d~ bir hassası~etle takip. e~e~tedir .• Ders- nnda müessif bir hadise olmuştur. mı. 

recedeki mektepler öğretmenleri bugün lere 25 eylOl pazartesı gunu başlanacak- viyeti tamamen tesbit edilemiyen ve is. 
mensup olduklan okullarda ispatı vücut tır .. Bu sene Orta okullarla liselerde ye- minin Ahmet olduğu anlaşılan bir şahıt. 
edeceklerdir .. Her okulun muallim mec- ni imtihan ve tedrisat talimatnamesi hU- dost tutmak meselesinden Mehmet kQa 
!isi önümUzdeki hafta içinde bir toplan- kümleri tatbik edilecek ve yılba~da Uç Fatına adında genç bir kadı.ıla mu.nab
tı ~a~~ yeni yıl tale~ ve ders vazi- haftahk bir sömester tatili verilecektir. şa etmiş, münakaşa kavgaya müncer ol. 
yetını müzakere edecektir. İLK OKULLAR muş ve Ahmet Fatmayı sırtının Uç ye. 

Bugün liselerle orta okullarda talebe İlk okullarda talebe kaydına 15 eyhil rinden bıçak saplamak suretiyle ağıı. 
namzet kaydına başlanacaktır. İlk okul- günü tedrisata iki ilkteşrin tarihinde surette yaralamıştır. 
lardan mezun olup orta okullara kayde- başlanacaktır. Suclu hadiseyi mUteaktP firar etmiş.. 
dilecek talebeler namzet olarak yazıla- Bu sene ilk mekteplerde büyük bir tir .. Zabıtaca ehemmiyetle aranmakta. 
cak ve kayıt işlerinde semtler esas tutu- talebe akını ile karşılaşılacağı zannedil- dır .. Yaralı memleket }lastanesine kaldı. 
lacaktır. Tek talebenin açıkta kalmama- mektedir. İlk okul çağına giren talebe- rılarak tedavi altına alınmış Ye diln ken. 
sı için icap eden tedbirler alınmıştır. lerin sayısı İzmir vilayetinde 9200 ola- disine ameliyat yapılmıştır. 

Vekalet, talebe kayıt işlerini büyük rak hesap edilmektedir. Hadisenin tahkikatına müddeiumtırnl 
- --- muavini B. Kemal &rkarda el koyın~ 
Sahil gazinosunda Kadına lsa,.et edince tur .. 

bir bidise lıauga ~dıtı- -•~ 
Bahribaba sahil gazinosunda gazinocu Fuar dahilinde Kayserili Cemal ÖZ- KADJN DOVtJLfJR MÜ? 

Kemal ve garson Hüsnü :ırasında bir dilin ve Rodoslu Ziya, Şerif kızı 35 ya- Ödemişin Beyler köyünde Tokaç oğlu 
alacak meselesinden çıkan kavgada bir- şında Fatmaya söz atmak ve işaret et- Süleymanın öküzleri ayni köyde Tahir 
birlerine hakarette bulunmuşlardır. mek yüzünden kavga etmişlerdir. Cemal kızı Hediyenin mısır tarlasına gir~ ve 

Bunlardan gAzinocu Kemal, hamil bu- Özdilek, hadiseye karışan Ahmedi yum- zarar ika eylemiştir. Hediye Ve kızı 
lunduğu bıçağını çekerek Hüsnünün rukla gözünden yaralamış, Ziya da hiç Hayriye hayvanları tarladan çıkarırken, 
parmağından yaralamıştır. Gazino kati- bir suçu olmıyan Ahmet Ekmekçiyi şüp- Süleyman bundan muğber olarak sopa 
bi İbrahim, hadiseyi müteakip bıça~ı he üzerine dövmüştür ... Suçlular tutul- ile her iki kadını dövmek suretiyle ya-
sakladığı için yakalanmıştır. muştur.. ralamıştır. Suçlu yakalanmıştır. 

•MW'S 

fFuı\RDA~f 
. ... :-'I' .. .. " ... ...._ r~ :-~ ... , ~ .. ..:;.. ~-........ . . -. ..,. . ~ 

Müjde. ... - Müj:Je ..... - Müjde._. 
Bir aydan beri yeni sezGna hazırlanmakta olan 

EL HAMRA 
B[An;:;~~;~ , 
Kavaklıdere 

Şarabını 

F uan ziyaret edenlerin sayısı her gün Dün gece fuar fevkalade günlere 
biraz daha artmaktadır. Siyasi vaziyetin mahsus bir oekilde tenvir edilmif ve ba
hazırladığı durgunluğa rağmen hu hey- vai fişenk1er kullarulmıotır. Fuanmız 9 
nelmilel müessese, her gece neşe içinde EylUI gecesi şimdiye kadar görülmemiş 

ilde tenvir edilecektir. 

İstanbul Belediyesi 

Şehir Tiyatrosu 

.SAAr 21.~o DA 
Arzuyi umumi üzerine 

Bir Muhasip 
aranıyor . 

Komedi 4 perde 
DİKKAT: Tiyatro Sergi sarayının 
arkasındadır .. 

İDARESiNDE MİLLİ KÜTÜPHANE SİNEMASI 
BUGtiN büyük bir prr.gramla sayın İzmirlilere 

kapdanm açıyor_ 

1-KABRAMANÇELIKOIIDUMUZUN 

TRAKYA MANA VRALARI 
Tiirkçe sözlü - 1500 metre tekmili binfen 

2- METROPOL BARI 
FRANSIZCA söZLtl 

OYNIYANLAR: TAYBON POVEB-LOBETI'A YUNG-ADOLF MENJUI 
SEANSLAR : 2.30 - 4.39 - 7- M.,am 9.30 DA BAŞLAR 

DİKKAT : Manevra fi1mi R dpnı UO dan itihaıea ıiiısterilmeie Nşla· ili: 
nacaktır. 111' 

tadınız? .. 
Pa'VYOnumus: İş Bankası pavyonu 
bitişiği Evkaf Pavyonu karşısı.. 

Kavaklıdere şaralJllU 
KEMEJIALTI : 

Saıııs llaJıJıaliYesinde 
ALSJUllCAI{: 

lnaren 1Ja1ı1ıaııyesinde 
ALSANCAI{: 

pazal' Bantralde .. 
ARAYINIZ! 

ff#lllf CENAP AND IWW 

J{avaklıdere şarap Fabrikası 

ANKARA 
(1783) 



Bir Alman müfrezesi 
Seferberlik 
Şayiaları tama
mile asılsızdır 

Polonya arazisine girerek hudut 
muhafızlarına mitralyöz ateşi açtılar 

Istanbul 31 (Hususi) - Avrupadaki 
son siyasi vaziyet dolayı.siyle,. memle
ketimizde de seferberlik hazırhgı yapıl-
d w 1 d bazı sayialar çıkarılmıştır. 
ıgı yo un a :. .. • . • . . 

Salfıhiyettar mehafilden ogren.~~'.ınıze 
a·· b yoldaki şayialar, her turlu asıl 
0 ore, u . k 

ta aArı"dir Sadece, hır buçu ay-ve esas n · . 
lık bir talim tecrübesi için, mcm1ckctın 
ufak bir noktasından yalnız bir sınıf er 
askere çağırılnuştır. Binaenaleyh, sefer
berlik hakkındaki şayiaların hakikatle 
hiç bir şekilde münasebeti yoktur. Almanlar, Danzig merkez garajını işgal 

ederek Hitler bayrağı çektiler 
Faris 31 (ö.R) - Havas ajansı bildi

riyor: Leh hüküm.eti tarafından ilan 
edilen yeni askerl tedbirlere rağmen 
Varşovanm görünüşü pek ziyade değiş
memiştir. Bütün hava müdafaa tedbir
leri alınmıştır. 

Londra 31 (ö.R) - Leh gazetelerine 
göre Leh hükürr.etine ait olan Danzig 
merkez garı Gestapo tarafından işgal 
edilmiş ve üzerine Hitler bayı·ağı çekil
miştir. Leh şimendüfer memurları evle
rinde mahpus tutulmuşlardır. 

Lahey 31 (ö.R) - Polonya reisictim- mitralyözle taarruz etmiştir. Leh kıta-
h··~• kraliçe Vilhelmine bir telgraf çe- ları k b 

..., w R d fi ınu a ele etmişlerdir. Almanlar 
kerck Polonyanın oma an se 'rini ge- kend· t 

1 ı oprak1arına dönmüşlerdir. 
. ekmeğe mecbur ka ması halinde Ital- Ak rı ç fiin" H ll Şaın 23,50 de Alman arazisinden 
adaki Polonya mena ı o andanın bir Leh f b 1 t l Y a rikası üzerine bomba ar a ı -

hı·mayesini rica etmiştir. Hollanda hü- t L 1 k mış ır. ehler mitralyöz ateşiy e mu a-
kümeti bu teklifi kabul ederek Roma se- helede bulunmuşlardır. 29-30 Ağustos 
[irine buna göre talimat vermiştir. gecesi bir hudut muhafız kulesi üzerine 

Faris 31 (ö.R) - Alman hudutların- bombalar atılınış ve kulübe harap ol
da hadiseler vukubulduğu Var~ovadan muştur. Slovak hududunda 100 kişilik 
bildiriliyor: Bir Alman müfrezesi Leh bir çete sabotaj hareketlerinde bulun
arazisine girmiş ve hudut muhafızlarına muştur. 

durumu Yugoslavyanın 
--~~~~~~~~~~~~~--

Yugoslavya n ı n bir harp önünde mace-
raya atılınıyacağı muhakkak gibidir 

-·-
Ankara da 
Kadın yüzünden 
k:ınlı bir cinayet 
Katil yalıalandı dosya 
adliyeye verildi ••• 
Ankara, 31 (Hususi) - Dün gece sa

baha karşı Altındağ mahallesinde bir 
cinayet olmuş Çubuk kazasının Mahmut 
o~lan köyünden Ahmet oğlu Şükrü adlı 
~ır am:Ie Çankırının Şabanözi.i nahiye
sıne baglı Sarı köyünden Mustafa oğlu 
çöpcü Hasanı öldürmüştür. 
~va~~te._görc hadise şöyle olmuştur: 

Katil Şükru maktul çöpçü Hasan ve ar
kadruşl~ı Mehmet diğer bir arkadaşları 
Hasan ile toplanarak bir içki alemi ya
pıyorlar. Beraberlerinde bir kaç kadın 
da bulunmaktadır. Biraz sonra Mehmet 
çöpçü Hasanla beraber kadınlan alıp 
kendi evine götürmek istiyor. Katil 
Şükrü ve diğer Hasan mani olmak isti
yorlar. Aralarında münakaşa oluyor .. 
Mehmet sözünde ısrar ederek kadınlan 
alıp evine götürüyor. Bunun üzerine 

H vas muhabiri hayet bunların şahsi düşüncelerden baş- başvekil muavini ve Hırvat partisi roisi katil Şükrü fena halde kızıyor. Evinden 
Belgrad, 30 (A.A) - a ka bir şey ifade edemiyeceği cevabını B, Maçek Yugoslav harid siyasetinin is- t~bancasım alarak Mehmedin evinin 

bildiriyor : . takdirinde vermiştir. tinat ettiği prensipler hakkında Pravda etrafında dolaşmağa başlıyor.. Çöpçü 
Yu?os~vy~ b~a:;' devletlerine Belgrad, 31 (A.A )- Gazeteler, eylw gazetesine beyanatta bulunarak demiş- Hasan biraz sonra Mehmedin evinden 

alavcagı ~~taraflı~b. bitaraflık olacağı 938 buhranının ve geçen marttaki hadi- tir ki: çıkıp giderken Sükrüye rastlıyor .. Kati
~~;utem;f1B.1:jansının neşrettiği selerin bıraktığı tesirlerin aksine olarak, Avrupa vaziyetinin inkişafını süku- lin ifadesine göre kendisine hakaret 
b· t 

1 
:ı ~·~da fikirleri sorulan sa- Yugoslav para piyasasının Avrupanın netle beklemek lazrmdır .. Yugoslav dev- eden ve bıçağını çeken çöpçü Hasanı Uh" e if ~goslav mahfelleri, bu gibi şimdiki beynelmilel vaziyetinden müte- Jetinin idaresi emniyetli ellerdedir. Bu kalbinden bir kursunla vurarak öldürü

h byel :ı ancak saıahiyet ve otoritesi essir olmadığ~ kaydetmektedirler. da Yugoslavyanın bir sergüzeşte sürillc- yor .. Katil Şükrü hadise yerinden der-
0~;; }ciınselerden gelebileceği ve ni- Roma, 31 (O.R) - Yeni Yugoslav lenmiyeceğinin teminatıdır. hal kaçmış ve b iraz sonra emniyet me

8. Hitler, B. Hendersonun eliyle 
lngilterenin cevabına nıuttali oldu 
4' ~'biiiri•r·:n Üzakerelerin 

istiyor. Polonya acaba 
Berlinde 

buna razı 
yapılmasını 
olur mu? 

.,,_,~1 ... 1 31 (Ö.R) - Londradan bil- nota teatisi hakkında izahat verilme- tir .. 
. ~e' .. e vaziyet hiç bir zaman mekte, vaziyetin dalına ayni derecede Brüksel, 31 (Ö.R) - 0 Belgau ajansı

diriJdigıne. gor kararsız değildi .. Gece vahim kaldığı bildirilmektedir.. Askeri nın son saatte Londradan istihbanna 
bu ~bahki .~adar abı haklonda ihtiyat vaziyette yeni ~adise Almany~ın Slo- göre bir Alman mümessiliyle bir Leh 
verilen fn~z cektv dir İyi haber alan vakyadaki tahşıdatı ve mukabil Polon- delegesi arasında bir mülakat temini için 
tnuhafaza edilme ~ ~ öre cevap mü- ya tedbir1eridiı:·:· . Hitler tarafından yapılan teklife ait mü
mahfellerde sanıldıgın g faza etmekte- Londra. 31 (0.R) - Ingiliz cevabı Iahazalarını Varşova hükümeti Londra
zakere imk§.nl~ nı~a:Berlinin teklif telgrafla Berline. bildirilm~:den_ e.vv:el ya bildirmiş bulunmaktadır.. Alman 
dir. Londra hükwneti, halli hak- muhalefet reislerıne de teblıg edılmıştır. hükümeti, Varşovanın bu teklif hakkın
ettiği koriieransın içtiına rna ur. Konfe- Bunlar parlame:ıtonun toplanmasını ta- cia ~:vamlı b~r s.ükune~in şeı:aiti. ha:ı;ıra 
kında itirazlarda ~~~u~ bir roem- lep etmemişlerdir_. ~~ ~a ~eva~ın ~':- da~_ıl1;11d~ :ye~ hır tahrik telakki edile
ransın Berlinde değil, bıtar . tir Fa- miyetle tasvip edıldıgım gosterıyor. Og- cegını bıldirmış .. 
l.t:kette içtimaını temenni etınJŞ d ·· tek- leden sonra gönderilen cevap gece ya- .. 
kat Lehistanın .Almanya t~afın ~ i ka- rısından az sonra se?1: B. Henderson ~a- Londra, 31 (O.R) ---: Bir çok müşahit-
lif edilen esas dahilinde muzaker ~arın rafından Alman _harıcıye ~ı fon ~b- ler ·M~n~e~t~r G_ard~yan» diplomatik 
bul edip etmiyeceği meşk-Oktur.. k bi- bentropa verilmış ve sefirın hareketın- muharrırı gıbı, vazıyetın son 24 saat zar-
\'eya öbür g·· Varşovanın Londr_a a den sonra Fon Ribbentrop tarafından B. fında daha ziyade fenalaşmadığını ve 
nesine bir t:liğ yapması beklenıyor. Bitlere tevdi olunmuştur. Sir Nevil Hen- sulh ile _h~ arasındwaki mesafeyi geniş-

. . . ha- derso~ ~on Ribbentropla müla~a? ~e- letmek imkanı oldugunu ileri sürüyor-
Brüksel, 31 (Ö.R) - :Ber~1?de ~an tıcelerını t~lefonla Londraya bıldirmış- lar. 

Alnıanyanın sulh şartları dün gece 
Berlinde ilan edilmiştir 

Almanya 
istiyor, Koridor meselesi Danzigi 

sene sonra 
plebisit yapılacakmış 

• • 
ıçın bir 

---------~ . e edecekler, . 1 10 - Danzig ve Gdinya tahkim edil-
Londra 31 (Ö.R) - Alman cevabı' liY 1,.i tarafta kalan ekallıyeiler as- miy . k . 

8 - "' d'l k küle ece ve saıre.. . 
Berlinde neşredilmiştir. Cevap 16 nok- Jjkten istisna e ı ece ' ur serbest. Alman hükümeti bu tekliflere ~ehıs· 
tadan ibarettir. En esaslıları şunlardır: ~=~ . ınuhafaza edecekler,.. . tan tarafından cevap verilmesini iki gün 

1 - Danzig Almanyaya iade edile- Jjgını ]3u şartların kabulu halinde Al- bekl~.J1· v · · ·1memesini bir 9 - d d w <:U gını ve cevap verı 
cek Lehistan arasın a ogrudan rcd h" . A .w .. bildir-, ya ve 

1 
ıl k ına ıyetınde telakki ettıgını 

2 - Polonya koridorunun akıbetini ınan uıakere er yap aca · ınektedi 
tayin için bir plebisit yapılacak, doğruya_:___- ____ r_. --------,...--

3 - Koridorda 1918 dan sonra yerleş- ------ k 
miş kimseler plebisite i§tirak etmiye- 1\TeıJ yor ta Bremen Alman 
cek, yerlilerden olup memleketten çıka- l 1 1 

• 

nlmış olanlar plebisite i§tirak için dö- ·sinde taharri "at l t 
nebilecckler, geflll T yapı ffllS ır 

b - Plebisit lngiltere, Fransa, Sov- ~- R) K ' 
yet Rusya ve ltalya delegelerinden mü- N .rtrork 31 (o.. . B orsan gAelmisi haline tahvil edı"l ·y ceg" ine 

kk 
. k . e .. J •1 esi ıçın « rem en» ma mı e 

re ep bır omısyon tarafından idare getirl JJl 1 t"k 40 n vapurunda y I t h :ri-
d·ı k kanaat bu transat an ı saat teehh·· 1 . apı an a a:r 

e ı ece . . · 'le . Fak h. b. ur e nıha N k 
5 - Bazı mıntakalarda ahali mübade- yat bıtJlll~ebiJJJliştı:· . at. ıç h~ .. Y

1
olcu almamıştır fet·ı· ev~~· tan 

lesi yapılacak hareket e d teftış netıcesı tee ur e ve 31 O l . . ngı ız « ıtan-

murları tarafından yakalanmıştır. Şük-
rü cürmünü itiraf etmi<:tir. P olis tahki
katı ikmal ederek dosyayı adliyeye tev
di etmiştir .. 

~*-

Dr. Aras 
Ankaradan istanbula 
hareket ettL. 
Ankara 31 (Huauai) - Londra se

firi Dr. Araa latanbula hareket etti. -·-ihracı Menedilen 
Maddeler 

Ankara 31 (A.A) - 1thalat umum 

tarifesinin 695 numarasında yazılı olan 
mayi madeni mahrukat ve madeni yaş
larla benzol ve tetraetil dö plomun ge
rek gümrüklenmiş gerekse gümrüklen
memiş olsun Türkiyeden ihraç, transit 
ve harice aktarması heyeti vekile kara
rile menedilmiştir. 

Kastamonu 
mebusu 

B. Hüsnü Acıksöz , 
dün vefat etti 

Ankara 31 (Hususi) - Teessürle 
haber aldığıma göre, Kastamonu mebu· 
su B. Hüsnü Açıksöz, lstanbulda tedavi 
edilmekte olduğu Sıhhat yurdunda, ba
şından yapılan bir ameliyat neticesinde 
dün ölmü::ıtür. 

Merhum, mücadele sırasında Kasta
monuda Açıksöz gazetesini neşrederek 
davaya ·hizmet etmi::ı kıymetli bir meslek 
arkadaşımizdı. 

ilan 
DOYÇE ORYEN'J'BANK 
Dresdnerbanlı Şubesi 
EMLAK VE EYTAM 

Banfıası 
ESNAF VE AHALİ 

Banlıası 
'J'ÜRKiYE İŞ BANKASJ 
KOMERÇY ALE İ'J' AL· 
YANA Banlıası 
OSMANLI BANKASI 
ROMA BANKASI 
ZİRAAT BANKASI 
Yukarıda isimleri ya· 

zıh Bankaların 4 eylul 
1939 tarihinden itibaı:~n 
gişelerinin aşağıda .. 11os• 
terilen saatlerde muşte· 
rilerine açık bulunduru· 
ıacağl ilin olunur •• 

---

SON HABER 

Suikast hareketlerini 

Polonyaya yüklemek 
almışlar • 

emrını 
• 

~ondr~ 31 (Ö.RJ -.- «Taymis» gazetesinin Yarşova muhab·ri Ka-
tovıçde hır bomba ınfılaki üzerine tevkif edilen bir Alma ·ı:-d · 
_ı p I d · nın ncı esın-
oe o onya a suıkasdlar yapmak için emir aldıgw ını ve bo 1 l 
Al b

. l mo~ annı 
~an . ı_na. _:ı~ı?a . atarak güya Polonyalılar tarafından Almanlara 

zulum edıldıgı ıntıbaı uyandırmak İçin kendisine talimat "ld"W · • 
· · f · · B · f d ven ıgını 
ıtıra etmıştır. u ı a e neşrolunacaktır. 

Yarşova _31 <.ö:R) - Danzig senatosu reisi Graysler ile müzakere
ye davet edılen ıkı Alman memuru salı günü Gestapo memurlar t _ 
f d F.. . .1 k ı ara 
ın an orsterın emrı e tev if edilmiştir. Bunlar Danzige erzak ·ı~ 

. D . ·ı Gd' verı mesı ve anzıg ı e ınya arasında şimendüfer mür.akalatının iadesi 
hakkında görüşmeğe çağırılmışlardı. 

Alman ve ltalyan vapurları 
Bulgar limanlarında toplandılar 

Istanbul 31 (Hususi) - Karadenizde bulunnn bir çok Alman ve 
It_alyan. ~apu.rları Bulg~ li~anlannda toplanmışlardır. Diğer taraftan 
?ı~ lngı1ız, hır Fransız şılepı de yollarına devam etmiyerek yeni emre 
ıstınaden Ahırkapı açıklarında demirlediler. 

Sovyet Şôrası 
paktını 

Alman - Sovyet 
tasdik etti 

Paris 31 ( ö.R) - Moskovadan bildiriliyor: Yüksek Sovyet Şurasi 
saat 20,45 de Rus • Alınan ademi taarruz paktını ittifakla tasdik 
etmiştir. 

Yarım milyon Alman askeri 
hududuna sevkedildi Polonya 

L?~dra ~ 1 _(ö.R) - Slovakya baş vekili Tiso dün akşam Slovakya 
ahalısme bır ıhtarda bulunarak memleketi işgal eden Alman kuvvet
lerine karşı her hürmetsizliğin Alman askeri mahkemelerine tevdi 

e~~lrnek ne~~cesini vereceğini bildirmiştir . Bratislavadan bildirildiğine 
g? re son gunlerde yarım milyona yakın Alman askeri Slovakyaya 
?ı:erek Le? hududuna sevkedilmiştir. Slovakları Lehlere karşı tahrik 
ıçın sarfedıle~ gayretlere rağmen ahali daha ziyade Macar hududuna 
ehemmiyet vermekte ve burada hadiseler d~vam etmektedir. 

lngiliz kralı ıeh Cümhurreisi-
ne mühim bir telgraf gönderdi 
Londra .3 r (ö.R) - lngiliz - Leh anlapn-ınıD imzası .münaaebe

tile lngiltere kraL Leh reisicümhuruna fU telgrafı çekıniıtir . .:IID ınenı
Jeket arasında esasen mevcut teahhüdleri teyid eden anla§manın ilci 
ınilletiınizin derin ıekilde bağlı oldukları sulh ve adalet davasına h~ 
ınet edeceği kanaatinize iştirak ederim.» 

ita/ya teminat verdi 

lsviçrenin tamamiyeti-
• 

ne riayet edecek 
Roma 31 ( ö.R) - Kont Ciano lngiliz sefiri Sir Persi Loreni kabul 

ederek 20 dakika görüşmüştür. 
Brüksel 31 ( Ö. R) - ltalya sefiri hariciye nazırını ziyaret ederek 

Holanda kraliçesi ve Belçika kralının sulhun muhafazası için tavassut 
tekliflerini ltalyan hükümetinin takdir ile karşıladığını bildirmiş ve 
teşekkür etmiştir. 

lngiliz sefiri de kraliyet hükümetinin harpden içtinap için Belçika 
ve Holanda hükümdarlarının tavassut arzusunu memnuniyetle haber 
aldığını ve fırsat bulduğu takdirde bu tekliften istifade edeceğini bil
dirmiştir. 

Berlin 31 ( ö.R) - ltalya sefiri bu sabah iki defa lngiltere sefirini 
ziyaret etmiştir. Sir Nevil Henderson akşama doğru Yunan sefirini de 
kabul etmiştir. 

Roma 31 (ö.R) - ltalyarun Bern sefiri lsviçre hariciye müsteşarı 
B. Motayı ziyaret ederek harp ha1inde ltalyamn lsviçrenin bitaraflığı
na ve tamamiyetine mutlak surette riayet edeceğini bildirmiştir. ls
viçre hariciye nazırı lsviçrenin harp ha1inde en sıkı bir bitaraflık mu
hafaza edeceğini temin etmiştir. 

Harp zuhurunda Kanada lngil-
terenin yanında yerini alacaktır 
Ottova 31 (A.A) - Alman konsolosu Mackensie Kinge sulh me

sajının alındığına dair Hitlerin şifahi tebliğini bildirmiştir. 
Polonya konsolosu da ayni mesaja Moscieki tarafından verilen ce

vabı tevdi etmiştir. Mesajda Polonya cümhur reisi ihtilafın eulhan 
halli hakkındaki arzuyu takdirle karşıladığını bildirmektedir. 

Ottova 31 (A.A) - Bazı mahfillerde Kanadanm harp zuhurunda 
lngilterenin yanında yer alacağına dair hükümetin kati beyanatta bu
lunması talep edilmektedir. 

Başvekil Mackensie King bu hususta demiştir ki: 
c Kanadanın vaziyeti sarih olduğu kanaatindeyiz Ve bu hususta 

beyanatta bulunmağı lüzumsuz görüyoruz.>> 

Halk oper.eti geliyor 
HALK OPERETİ 6 eylô.ldcn itibaren Fuarda açık Hava tiyatrosunda 
temsiller vermek iizere tanı kadro Biiyük orkestra ve Baletleriylc birlik
te geliyorlar .. 

' urll a N ndi» vapuru b Yo cu ıle Avrupaya ha-
6 - Plebisit bir sene sonra icra edile- ya» vaP . tir. « orına nun ugün harek t • l 

· lenecek ket etJlllŞ e etmesı bet-
saat: 9.30dan12.00 

at : ı4.30 dan J6.00 
............... l!lll ............ rmllllmzmE:ıımı1111111•TTN~~mmm111 .. 



. : . ' ' -

Umumi Harpte ve Cephede 

Mevlevi Taburu 
Ha~ ................ ____ .... 1~7!!"~ ................... h.Y~a.zay~·~ 
Naloleta Ra mi cıgıı: 

Derviş, cübbesinin yaka dikişi 
arasından 10 altın çıkardı .. 

Avrupada harp havası 
Italy a harbe girmek istemiyor 
Mussolini bir plin hazırlamış .. 

JP. OKTdRuu--j 
.... K.W$ft1g 

Tereyafla /uzarmıı 
ekmek • • • 
-+-

YAZAN: Dr. C. A. 

insanın her gün vücuduna lüzumlu 
olan yağı bulmıuıı için en iyi, en kibar 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİF'EDE -ımiştir. l Paria 30 (A.A) - Bueün paritı mm- usul, şüphem tereyağı yemektir. Bizim 
elli azaltılacaktır. Havayici zaruriye fiat- MILU MODAFAA takasından 16 bin çocuk uzaklara, çı- sadeyağ dediğimiz mutfak yağlan da 
leri üzerinde bunun tesiri olmaması için TEDBiRLERi: kanlmıttır. Tahliyeye yarın da devam kimyaca valua, tereyağ demektir. Fakat 

Ach lbrahim olan bu çocuk ittihat ve kenceye ve eziyete naml dayandığına tedbirler alınm'§tır. Yarından itibaren Parie 31 (A.A) - 31 Aiuatoedan olunacaktır. onlar uzunca zaman 1alclanılabil111ek için 
t«akltt merkez umumisinin lötfile büyü- ben de, müdür de, herkes de haynt hususi müstehliklere kahve satışı mene- itibaren bütün şimendüferler müsadere Sivil müdafaa nezareti, harp vukuun- eritilip tuzlandıktan sonra, İçerilerine 
IDÜf, yetİfmif: 22 yaıını ikmal edince yi- ediyor. dilmiıtir. edilmiştir. Bu husustaki kararnamede da pasif müdafaa servislerinin iııliyeceği hiç hile karışmadığı farzedilse hile, vita· 
ae merkezi umuminin taniye.ile fstan- - Bata gelen çekilir evlat... Roma 31 (ö.R) - lngiliz mahfilleri şöyle denilmektedir: bütün binalardaki mhhiye merkezlerinin min ve mideni~ baknnından ne hale 
W poU. m6düriyetine yt!Tleıtirilmif. ltar- JbnJ.im efendi M1Stu. OeJikanlmm göz- kont Cianonun Alman sefirile uzun mü· 1 - Demir yolları malzemesi, bina• takviyesi için tedbirler alındıiını bildir- geldiklerini bilmek birer birer kimya ve 
be de gönderilmifti. terinde teeeailr yatlan belirmit. karanlık- lakatına ve Amerika sefirile 20 dakika lan, memur ve müstahdemleri ulert mektedir. vitaıniıı tahlillerine tabi tutmaya bağlı-

Tallt papya ınrikut yapmakla maznun lara dalan balcıtfan gölgelerle oyalanır• suren görüşmesine ehemmiyet veriyor~ nakliyatın temini için hükümetin emrine Diier taraftan, gıda maddelerinin tev- dır. 
de..n,in kendi kendine 118ylendiğini du- lıen hu adama kimin nud yardım edece- lar. verilmiştir. zü için esaslı teşkilat ha:rırlıklan fimdi- Halbaki taze tere,oai balia .... n 
yM ba memur, Sellnikli lbndüm efendi fini diifünmefe koyuldu. Bir kaç dairi- Roma 31 (ö.R} - Fransada harp 2 - Sivil yolcular ve emtia nakliyab den tamamlanmışbr. luınaildır. Pitmedea yenidİii İçin 9İta-
a,..ıamnn ucuna bua basa kapıya yak- ka SÜTen ka"'lılı:lı susmayı yine Reıit fikri havaya gittikçe hakimdir. Hükümet- askeri makamların göstereceii lüzuma Pari.s 30 (A.A) - Ordu ve hava minl.n.in ateşte ka,,boiacaklanndaa 
faplllf. kapmın üat k19mındaki demir par- efendinin 8e9i bitirdi: çe alınan tedbirler sivil hayatın bütün göre muvakkaten, kamilen veya kısmen ayan encümenleri azalan, vaziyet halı:~ fipbelenmefe de Yft lr:almaz. ~ 
naaldardan içerisini gözetlemeğe koyul- - Bana kimse yardım edemez diyor- sahalanna ıamildir. Şimendüfer kum· geri bırakılmıştır. Trenler gidecekleri kında noktainazar taatisi için toplanmlf• tmlıip balnmmdan tereyailanadalü "'8 u 
raıqbl. ıun değil mi evllt} panyalan bütün vesait ve personelleri yerlere varmadan evvel durdurulup tah~ !ardır. yağ maddesinin nispeti ..-.ıtanAa 

Retid efendi kendi kendine acı acı - Evet, maalesef öyle! aıılced nakliyat için 1-ıükümetin emrine liye edilebileceklerdir. Paria 30 (A.A) - Fransız radyo ie· yağ maddesinin nispeti •derilaf1ftda. 
dert yaaarkea lbrahiı:n de oradan dinli- - Bizzat udrazam da edemez mi aca- tahsis emrini alırutlardır. Radyo i.tu- Şimendüfer idareleri yolcuların ve et- tasyonları bugünden itibaren ciheti u- kinden yüzde on nispetinde daha Q İle 
70f', mınlblan iyice anlamak için kafa- ha? yonlan a5keri idarenin emrine 'Yerilmiş· yanın geçikmelerinden me.sul tutulamaz· keriyenin kontrolüne geçmiıtir. de tereyağından yüzde on fazla Yİ7iftee e 
a..aı parmaklıklara dayamış bulunuyor- Jbrahim efendi omuzlarım silkti: tir. Sansör tatbik edilmektedir. lar. ROMA GECELERi o da tamamlanır. 
du. - Oo .. O zaman bahsin ıekli değişir. Paris 31 ( ö.R) - Başvekil Daladiye Kararname başka bir ilana hacet kal- KARANLIK: Amma tereyağından alacağnnız lraJori-

Blr aralık gözleri buraya iliıen Reıid Fakat sadrazamın bu vakadan haberi olur büyük erkanı hı:ırbiye reisi general Ga· madan meriyete girmiştir. Roma 30 (A.A) - 3 Eylul pazar gü- nin pahasma 'bakmalısınız. J.eanbul iini-
efendi, delikanlının loşlukta gölgelenen mu? melini kabul ederek milli müdafaaya ta- Nafıa nezareti neticede normal yolcu nünden itibaren bütün umumi mahaller versitesinin çıkardığı mecmuanın geÇen 

7'zllne dikkatle baktı Sonra ıahtekar - Bir çaresini bulup haber gönder- alluk eden işler hakkında görüpnüştür. ve eşya nakliyabnln sekteye uiramadı- saat 11 de kapanmış olacaktır. yıl tarihli bir nüshasında garai- piyaaa 
bir taYlt ve ses ton• ile söylendi: sek? 1 Bunu Polonya sefirinin ziyareti takip et· ğını fakat ukert nakliyabn tercilıan ya- Bu seceden itibaren de maiazalar fiabna ıöre, tereyeğmclu bia kalorinin 

- Beni ml dinleyonan e'Yllt~ Hikl- - Kiminle, nasıl)) mi§tir. Öğleden ııQnra nazırlar meclisi pıldığını bildirmektedir. Şimendüfer ida· vitrinlerindeki lambalar ve hayali ilan- fuıtlan, lstanbul teeyaiw olu.- 22, Bur-
yerne iyi kulalı:: ver. Bak eski bir f&ir di- - Mesela sen.. Rcisicümhur Lcbrunun riyasetinde top- relerinin yolcu ve qya tqımalan i.çin lar söndürülecektir. Bu suretle ıehrin ka- sanın yahut Polonez köyünün oluraa f 2, 
JCW: lbrahim efendi. ejderha görmüı bir lanarak beynelmilel vaziyeti tetkik et- kanuni bir mecburiyet yoktur. rarblması tedbirleri bitmiş olmaktadır. Yalovanın olursa 15, Alemdağmın tere-

KJPnln kendine ettifini daj, tat ede- köylü ürkekliğiyle ıilkindi. yqı olursa 18 kunqa gelir. Bu fiatlar --

mes, - Ben mi? .• Maazallah, böyle işlere Bugün Hitlerin Polonya dan sonra lngı·ı- de 7aifakıVlle bkin kalorinin ~bodan ltir 
Re .....,_ • kannd.t ve ne yo14at lte.n,maktan değil, uzaktan bakmak bile az yük111e 0 ma la beraber .rtanıin bakı- a 

ed~ istememı cevabı bekleni"or mından daha emniyetli olunca tereyağı- ... 

Bliı'onanı Ne çekenin ki bu tUI eme- - Neden bunda ne var evlltH 1 t d d f b ı • k nm fiahna pek te balulmas. 
li - Benide seninle cürüm ortaiı tutar- ..f:r er~ e e se er er 1 Tereyağını güzel kokusundan 'Ye nefis o 

Kfıtinia vellfli lamdi lmeliclr, mmıli lar. - BAŞTARAFI l lNrt SAetFmE - '""" lezzetinden dolayı yalnız tek ba,ına ye- ·· 

lhraJWn efendi hakim bir eda ile der- - Ne münasebet? Sen gidip de bu mel: te mümkündür. O zaman midede 
bileceği hakkındaki Ingiliz cevabını ri- 9a.c:. a 'nAFI 1 ""'Ci SAYri.r.'IC'TI..:- d t · d"lrn" B ühlm id dal _._,,_ \'İp mıaralannı araladı. hiUyeyi sadrazama anlatacak değilsin - ~T11a ın UU'11:oUr~ -,önce. en .emın ~. ı ıştir. um·· yaıuııua g· en başka türlü gw an be&1e-
yakArhk sayıyorlar. Bazı Ingiliz gazete- ı h k d bahrt f bel ahali :nakl tı b tin kad mıa1 " v - iyi ya i,te- sen de kendi suçunun ki. Senin yapacağın başka türlü olacak. iz Ü Umetinin c se er r iğini ıya ı ceye ar no m~e de ihtiyacı ol~n iotaı. 

Yine memur iti keati attı: lerinin fikrince, Şamölye Hitlerin me- ikmale sevketmiştir. Mütemmim ihtiyati şimendifer servisleri azal~. lı:eemeclea. mide uaud!İ9İ ...ı~ 
ceaam çekiyonun.. Sana acıyorum ha- sajına ve Ingiltcrenin cevabına Varşova sınıftan silah altına alınmıştır. Londra, 31 (Ö.R) - İngilterede do- ll! ...!!.-.'". ı ı. 
balak.. Şu itin doğrusunu •Öyle de böyle - Beni mazur gör babalık.. Böyle hükümcUnin ittila kesbetrnesinden son- Ayni zamanda Uç milyon kişinin tah- nanmanın umuınl seferberliğini tamam- doiruca 'bariu-klara ineeewi de ~ı. 
laer sUn tahanlannda eopa parçalanma- işlere ne karışırım. ne de kan~alc iste· liyesini istihdaf eden muazzam plinın lıyan tedbirler alınmıştır. N"ızami ordu sizdir. Ancak tere,oıtitnt ~ ..deee .. 

ra kararlaştınlan seferberlik Alınan tek- ih . tlan ile .. . rd ihti yiyenler pekaz bulunus. Hern- L_.__ I> 
... dan kurtul vallahi senin haline yüre- rim. ~rinin reddedileceği his&ni uyandır- tatbikine geçilmiştir. tiya mutemmım o u yat- ..... UCTlt.._ 

ifna paralanıyor amma elden ne ıelir.. - Sen bir defa Talat paıayı görsen Hükümct tarafından neşredilen bir lan da silMı alhna çağınlmışbr.. Hava tcreyağuu ekmeie Iİİ.I•ck. 7erncYi ae• 
bak maktadır. dek15rnsyonda şu malumat verilmekte- ordusuna mensup bazı ihtiyatlar ayni 

Hem itlediiiniz. itlemeğc niyet ettiğiniz mesele nasıl dümdüz yoluna girer. SON 24 SAA'IT.E VAHAMET ARTTI dır : Şimdiye kadar ı'ttihaz edilen ted- suretle çağırılmı.,tır. Maamafih Taymis ver. 
h. • • -'----· • . '-"lA G"" k 1 " Fakat te...va~ı fır.ııcolay)a 1111 Ye< fi 

MIÇUD ma ayetini, CDCIIllllJYelinı pe.1U1 a - oremem, arışmam Fransız gazeteleri Londra ve Berlin birlerden başka hükilmet bahri sefer- gazetesi bunun umumi seferberlik ol- ·-... --
biliyorsun!.. Eninde ıonunda İpe gide- Dervişin inadı, Jbrnhim efendinin red arasında teati edil n son notalar müna- IJcrliği ikmal etmeğc ve nizami ordunmı madığını ve şimdiye kadar alınan ted- meli, yok• bayağı ekmelcle rni}. Oğle vı . 
ceiin bu iş için beyhude inkarda ısrar ile ve ısrarı bir saat kadar sürdü. Nihayet, sebetiyle muhaverelerin devam ettiğini geri kalan ihtiyatlariyle mütemmim ih- birleri tamamladı w ını yazmaktadır. akşam yemeklerinde bayağı ekmek Yei 

eziyet etmekte ne ınina var? sözü bırakıp deve tüylü renkli haydari· ve son 24 saatte Berlin ve Varşova ara- tiyatları silah altına çağırmağa karar HARP VEl;'.A SULH mele adeti olanlardan b61e bir çoia aa• fU 
Reşit efendi, oturduğu yerden sürü- sinin iç kenarını sökerek buraya dikili l O sında ;münasebetlerin bir kat daha kö- venniştir. Yeni hava ihtiyatlan da silll- Roma, 31 (O.R) - Polonyada umumi balı kahvealtmnda - galil>a az ebnck Ye ir 

U ynld '- ld G tane san altım a• ..... una alan ve hunları 1 1 w h 1 ha çatiırılacaktır. seferberlik İngiliz umumi efk!rı üze- nildiği için - fırancola Y~ s~er. ö ne ı rilne a 1, ıtapıya ge i. enç po- ·""" tü eşmiş o masma ragmen mu avere e- Lo dr k if h 1 · ı diğ~ · d d · b" · V ---15• 

k d k k R k L- af edi kn l a~ıntvhel. C' •• ba al isı ot anı'_T••k~ ~ın e . erınt .. ırl tcs~stya~ı~·G arşovla- Fmtncola, terkibindeki ni .... stanın bi 
lis memurunu daha iyi i~itccek, sesini ona şı ır atara te rar söze girişen eşit rin devamı im ·nının ucrtar "ime- mcr ez erın a ıycsı aş nmış ır. ~u ·u- ua vazıye şoy e go erı ıyor : a:r.ete er faz) I d d 

1 
T'"oild'v. 

daha yakından duyuracak kadar sokul- efendi fikrini şöyle izah etti: eliğini yazıyorlar. metce alınan tedbirler ekseriSi mektep h5disclerin silratle teselsül ettiğini ve az a 0 masın an ° ayı Ye ıgı va u 
duktan ıonra iztıraptan titriyen sesiyle _ Bu altınları sana vereceğim evla- CEVAP NASIL VER1LD1? talebelerinden ve kısmen de cocuk ol- lıarp veya sulh kafi kararının en yakın kit daha lezzetli geline de ırerek vita b 

ltoıu1tmaia ııirifti. dım. Bir de ufacık bir kağıt yazacağım, Berlin 31 (A.A) _ Henderson Ingil- mı}·anlardan mürekkep üç milyon kişi- zamanda tahakkuk edeceğini yazıyor- minleri, gerek madenleri cihetinden ha 0 

- Sen bana sahiden acıyor musun Babıiliyc gtdeceksin, sadrazamı yörecek terenin cevabını gece yarısını beş geçe nin tahliyesine aittir. Ynlnız Londra şeh- lar. yağı ehneğe nispetle ha,.:tiıı:e yavandır)' 
vl• Von Ribbentropa tevdi etmış· ve nazırla rinden bir milyon 300 bin kişi <cıkarıla-l İstanbul, 31 (Hususi) - Polonyada Gerçi buğdaydaki vitaminlerden bir ço 

e at) t bu kağıdı vereceksin vazifen o kadar. caktır .. Bunların sevkedilecckleri yer- umumi seferberlik ilan edilmiş olduğu- v ı.. .. -~nde b.hrla da L_v 

- Acıyorum ya) 1 Sarı. çil altınların göz kama§tırıcı ren- 35 dakika kadar görüşmU~tür. Hen<Ier- lerdc oturacakları yerler ve gıdaları na dair olan haber teeyyüt etmiştir. gu un .. ~ ~· - .. _ ~~, 
- Öyle ise sana 1'ikayemin doğrusu- gi, kulak okşayıcı ıılcırbsı delikanlının son sefarete yaya olarak dönmüştür. ekmeaın yu;c grammda g- Y\IZ Öılçii ..-

1 Be.rlm" 31 (A.A) - Salihiyettar malı- z f b dar B ' Yitaminİ lt•hr. Halb.ıki fmn.col ıa nu an atayım: korkusunu yan yarıya azalttı. Fikrinde 
Reıit efendi Sclanikte Talat paşayı ta· değişiklikler meydana getirdi. Nisbeten fillerde Rayştagın içtimaa daveti derpiş a er a yra mı da bu vitaminlerin nispeti J'Üzde anaJ 

nıdığı tarihten jtibaren bapndan geçenle- yumutait aesiyle konuşmağa başladı: edilmediği ve esasen şimdilik hUna lü- 16 kadardır. Madenlere gdiıı.ce bayaf 
rl birer 'birer delikanlıya anlath. Adam- - Sen bir kağıt yazıp bana verecek~ zum da görülmediği söylenmektedir. ekmelcte hulaııaıı rnideuluia ikiai.ndd 
calızın yürekten gelen itiraftan, itirafın sin, ben ~ onu sadrazama götürüp ve- batka hepei fırancolada .-lıı. O.U. i9f b 

R Ed d b k 
bayağı ekmek vitalQin .... vtaler w le 

aamimiyeti delikanlının rikkatini tahrik receiim öylemi} omanya • •• •• • 
etmiş, lhrahim efendi mevlevf dedesinin - Evet... ırne e Uyu resmı ltımından fuancoladan ddlı deferlidiir. n 

Ancak bayağı elı:rneği lızarnıq ycmeİ . 
muumiyetine kanaat getirmişti. Maama- - Kağıda ne yazacaksın) -~-
fih elinden bir teY ıelmiyeceğini bildiği. - Ufacık bir kaç cümle.. iki satır bir Sov yet huJaJunda • d l elbette tercih olunur. Yalnız leazetiadd

11 

anladığı için o da üzüntülü bir aeele hi- şeyi Hem sade hu kadarcık ile kalnııya- geçı yapı mıştır dolayı c:lciiL lllY\UUılı bir kJMm .._.. ~ 
t lı r... • -& chaktan ..... mideyi .... az d.Wwı r:a\. ki,e bitince söze kar!ftı. caksın .. Üzerimde olan bu. Çılr.mca sana 0 Rlm.... )10p1 yor " 

Bab 1-'- B Ed· ( M mi-'- . -'--.1- v imdaa.. Ekmek ~ta ki.,._ • ._ - a ur.... en ana inanıyorum ... daha bunun bir kaç misli para ~ereceiiın. _ BAŞTAKAFI 1 bıfd SAHİFEDE _ ıme Husmi) - e CAetimizia bir .&bay tal'cuKKIAln 30 Aimtoa Baf]t ... k"b" . • ~-L _.ı.:LI • 1. :::-J 
Fakat o bohça içindeki bomba ile sada- Bu vaad lbralıim efendinin fikrini ada- her yerinde olduğu gibi Edirnemizde de manclanhlı: mubareDeın 'Ye bunun anh _.. 

1 
mm lfe ya::"on;;ııut' rnsoucıCTl!\e nafd 

k v d ı h · · b b ak 11 dd" O l"kanl a)•--' ·-'--b 1 ed _ _ __L_L....l!...... L-'-'- d L•- _ ,_ gelmez, ekaıeııı kızaxtaıcak kadar ııcak ret onagın a tutu man er ışı er at m ı ı ç ı. e ı ı san uıuarın ca- de bu tecavüze derhal mua;1 e e ece- Zafer bayramı neşe ve sürur içinde tes'it ra gunan mu"•'" naııunn a Dil' .oy1ev lık.ta . __ ._, d •-'-f olaın 
.... ı. Sa '-" b" l hi '-'-- "'---' k ıld H b". 8 b -'- ot h ği~1 R '-- lm"'-'l . t" ild ild" B d Sa · • -LjtJiği vıtaUU1Uc:• e u:ae aı. e • ....,.. na nlÇ ır auret e ç JUilll!le yar· zıgcsme ap ı. er ırı aJULn oz- ..... omanyanın .....,.,. .. e ıre va:ıı:ıye ın ed · i. ven ı. un an aonra rayıçı ıen v ___ __ k w • •• t 

d d b 1 l •-L.: ·ı .. • .. r...mu'IDlf e_m•am üu:r1Jıe auteceiiaiı 
Hll e emez. durulan u para arla maqının üç mis ini inkişaOannı ehemmiyetle WJ.Aip ettiğini Sabahleyin dokuz buçukta bütün okul- ı e AtaMk anıdına ordu, umumı mufet· v "k" .. 1.. ı- L.....ı • 

- Ben. kimseden yardım iatemiyo· defaten almaş oluyor, bununla mükemmd söylero4 daha sonra Romanyanın Le- tiolik. vilayet. Halk partisi. Halkevi. be- t~~eyagı 1 1 tur ~ ~tami~- Y.,.. bol ge 
lar talebesi, sporcular, esnaf c-ivetleri tınr f- Lat __,,._ .... _ oore- a- 1 

rum evlat. Ne yapalım, mukadderat böy- bir kazanç temin ediyordu. Yapacağı it histana bir muahede fle bağlı bulundu- --,, lediye, okullar ve diier tefeltküller na-
2
•
000

1l& .. 
1
:=;..-:=;- • n.. ~ ~. 0 ~r 

le İmİf diyorum. de basitti. Alacağı kiiıdı, yann nöbetten ğunu ve T'Orkiye ile münasebetlerinin ve kesif bir halk tabakası Yanık kışla mına çelenkler kondu. Gece aalter ve sa • 0 '!l""la h"-lnur. uım L ınını~ ın l 
d 1ruvv l d ld d d l d sanı mikrop -.bklarclma &--.lugun\ 

- Amma olmamalıydı baba.. Bak çıkınca Babıaliye götürerek, Talat pa§8ya son erece eti ve erin o uğunu mey anın a top an 1• halle tarafından fener alaylan ve §enlik- b'" .... v •••• b"I" .. 
ı T

.. . . A • ve çocukları uyuttugunu ı ırsınız. 
faılısın .. Bu kadar dayağa, bu kadar iş- verecek, ondan ötesine kanşmıyacaktı. an atmıştır. orene ıstıklal marşı ıle başlanıDJf ve ler yapdnutbr. T .. b,:ı__.,lc b" d .. • d O . 

~~- _ -- _ 1 wz: ereyagwnm .. ,..u rr egen e vı 

E H R A Z A D -Onu arattırıp buldururum, ve ite- ne edeceğim diye dü~nüp duruyordum. ların da vaktile vakti yerinde insanlar ol· tamini vermesindendir Yüz &ranunda b" 
mali depdebe ile buraya getirtirim Ku- Allaha tükür sen hızır gibi yetiştin. duldan aö.zü aöhbetlerinden seziliyor· vitamindee yazm 1 S6. )op\ 76 ölçil h.ı 
telkulupl.. - Aman kahya efendi, o garip dedi- mll§. Kahya içinden chah yahu bunlar da lunur. Bu da kernikleri.ıı sağlamlığı içiı\ 

Büyük HA L K Hikayeleri 
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du~u odanın yanına düımüf. Tam oda- kendi daire.İne dönmiif. Kutelkuluba bir 
nın önüııde iken içerde kendi kendine köle gönde.rerek onu dairesine getirtmif. 
ş8yetler eden Kutelkuluhun aesini duy- Kutelkulup halifenin huzuruna fazla ağ. 
muş, ve tanımJt. Kutelkulup kendi ken- lamaktan gözleri kızaT'lll)f. ve teessürden 
dine ıöyleniyormuş: boynu hükük olarak çıkmış. Harunül 

- Ey gözümün nuru Canimciğim. aen Reşit: 
ne doğru, ne dürüst, ne namuslu bir yav- - Ey Kutelkulup, demiş. demincek 
rucuk imiŞ8İn 1 Sana gaddar, sana zulüm odanda beni zulüm t:tmİ§ olmakla, bana 
edene ka111, ne kadar nezaketle hareket ka"ı nezaketle davranana fena muamele 
etm" tin. Seni ta tan ta a çarpanın, h y
siyetine, şerefine tecavüz eôenin namu
sunu korumu tun. Seni ve aileni sürüm 
sürüm ürundtirenin sen haremini iyanet 
etmi tin. 

Lakin bir gün gelecektir ki halife il 
b rab r d"I hAkimin kar ın çıkac k

n z '\e h 1 fe ile y n yana durarak o 
dıl hakim tarafından muhakeme edi

leceksiniz. 1 te o giinkü muhakeme de 
ht.kimlik edenin ismine Ali h diyecekler. 
O Allah haklıyı haksızdan ayıracak. 
Melekler enin şahitlerin olacaklar. 

etmekle ve namusumu muhafaza edenin 
tecavüz etmekle itham ediyor-

Bana nazikine davranı:uı, he.nim na
musumu muhafaza eden adam kimdir?. 

- E üp oğlu Canimdir sultanım, çün
kü s" İn üphel ndi~iniz rylerin hiç bi
rı mı y mış de w 'ldir. 

- Ey ulu Ali hım, nin kuvvetin 
üzerine kuvvet enin kudretin üzerine 
kudr t yoktur 1 Kutelkulup, dile benden 
ne dılenin} 

- Sizden ey pad" ahım. bütün ru-

- PeUli padişahım, onu buldurup ğiniz adam nasıl bir adammış, gençmi- garip. bunlar da hasta, bunlarda dilenci, lüzumludur. Tereyağın~akiw~adcnleri~ 
getirince beni ona verecekmi siniz? dir, nerelidir"> Sakın aı dığım Eyüp oğlu benim evdeki hasta genç, KutelkuJubun nıiktarı pek ehelllmiyetlı degılse de ek· 

- Elbette. insan verdiği sözden hiç Ganim o olmasın} sadakasına ne kadar muhtaçs~ bunlar da mekte hiç bulunrnıyan üç madeni tamam. 
geri döner mi? - ismini bilmiyorum. Çünkü biçare· o kadar muhtaç. öyle ise ne duruyorum ladığı için, kızarmış ekmekle tereyağı Ü 

- Öyle ise izin veriniz de gideyim nin lif söy)iyecdc hali yok. Lakin yüzüa· Hazır Kutefkulup bizim evde iken bun- türlü 'Yitaroinli Ye roadcnleri ıan.... mü 
ona ben de arayım ve bulayunl den soyu sopu yerinde bir adam evladı lan da oraya götüreyim> demi§ ve iki kemmel bir Yemek olur. 

- Canın naaı1 ietene öyle yap. •na olduğu onlaşılıyor. Ya~ gelince. genç· kadım abp götürmÜf. O.lara Kutelkvlu- Bunun yalnız bir mahzuru vardır. Ek 
bol bol izin veriyorum. tir, hasta olmadan evvel çok güzel bir bu göstermiş. Kutelkulup bunların acına- mele te tereyağı da vücudumuzdaki sulu 

Kutelk.ulup hemen başına örtüsünü delikanlı olduğu da görünüyor. isterseniz cak hanerini görünce ağtanu1- maddelere elı:~ik verir. Ondan dolay 
koymu1ı yanına da bir hizmetçi almış. sizi evime götüreyim Garibi görürsünüz Kendi kendine: cAnavatanlannda. bi~ lazarrn1" ebnelc Gzerincle tereyağı J'Cdi~ 
içine bin altın koyduğu bir para kesesini ve Canim olup olmadığını anlarsınız. rer hükümdar dahi olasalar garip illere ten sonra bir fincan sütlü kakao içersenb 
hizmetçinin eline tutuşturmuş. Doğru Kutel.kulup kahya ile kAhyanın evine git- düşen yabancıların hali yürekler acısı onun yülde 9. 91 derecede alk:alen ol 
şeyhlerin yanma getinniı. Ganimin na· miş. Yalda, cacaba Canim mi. acaha oluyor vesselam> diye düşünmüş. iki ka- ması Ötekilerin ekşi1iğine l.arfl gelir. Ar 
mma onlara hin albn dağıtmış. Ertesi Ganim değil mih diye Kutelkubun yü- dına kim olduklarını ve nereden geldik- blc• fence nıerak edilecek hiç bir şey kat 
günü yine bin altınlık bir kese daha almış. 
Bu sefer çarflYI boylamı1- ÇIUll kahya
sını bulmuş. 

- Sen bu ıehre gelen yabancıları, ga
ripleri iyi tanırsın, bu bin altını al da 
onlara d ğıt, demiş, ve bin altını kahyaya 
verm·ş. Çar ı kahyası: 

- Çok i abet ettin ve büyük sevap 
i ledin. Çünkti evde bir garip yatmakta
dır. Onu bir kaç gün evvel hemen hemen 
ölmek üzere iken sokakta bulup evime 
getirtmistim. Vak1a hasta iaribi iyi et· 
mek için sandıktaki paralarımı earfettim. 

reği tıp tıp atıyormu". lerini sormuı. Ganimin annesi: 
Kahyanın karısı Kutelkulubun eski bir - Kim olacağız! Feleğin durup durur-

tanıdığı imis. Kadın kapıyı açınca: ken haksız yere taştan ta a çarptığı za-
- Ah Kutelkulup sizmi "niz? Nasıl vallılnnz. memleketimizde biz imdi gör

olduda burayı te rif buyurdunuz? diye d wün ıbi d vild k. her şeyimiz yerinde 
hürmetle k rsılamış. Sel.mdan sabahtan idi. Me ut idik. L Akin birdenbire hır ya
sonra ev sahibi krıdın, hasta garibi Ku· man rüzgar esti. Ovlumuz Eyüp o vha Ga
telkuluba göstermi§ Kutelkulup hastayı nimi dünyanın bir köşesine att1. Bizi de 
gôrunce derhal tanınut. fakat bir müddet başka bir bucaia 1avurdu. Şimdi kızgın 
tereddüt etmit. Ev aallıhi kadın hastayı çölleri. yahaıııcı ıolıtaklan göz ~anmız

Kutelkuluba gösterirken Ç&11J Üllyuı la aulaya ...ı.n, iki gözümüzün bebeği. 
ÇAJ'fıya dönmÜf, Tam o sarada da Cani- biricik oilanıua ~ oiJu c-iıni arar 
min anneaile Jıı:ız lı:ardefi ÇaJ111ya ae~ dururuz. demi1- Ve .U, l> diye oturduiu 

hdm da ok y.ere Kutdka}ap ih~ ka-

nıaz. 

C.A. 

~ her &illA saat. 11.30 dan 
ı e kadar Devler sokabada Aheak 
matlJallSl ~a.nr;,•eki "-a lalioiiim 
41e plallle11-.. 
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Evet .• Şarap getir 
Fakat bize getirecetin şarap saray '('~hze· 
inden olsun .. Çünkü ben o fara~a 0 ış ınım 

Recyo, §81'8P mahzenine koştuğu za
an orada ve hiç Umit etmediği halde 
arina ile karşılaşınca derin bir nefes 
dı: 

- Ooh.. dedi. Hele şükür sizi gör
üm .. 
Marina da onu görünce aynı inşirahı 
uymuş ve o da : 
- Hele şükür geldiniz.. Nereye git.
iştiniz? 

Demişti. Genç kadının bu son sözll 
ecyoyu şaşırttı. 

- Nasıl? dedi. Demek nereye gitti· 
' i siz de biliyorsunuz? 
- Nereden bileceğim" Bilse idim sor-
azdım. Yahut ta sizi gittiğiniz yerden 
a ttırırdım. 
Bütün bildiğim, kumandan tarafın· 
n bir semti meçhule gönderilmiş ol-

- anızdan ibarettir. 
- Beni neden arattırdınız? Milhim 

- ir şey mi var? 
- Çok mUhim şeyler... Sonra g~ril-
. rüz. Asıl mühim olanı sizi DiınltrıY05 

- stiyor. 
- - Ne yapacak? edi-

- Onu ben de sizin kadar merak 
orum. O buraya dost olarak Dl1 yoksa 
üşmancasına mı geldi. bunu onunla 

örüştüğün zaman öğreneceksin. t 
- Kumandan da yukarıda, iınparll o-

'Un yanında imiş? .. 1 - Kumandan mı? Bunu kinı soy e-

i? . 
_ N'obetçiler .. Dimitriyos onu ımpara-

prun çağırdığını söylemiş .. 

d Yalnız ne olur ne olmaz, Sebas-
kad er. • . "yle Son nefesıme kadar ona 
tiyanoya so " 

d,~. söze sadık kalacnğım. 
ver ıgilll 1 dikte M . 

böyle söy e n sonra arı-
Recyo, 

h yret ve dehşette bırakarak şarap 
nayı a •• 

h 
eninden çıkıp gıtti. 

ınaZ • k Marina ise bu yenı muamma arşısm-

b
il biltiln şaşırmış ve çıklıracak hale 

da s ah . . k'l 
1 

. ı· o da .... rırap m zenının 1 ar 
gc mış ı. r- • 
kapısından çıktı ve merasım salonunda, 

. itriyosun odası, imparatorun daire-
Dım . . d 'd k . ve imparatorıçenın o asına gı en o-
s~d ruıı teşkil ettiği müsellesin ortasın-
rı o )""kaf da durarak hadise enn ın Jş ını sabır-
sızlıkla ve korku ile beklemeğe başladı. 

Biraz sonra setıimlık koridorunda Rec-

yo gözUktil. 
Marina ile bir göz işareti yaptılar. 
Marina, Dimitriyosun bulunduğu oda

ya girdi ve haber verdi: 
_ Muhafız kumandan muavini Rec-

yoyu emretmiştiniz.. Recyo geldi •. 
_ Onu hemen buraya getiriniz ve.,. 
Dimitriyos sustu,. Bir şey söylemek 

istediği halde tereddüt ettiği belli idi, 
Marina onun bu 1ereddüdU karşısın-

da: 
- Ve ... dedi, size şarap ta getireyim .. 

Bunu emretmek istiyorsunuz zannede-

riın. 
Dimitriyosun gözleri parladı: 

Ankara Radyosu 
-·.7-
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Artık Peygamber olan Musa iki 
Firavunun kapısında bekledi yıl 

• urk müziği ( f•e l h . h' f _,ı eyeti - JCaZ 
aslı) o~uyan: Tahsin Karakuş çalanlar lp M~m Tann ile görüşme.si ve ı Yalnız analan üzülüyordu. 
Hakkı.Derman, Eşref Kndri, Hasan Gür. dan vasıtasız olarak peygamberlik - Ben. diyordu. Firavunun zulmünü 
Hamdı ! okay, Basri Ofler 

1 
_ Salim ;:uresini alması, dört mukaddes kitabın bilirim. O sizin maksadınızı haber alınca 

bey - hıcaz peşrevi 2 _ Çe§Inİmahmu- Ayetlerine göre böyle olmuştur. ikinizi de sai komaz. Halbuki sizler bu 
run sebeptir 3 - Pek çaresizim 4 _ Sabah olmak üzere idi. maksadı açıkça onun yüzüne kartı söy-
Cevri hicrin artırır feryadımı 5 _ Yücel- BöğUrtlen ağacının üzerindeki nur lem eğe gitmek istiyorsunuz. Sizler ölür-
dikçe yüceldi 6 - keman taksimi Hakkı kaybolmuştu. seniz benim halim nice olacak. 
Derman 7 - Firkatin aldı biitün 8 -At- .Musa, bu bUyük ve ilnhi teveccilhe Musa, elinden geldiği kadar anasını 
kı tasviri hikayet için 9 _ Bana her yer- mazhar olmanın sevinci içinde dağdan iknaa çalıştı. ölmiycceklerini, Firavunun 
de senin 1 O - Atet siizanı firkat 20. 15 indi.,. w • • kendilerine bir zaran dokunmıyacağını 
konuşma 20,30 memleket saat ayan. Safura, soguktan başını ıkı kuzu ara- Beni lsrail tayfasının nihayet bu zalime 
ajana ve meteoroloji haberleri 20.SO sına aokınuı. uyumadan Musayı bekli- galebe çalacağını temin etti. 

Türk müziği okuyanlar: Radife Neydik yordu. •W• • •• .. Musanın gelişi Beni larail arasında du-
Melek Tokgöz çalanlar: Vecihe Daryal Onun geldıgını gorunce: yulunca, başta kahinleri olduğu halde 
Eşref Kadri, Kemal Niyazi Seyhun 1 - -.Ç~k g~ç kaldın! .. dedi, Bari ateş hepsi ona ko§Uftular ve ona tabi oldu-

bayati peşrevi 2 - Salahaddin Pınar bulabildın mı) lar. 
bayati şarkı - (Artık yetiıir çektiğim) Musa: Mısırda zulüm, yine on iki sene evvelki 
3 -bayati şarkı - (Kalbim gene üzgÜn) - Hayır .. dedi, ıann nar (ate§) yeri- vaziyette devam ediyordu. 

4 ak b · b ne nur getirdim. - Sadeddin Kayn - ayah ara an Musa, Harunu da yanına alarak vazi-
cıarkı - (Karşıda kara yonca) 5 - Iııak Ve Cenabı Hakla olan konuşmasını fesini ifa etmek ve Firavunu Hak dini-
Varan - eviç ,arkı - (Son aynlıiın mate- anlatb. Musanın, ateş aramak için gittik- ne, Gök Tanrıyı tanımağa davet etmek 

mi
') 6 _ Kemal Nıv' azı' Seyhun Kemençe çe dağdan Peygamberlik vazifesi ile dön- . . k · · ıçın sarayın apunna gıtti. 

taksimi 7 _ Salahaddin Pınar - hicaz mesi birçok abid ve zahitlerin münacat- Kapıcılar. 
~arkı - (Yüzüm gülse de kızlar) 8 - larına esas olmuştur. Bunlar: - Kimsiniz) Ne istiyorsunuz) 
'::>sman Nihat - kürdili hicazkar ,arkı cYa ilahi. Biz senin rahmet ve merha- Diye aorduhr. Musa: 
'Gözümden gitmiyor bir dem hayali) metinden ne veçhile ümit keselim ki, 
9 - Salahaddin Pınar - kürdili hicazkar Musa senin huzuruna bir parça ot iste
ıarkı - (Kalbimi ayağına atsam) 1 O - mek için geldi ve kapıdan bütün izzetile 

- Ben, dedi, yeri göğü yaratan, he
pimizin hal iki ve T anrlSI tek Allahın 
Peygamberiyim. 

'hkun - kürdili hica7kar şarkı - (Deme- gitti:> 
·:lim ona hiç kimsin) 21 ,30 konuşma Diye tazarru ederler. 
~ 1,45 neşeli plaklar • R. 21,SO müzik Sabah olunca Musa, karısı Safurayı ve 
(Solistler) 22.00 müzik (riyaseti cüm- kuzu sürülerini gerisin geri cMedayin> e 
!"tur bandosu: Sef: Ihsan Kunçer) 23,00 gönderdi. 
·on ajans haberleri. ziraat, esham ve tah- - Üzerime aldığım büyük vazifenin 
vilat, kambiyo - nukut borsas ı(fiat) ifası smwnda yalnız olmaklığun daha 
~3.20 müzik (cazbant - plak) 23,55 evladır. 
~4.00 varmki program Dedi. 

OPERALAR VE OPERETLER Safura, Musadan ayn ve uzak kalmak 

- Sen Firavunun Peygamberi misin) 
- Hayır. Firavunun oa Allahmın 

Peygamberiyim. Firavunu büyük Tanrı
ya kulluk etmeğe davete memurum. Onu 
göreceğim. 

Muhafızlar, Mu.anın bu sözlerini du
yunca kahkaha ile güldüler. 

- Zavallı .. Deli olmuş.. 
Dediler ve onu, Firavunun hiddetini 

Üzerlerine çeker endişesile saraya sok-

Sulhu korumak ~ızun 
ve güç bir iş olacaktır 

Felaket mecrasını bir müddet için de
ğiştirmi~ir diye sulhun kurtarılmıt ol
duğu neticesini çıkannıyalım. Halen mev• 
zubahis olan nokta, Avrupa milletleri 
arasında sulhu tesis etmektir. Bu İf, çok 
uzun ve güç bir İ§ olacakbr. Galeyan ha· 
line gelmiı olan izzeti nefislere düşün
mek için bir müddet bahşetmek dem~ 
bir kaç gün kazanmak kaygusuna düt
mekten baıka bir ıey değildir. Yapda· 
cak ,ey, Danzig meselesi için, yalnız f,. 
mesele için bir hal sureti aramakbr. Bu 
hal sureti, Almanyada muvakkaten ka
naat edilecek ve Polonya tarafından ka
bule ıayan görülmesi itibariyle bu devle
ti harbe icbar etmiyecek olan Lir bal -
reti olacaktır. Böyle bir kombinez. ha. 
nüz mümkündür, fakat bu nokta hakkm
da aöylenilebilecek her hangi bir söz o 
kadar cüretkarane olur ki beklemek daha 
muvafıktır. ___ m __ _ 

Sulhu korumak 
Hitlerin elinde 

B, Moscikinin cevabından sonra, sulh
çuyane usulün bütün yollan B. Hitleria 
elindedir. 

Polonya~ B. Hitlerin de razı olmasın
dan ibaret olan yeg&ne şarta muallalc 
olarek bir mütareke akdini taahhüt et

meğe amadedir. Şu halde B. Hitler, bO
tün sulh çarelerini elinde bulundurmak
tadır. Onun sarfedeceği gayret, sulhun 
yalnız muhafazasına değil, aynı zaman
da takviyesine de hadim olacakbr. 

Popüler 

---"'---
Belçikalılar 

Krefeld: (A. A.) - Belçika atletle
riyle Almanya atletleri arasında Cumar
tesi gÜnÜ başlamıı olan müsabakalara 
dün de öğleden sonra devam edilirken, 
Almnnyanın Belçika ile oimendüfer mu
vasalalannı kesmek karan karşısınc1a 

Belçikalılar hemen sahayı terk ederek W
tasyona koşmuşlar ve memleketlerine ha
reket etmişlerdir. 

---111---
T abiata davet 

• Marina bir müddet düşündil. 
_ Recyo .. dedi. Dikkat et. Bütün bu 

llerin altında benim kafamın almadığı 
\ir esrar var .. Beliti ikimizin de hayatı 

- Kız.. dedi, sen insanların içlerini 
de okuyorsun.. Sen yaman bir şeysin. 
Evet.. Recyoyu buraya yolla., Sonra d~ 
bize şarap getir ... Fakat saray mahze
ninden olsun... Çünkü ben o şaraba 
alışkınım. 

•• BirMEDJ •• 

10 05 S f M istemedi ise de onun Tnnn tarar_ndan , , o ya: anon. n madılar. 
~0 .55 Bükreş: Othello, Peygamberliğe sedlmiş olmasının sevinç Musa ve Harun. Akşama kadar satay lstokho\m zabıtası, şehir civanndaki 
~ f ,20 Beri in: Genovefa, ve gururu bu üzüntüsünü hafifletti. kapısında beklediler ve akşam olunca ormanda yan çtplak, saçı ve sakalı biri-

j 

hlıllkede ... Belki de değil .. Dimitriyo- Hediyeler 
ı 1,35 Frankfurt: Don Giovanni. Musa. Tek başına Mısınn yolunu tut- tekrar evlerine döndüler. birine kanşmış garip bir mahlıikun dolat-
22.50 Strassburg: Pen1er Kraliçesi. tu. Ertesi gÜn yine gittiler. tığını haber almış, arashrmıya başlamıı . 

BUYOK KONSERLER Mısırdan çıktığı zaman kırk yaşında y Nihayet bu garip mahluku yakalamıı. ine aynı sual ve cevaptan sonra ak-
16, 1 O Paris (P. T. T,) : Haydn ve Mo- \di. Şimdi oraya on iki sene sonra, elli şamı kapı önünde beklemekle geçirdi- Senelerdenberi ormanda yaşıyan ba 

c-
. ıu kumandanın odasına kadar ben ge-

e~anti_yonlar e lrdim ... Ve sonra onun yukarı çıktığını 
örmeclim. 

i Fakat imparator imparatoriçenin ya
a• lında.. Kumandan ise katiyen impara

orun yanına gelmedi ve hatti impara
orun onu çağırmak istemesine bizzat 

a )imitriyos mani oldu. Şimdi ise onun 

Bir dostunuza bir hediye almak isti- zartın eserleri. iki yaşında ve sakallı halile dönüyordu. l mahlUk, lstokholm ünivenitcsi talebesin-
yorsunuz, fakat ne alacailnlZI bilemi- 17.05 Leipzig: Dvorak Mozart ve sair Sakalmın kılının ve geçen yıllann yüzün- erEnane tarihleri. Muaamn bö_.ece ._ den imi,. Son imtihanda mUYaffak ola-
yonıunuz. Acaba fU rop botuna trid- mi) b k&rl _ __ıı d h"-' •V ~"' L 1 
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maymca y.- düfntflt, ......... ~ diye tenıddüde du-n..onunuz. eete ann eeeneri. e ama etti,P ,;.. .. erin &endi.ini derha tam iki yd F'araYUnua k...-. anüade her , k , __...._ 
""9'"7 18,2, Droitvich r Schubert, R--ınf. tamtnuyacafma emindi. s- bWtiln 9'1n beldecliiiai ._,.dedi,odar. ormana ~ 1- la. •I _.,._.. 

Amerikaldar, bu üzüntünün onune Counot ve -ir be.telc&rlann kanaat setirmak için Mwrdan keneli e.-i- Bu iki yd wfmda ... M- ye Harwa. alö- .._.. 811,pfik Wır ...,. .,.._ 
geçmenin de çaresini bulmuılar. cminya- eserleri. ne, ..... nm. babeamn. karde.t Haranla Beni Lrailia k c:lilerina kartı ptlikçe ar- n111 dallan ... rlııııde ~Mır,,_,..... 
tür hediyeler> i icat etm;şJer. Bü--'•L bir 20.45 p b ...._ km ---..ıil • b · • M--=- L_ L-- __ _._&_9_ - mlf. Darada 7an ~ ,........ ........ ır mparatorun yanına çıktığını söyliyor-

~ un, bu katiyen yalan.. Hnydi .. Vakıt 
.Y.... reea urg: ._,,,ora ra~ı en emflreel .... ,. ......... -nı......- ~· tan iınaD ve ioaıu ile k..,,,,et buldular. " ncl b" L JI t L' ... 

w 'd' h • b" b 2 OS O · · h B h • rl · L d' i • b' ..- --'- d Dllf. •anı • rr aaç m ...,taptan, magazaya gı ıyorsunuz, ususı ır f11 e- l , rortvic : eet ovemn ese en eve aen m tamtmaaan ır ı ann -- J\ym zamanda lapti halktan da sizli en . b L d L -L b 

d 
v d 1 1 . k- "k 2 B h M l firi .nbi mt••. • w ıem•rye. ir 911 &ovann an oapa lr fİIJ' 

g :aybetme ... Dimitriyosa git, ben d: dı
ıarıda bekliyeceğim, ancak onun agzını 

sin e. magaza a ısab an 9ey enn uçu 21, O o emya: ozarhn etıer eri. ~- ... .. gizliye kendilerme tAbi olanlar çogalı- L A"- I d t 1 d.:ıı:.. _, 

8 1 d bl 
L al M Sch b M b L ___ U ") ''·tü A . • . yoııtmUf. ~ .. çar an op a 15

, moey • ..,.er-
rnodelleri var. un ar an r &açını ı- 2 1 ,20 Münih: ozart u ert, Reger wıanın a._.. mnın o m- · na· yordu. Fıravun ıse, aaraymda, kendi tan-
yor, parasını da ödiyonıunuz. cBir bedi- ve aair vesteklrların eserleri. u ve kardeşleri eağdı. Artık seksen yqmı rılığma kendi inanmış. halinde ve cüm- leltkamını doyunıyonn~. Zabrta bu c;.-

1ramak için tedbirli hareket et. 

Recyo, kendisinin gittiği yer ha~-
f ta Dimitrlyosun veya imparatorun. ~ır 

ye bonosu> ile beraber dostunuza gön- 21,40 Breslav: Çaykovski ve Beetho- boylamış olan kadıncağızı sakallı bir mi- büşünde devam ediyordu. la adamı akıl hastancsıne yabmuş. 
deriyorsunuz. O da mağazaya gidiyor, venin eserleri, safirin kapılannı çaldığını ve geceyi ge
modelin tabit büyüklilkte olanını, veya- 22,30 Hilversum I: Mwısenet, Bizet c;irmek istediğini duyunca Musayı hemen Bristol oteli 

• nalfunatı olup olmadığını anlamak, ıçın
le ukde olan bu mUhim noktayı hallet. 

hut canının istediği ba~ka bir şeyi alıyor. Ravel ve aair bcstcki.rlann eser- içeri aldı. En iyi odasını verdi, yemek pi-
mukabilinde bonoyu veriyor. Fena bir leri. 1irmeğe koyuldu. Ravilerin rivayetine 

Bek istiyordu. . .... . 
• - Şey .. dedi. Benim nereye gıttigunı adet değil .. Makbule geçmiyecek bir he- 24,05 Paris ( 1648 - 182): Magnard, .. öre pişirdiği yemek te mercimek 81\-· 

diye götürmek daha pratik daha iyi Hahn ve aair beatekarlann eser· idi. 
-..f:r--- leri. Kadın, oilu Musayı tanıyamailllfb. 

Dünyada ne kadar ODA MUSiKiLERi Haruna: 

ıiliyorlar mı? • _,ft .. bilsinler. 
ctı - Ben bilmiyorwn ki oıwu 

, 17,05 Münih: Bachın eserleri. - Haydi misafirin yanına git, yalnız 

Cu• ce ·•a,_ • " 18,3S Prag: Kuvartet parçalan. kalmasın. 

elı 1 , 
- Sormadı ar mı. . k mandanın 
- Bütün bildikleri senınrild'~ den iba-.. de ıgın 

mri ile bir yere gon 
Bir istitistikçinin söylediğine bakılırsa 

et.. d ·ıd·m Fa-
- Evet.. Bir yere gön ~~L~ ~tmez 50,000, Küçük bir şehir ahalisi demek.. 

tat bu gönderildiğiın yere ~ Dünya cüceleri, gt>çenlerde Budapeş-
Uyku hastalığı 

ılaydım. tede bir kongre akdetmişler. Ve hüküme- Nigeriada, uyku hastalığı salgın bir 
ge - Neaen? buraya te müracaatla, kiiçük bir şehir kurmak haldedir. Son on sene zarfında binlerce 
lur _ Marina. Eğer Dimitrlyos b 

1
·rin bir arazi istemeye karar vermi,.ler. yerli bu hastalığa tutulmuştur. lngiltere 

· · kk k ben a- ,. " ın lüşmanca gelmiş ise nıuha atada yok. Burada, masrafları kendilerine ait olmak hükümeti, uyku hastalığı ile mücadele 
m 11 yuttum gitti. Kumandan or ·- üzere küçük evler yapacaklar, hep bir için 30,000 lngiliz lirası sarfına karar 

• B . de onun gı l .. :ıaraydan kayboldu. enım lk' u- araya top anıp oturacaklarmış. vermıştar. 
vi d k b lm kl .. da be ı ın - , . ' . . b ıı orta an ay o a ıgım 9!~zrf/7.T../.77'7'lr77'7}1!z;C7,_Z'7777r/'/7.F.ı - hücum kcndisı ve adamları ıçın fena ne-

h. "'7fWl'l(7:11'".Ail!iltrLYJ.7Jl'Y.MK17l/fYJ'I/... MASKE tice vennişti. ' DEMiR p~:cslan~~ askerlerin hakkından gel-
mek uzere ıdıler. 

Bu arada kendi de hapı yutacaktı. 
= ·• ?,,,..._, FD' Kaçmaktan başka çaı:esi yoktu .•. 

• - işte bu sırada idi ki bır kenarda, ıçın-

B k h 
macera romanı de bulundukları tehlikeden habersiz, 

Ü y Ü ta ri ve M birbirlerinin kolları arasında ve göğUs mü 

Ek C 
j /(. J S J ) göğüse, dudak dudağa sevişen monsen-

( I K I N yör Lui ile Ivonu gördü .. 

~!ay _ 3 3 -- . . Gözlerinde kindar bir bakış çaktı. 
idi'-' 1 cağım Sır .. Onun peşıne gölges·ı Ka"a kt ~ 1 ben o a . 1 ..- ca ı.. . . . kı 

su hı 

tenb Kral, atını sürmek üzere iken Gnia- .. aJtılacağını ve cnun ° unuz onu si- Ve kaçarken de onların işlennı bır -
~ ol 'onun olduğu yerde durduğunu ve ha- gıbı 1~ kolu bağlı olarak teslim edece- lınçta bitirecekti. 
Ar' •eket etmediğini görünce sordu: ze c 

1 Apışlannı atının }carnlna yapıştırdı. 
ka!o - Ne duruyorsun? Bizimle beraber ğitn·· d"rdUncil Lui kısa bir fin düştin- Kılıncını çekti. 

On ° ~elmiyor musun? Kolunu bir iki kerre salladıktan son-

Hay r S. Ben bur da k 1 rum dil: 1• dedi. Senin ona karşı bu r h h eyden - ı ır.. a a ıyo · pcıneıı.ı . . ? a ayvanını sevdalıların er ş 
;unkU burada görülecek mühim işlerim - , . .,uk bir }tinin var· habersiz ve etrafı g·o·rmeden seviştikleri 

k dar bUı - d' ti a bUtilD ınevcu ıye ın ve bü- noktaya sürdü. 
ıar. Bu işler yine majestenize karşı o1an 
sadakatimi ispat içindir. Siz, şu yolun 
3.önemecinden sonra doğru Faris cadde
n üzerinde bulunacaksınız. Arzu eder
;eniz Parise, arzu eaerseniz V ersaya teş
if edersiniz. 

- ondanl nefret ediyorum. Kal ük b' 

lu
"n ruhUıll ~, le söyledikten sonra tek- ınç havaya kalktı ve,.. büy" ır 

b boY §iddetle indi 
J{an ur atladı ve ortadan sır oldu, Bir ıstıra~ sesi yUkselirken de Rozar:i 

rar hendeğe bU ani gaybubeti karşısın- h .... aAyvanını ileriye silrdu". 
J{ral, on..- retten sonra atını Paris ka 

b·r baY afızl da r dan bir ses: 

Dedi. 
Harun da Musayı tanımadı, 
Fakat Musa bir müddet sonra kendini 

bildirdi. Evin içi sevinç içinde çalkandı 
ve hele Musa kendisine Cenabı Hak ta

rafından verilen vazifeyi ve bu -vazifeye 
Harunun da şerik olduğunu söyleyince 
sevinç büsbütün arttı. Musanın kız kar
deşi Meryem de bu sevince iştirak etti. . 

Herif: 
- Şeytan bana yardım ediyor.-
Diye mırıldandı. Sonra arkasına dö

nerek ve üzerine ateş edilmiyeceğinden 
emin bağırdı: 

- Yine görUşUrliz Faribol efendi.. 
Çilnkü tüfenklerin tekrar doldurul

ması için bir umana ihtiyaç vardı. Ve 
bu zaman zarfında da Rozarj çoktan 
uzaklaşmı§ olurdu. 

Binbll§ının hayvanı beş on hamleden 
sonra sendeledi.. Sarsıldı ve kuvvetli 
bir silkinme ile süvarisini üzerinden fır
lattıktan sonra kendisi de cansız olarak 
yere yuvarlandı. Protestanların yaylım 
ateşleri vakıA Rozarja isabet etmemişti. 
Fakat hayvanın vücudunda yirmi delik 
açmıştı. 

Rozarj kendisini yol kenarındaki bir 
hendeğin içinde buldu. 

Bu sukut ile vlicudunun her tarafı sız
lıyordu. Sağa sola döndil. Kolunu, baca
ğını kımıldattı. Bir tarafının kırılmadı
ğını gördü. 

Bu sırada hendekte ve yanında bir 

hareket duydu. 
Bu hareket.. Bir insan kımıldanışı idi. 

Ve kanbur, krala sokularak fısıldadı: 
- Sir ... Bu monsenyör Lui denilen 

ıclamın bütün hareketlerini yakından 
arassut edecek, bütün maksatlarını an
ıyacak ve hatta bütün konuştuklarını 
luyacak ve size haber verecek sadık, 

da kısll .ı sürdü. Muh an peşi- K 
. tikaınetille H ~ uyruğun kopsun .. Bu Rozar:i be .. 
15nı. taı.:p ettiler· "'" Aerkif kaçıyor, elimizden kurtulacak· 

iV v J. r adaşlar afnB .,... o 

\TE VAZlFE n· b ~·· uzerıne ateş ... 

Bir anda ve tehlike karşısında bütün 
kuvvetini toplıyan Rozarj kılıncını çeke-

rek ayağa kalktı: 
j\ŞJ{ arka tarafındaki sil- r:e . ağırdı. Bir yaylım ateş oldu.. 

Rozarjı..n, baJl~..-.ak sureüJle yaptıiı vlki ~:ı~izc kabilinden hiç isabet 

varUerl de to.,..---

_ Kim var orada. 

Diye bağırdı .. 

min b'r dama ihtiyacınız var Bu adam 

•• BtTMEDt •• 

Alman yanın kömür 
istihsali harp ihtiyaç
larını korumuyor 

-~-
Nazi Almanyası, kendisinin muhtaç ol

duğu şeyleri yetiştiren komşu toprakları, 
umumi prensipleri mucibince, almak ar
'lusunu besliyor. 

Macaristanda hububat, ehli hayvan
lar ve av hayvanlan, kereste vardır. Po
lonya Silczyasında ise bol miktarda kö
mür mevcuttur. 

Almanlar bugün, Südet krizi esnasın
da Polonyanın bu mıntakayı almasına 
acı acı tecsaüf ediyorlar, çünkü bugün 
Almanyanın kömür istihsalatı, harp ihti
yaçlarının artıçını takip edecek vaziyette 
değildir. 

Randıman iki senedenberi mahsus de
recede azalmıştır ve it haftasının, bun
dan bir müddet önce verilen bir karar 
mucibince cmuvakkaten> yüzde 20 nis
petinde uzatılmaaı, istihsalatı ancak yüz
de altı nispetinde arttırabilmiıtir. 

Gündeliklerin nispeten yüksek oldu
~u harp sanayiinde bile, itc;iler isteksiz 
çal11ıyorlar. Göringle fon Blombergin 
1on günlerde ioçilere nutuklar vermeleri
nin sebebi de budur. cSivil> işlerle meş
iW olan işçilerin yevmiyesi ise csefila
ne> denecek kadar azdır. 

Marianne' dan -:.-
Balık istihsaldtımız 
Atina Proia yazıyor: lstanbuldan alı

nan malumata göre Mürefteden Yunanis
tana, kilosu 6 kunı~tan 200 ton balık ih
raç eoilmiıtir. 

Bu miktar oldukça yüksektir. Marma
ra ile Boğaziçi Türk balıkçılığını ihya et
mektedir. 

Son zamanlarda aç.ık deniz balıkçılığı 
haline gelen Yunan balıkçılığı, Karadeniz 
ırkmaklnnndan da istifade edebilirdi. Bu 
sayede bizde halkın yediği balıkları taze 

taze elde edebilirdik 

Kısaca hatırat .... De 
tarihimdir .. 

Kırk dört senedir otclciyim.. Kırk be
şinci senenin içindeyim .. On altı yqua
da otelcilik mesleğine başladım.. 61 ya
şına bastım,. İz.mirde Ekmekçibaşa ote
linde kırk ay çalıştım ve Yusuf oğlu ote
lini dört sene kendim işlettim ve lzmirin 
hükümet knrşısındald askeri kıraetha
ııesini tuttum.. Ve üstündeki odalan 
otel haline koydum ve Kışlaya doğnı 
yeniden bir kısım odalar da ilave ede
rek kendim yaptırdım, oranın müessisi 
ve mtistecirlyim .. 
İzmir şehrinin Yunnnlılnr tarafından 

fuzulen işgali yüzilnden emsalim misillQ 
ben de firara mecbur kalarak İstanbula 
geldim .. 

Sirkecideki Osmaniye otelini isticar 
ettiın, altındnk.i kıraethancnin ısmini İz
mir askcrl kıracthanesi tesmiye ettim ... 
Muhterem snylavlnrımızın ve muhterem 
halkımızın ve muteber tilccarlarımızın 
hakkımda gösterdikleri hüsnü teveccüh
leri emniyet ve itimatları eserinin bana 
verdiği cesaret sayesinde on bir sene 
evvel Beyoğlunda İngiliz sarayı ittisa
lindeki biiyilk Emperiyal otelini de tut
tum ve h~ş buçuk sene evvel Tt!PE'başın
da Belediye bahçesi ve $ehir tiyatrosu 
karşısındnki Bristol otelini de tuttum.
Bristol ve Osmaniye otelleri ve İzmir 
ru;keri kıraethanesi elyevm tahtı isticar 
ve idaremdedir .. 
Mesleğimden memnunwn ve milte

şekkirim ve mütchnssisim .. Bristol ote
li elli odadır .. Her odasında akar soğuk 
ve sıcak suları ve odalar içinde banyo
lan ve asansörU ve kaloriferi, dahilt Ye 

harlct telcfonlan, lokantası ve müuy
yen salonlan vardır. Her veçhile konfu
ru havidir .. Kanaatim her meslekle esas 
hfümüniyet durmadan çalışmak sabır 
8z.irn ve sebat muvaffakıyetin anasıdır
Lozan ve İsviçre otellerini gezdim w 
gördüm ve Rusyada Kafkasya cihetle
rindc ve Tiflisteki otelleri de gezdım .. 
Bristol oteli Beyoğlunda yegane temi& 
''e nezih Türk aile ot~lidir .. Haliç ve 
Marmara denizine ve Istanbul cihetine 
nezareti kfunilesiyle emsaline kal kat 
faik bulunduğunu maaliftıhar ilan olu
nur .. 

istnnbulda Rcyo«Iundn Tept>h:ışuıdt 
Bristol \'C Sirkecide Osımmiyc otc~ 
ri ''e aHtnki lzmir n'il-cri ktrnethaneıJ 

mlisteciri : Öl\tER LOTFü 



Alman hükümeti antiko
mintern paktı bozunca ... 

Orta tedrisat kadro
sundaki değişiklik 

Almanya da 
l EYLUL CUMA 193~ 

müdafaa meclisi 

La Republik gazetesinde yazan : Her halde, bu hadisenin uzak Şarkta çok 
EDİTff BRİCOH mühim avakip doğurması beklenebilir. 

Sovyetler birliği ile Almanya arasında Berlin, Sovyetler birliğine de, dikka-
lmza]anan pakt. muhtelif devletlerden tini ve kuvvetini p.rk hudutlan üzerine 
mürekkep bloku alakadar etmektedir ve ı teksif etmek imkanını vermekle büyük bir 
bu blokların vaziyetini mühim surette hizmet etmiş oluyor. Esasen her zaman 
deği~tirecek mahiyettedir; bu iki blok söylediğimiz veçhile, Sovyetleri bilhas

sa tark hududu alakadar etmektedir ve 

Ankara 31 (Hususi) - Maarif veka
leti orta tedrisat kadroıunda yapdan ter
fi ve değişiklikleri neşretmiştir, 

Yeni barem kanunu mucibince 14, 
17.5, 22, 45, 55 liralık maaşlann kal
dırılması do)ayııiyle orta tedrisat kad
rosunda bu maaşlarda çalıtan öğretmen 
ve idare memurlarının istisnasız olarak da ıulh cephesi Üe antikomintern pakta 

mensup devletlerdir. Pakt haberinin her 
iki tarafta uyandırdığı pşkınlık kat'i 
bir hüküm vermeğe müsait olmamakla 
beraber, hu haberin her iki tarafta da 
uyandudığı ilk reaksiyonların ortaya na-
11! çıktıklannı tahlile çalıplırn. 

bütün tekziplere rağmen, Kremlin lngi~ hep.sinin maaşı &§ağı dereceye alınmıya .. 
liz .. Fransız garantisini bu hududa da rak yukarı dereceye konulmuştur. Bu 

dığından bu dereceye kimse geçirilme .. 
miştir. 70 den 80 liraya terfi edecek 6 
öğretmene karşılık 1 kadro vardır. Bu 
da 2 7 sene 1 1 ay hizmeti olan azami kı
demli öğı-etmene verilmiştir. 60 liradan 
70 liraya geçecek 1 17 öğretmene mu
kabil 4 kadro vardır. Bu kadrolar hiz
met müddetleri 38 sene ile 3 3 sene 2 ay 
3 gün arasında olan 4 izami kıdemli öğ-

Bütün milli kuvvetleri 
bir ara ya toplıyacak 

Berlin 31 (A.A) - Salahiyettar mahfillerde söylendiğine göre, 
nazırlardan mürekkep bir milli müdafaa meclisinin ihdasına dair Hit
ler tarafından neşredilen kararnameden maksad, bütün milli, askeri, 
iktısadi ve mali kuvvetleri bir araya toplıyarak bunların birilkte çalış
masını temin etmekten ibarettir. Ayni mahfillerde bu kararnamenin 
her ihtimale karşı alınmış bir ihtiyat tedbiri olduğu ilave edilmektedir. 

Meclis şu zevattan mürekkeptir: • retmene tahsis edilmiştir. 5 0-60 liraya 
teşmil ettirmek için boşuna uğraşmıştı. münasebetle: terfi edecek 85 öğretmene mukabil 18 

kadro bulunmaktadır. Bunlar da hiz
meti 31 sene 6 ay 15 gün ile 20 sene 7 
ay 18 gün arasında olan en çok kıdemli 
öğretmenlere verilmiştir. 40 liradan 5 O 
liraya geçecek 86 öğretmene mukabil 
29 kadro mevcuttur. Bu kadrolarda hiz
meti 25 sene 5 ay 6 gün ile 14 sene 1 1 
ay 12 gün arasında olanlara verilmiştir. 
35 den 40 liraya geçecek 86 öğretmene 
karşı da 2 8 bo, kadro vardır. Bu da, kı
demi 2 7 sene ile 1 O sene arasında olan
lara verilmiştir. 25 liradan 30 ve 30 li
radan 35 liraya terfi edecek öğretmen
lerin de terfileri tamamen temin edilmif
tir. Terfi edip te kadrosu olan ve karar
nameleri gönderilen, muvaffak.ıyetleri 

tesbit edildiği halde kadroda tahsisat ol
madığından terfi ettirilemiyen ve yeni 
barem kanununun tatbiki dolayısile de
receleri yükselen öğretmenlerle idare 

Fakat bu hizmet, diğer bir hizmete 98 öğretmen 1 7,5 d'\n 20 liraya, 86 

Önce antikomintern b1ok.u ele alalını. 
Bilindiği üzere, bu bloka dahil memleket
ler Almanyadan maada Macaristan, !tal· 
ya, japonya ve ispanyadır. Bütün bu 

memleketler kominternin A vrUpJ\dan de
fedilmesi icap eden 1 numaralı dü~man 
olduğu ve kominternle Sovyetler birli
ğinin bir tek. ve aynı şey olduğu kanaa
tindedirler. 

mukabil yapdmıştır. Çünkü Sovyetler öğretmen 22 den 25 liraya, 241 öğret

birliği de Almanyayı İçinde bulunduğu men 45 den 50 liraya, 230 öğretmen 
çıkmazdan kurtarmakla ona hizmet et• 5 5 den 60 liraya, 7 3 idare Me. 14 den 
miş oluyor. Onun için nazil er çok mem· 1 5 liraya, 68 idare Me. 1 7 ,5 dan 2 O li
nundur. raya, 21 idare Me. 22 den 25 liraya, 

Binaenaleyh pakt csokaktaki adam) geçmiştir. 
nezdinde itiraz götürmez bir sükse yap~ Yukarıdaki cetvelin tetkikjnden de 
mıştır. Bununla beraber, işin hakikati tel- anl~dacağı üzere 655 öğretmen ve 162 
kik edilince, mesul şeflerin 0 kadar ha.. idare memurunun maaşları yeni barem 
yale kapdmadıkları da anlatılır. Bilhassa kanununun tatbiki esnasında yükseltil

Varşovada bu kanaat hakimdir. Varşova mişıir. 
siyasi mahfillerine göre, Sovyetler birliği Yeni baremin 8 1 7 öğretmen ve ida
bu ademi tecavüz paktını __. zayıf da re memuruna temin ettiği terfiden baş· 
olsa - Alman taarruzuna karşı daha ka 725 öğretmen de kıdem zammı al
masun olmak ümidiyle ve günün birinde mağa hak kazanmıılardır. Maaş kadro
Almanyanın komşusu olmak felaketin· suna nazaran 725 öğretmenden 450 si 
den kurtulmak için imzalamıştır. Bu ıu- terfi etmiştir. Terfiler maaş kadrolarının 
retle de Sovyetler birliği Polonyayı pay- müsait olmadığı hallerde muvaffakıyet
la.tmaktan ve kendi.sini Almanyadan ayı~ leri sabit olanlar arasından kıdem sıra

Bu memleketlerden birisinde bu kana
at, kanlı bir tecrübe neticesinde kökleo .. 
mittir: ispanya kendi topraklarında hem 
komünizmle, hem de kızıl ordu ile çar
pışmıştır. Binaenaleyh müttefiki olan Al
manyanın, vak.tiyle kendisine karşı bir .. 
letmiş oldukları düımana timdi el uzat
masına akıl erdirememekte ispanyanın 

tamamen hakkı vardır. ran hu memleketin zayıflamasını iste· sına riayet edilmek üzere yapılmışhr. 90 memurlarının listeleri gazetemizde aynen 
liralık maaş kadrosu da münhal olma- çıkmıştır. ispanya fimdiye kadar Berlin ve Ro- mekten vaz geçmiş görünüyor. Binaen

manın, mihvere iltihak. için yaptık.lan aleyh pyte Almanya ademitecavüz pak
tazyike mukavemet etmişti, geçirdiği çe- tını, Polonyayı elde etmek için bir berat 
tin imtihandan çıktık.tan sonra, 9ifa bu- gibi kullanmağa kalkışırsa, o zaman Sov
labilmek için muhtaç olduğu kuvvetleri yetler birliği silahını derhal omzuna ala
yeni bir macerada tehlikeye koymaktan- caktır. 

ıa akıllıca bir tarzda kendisi İçin rnuha- Binaenaleyh Varşova mahfilleri, ade-
fazayı tercih ediyordu. mitecavüz pakbnın Polonyanın vaziyeti-

Buııün ise, evvelki müttefiklerine bağ- ni katiyen değİ§tirmiyeceği fikrindedir
lanmakla komünizm aleyhdarlığı hayra· !er. Esasen Polonya üç taraflı Rus • ln
ğı alhnda değil, sırf onlann arazi elde giliz - Fransız paktı müzakerelerine hiç 
etmek için besledikleri iştah uğruna har- bir zaman büyük bir ehemmiyet verme
bedeceğini ispanya anlamıo bulunuyor. miştir ve bu pakta iştiraki denememiş· 

Japonya ise antikomjntern paktın ih- tir. Çünkü evvela, Sovyet kıtalarının 

lal edildiğinden ve Avrupa için takip kendi arazisinden geçmesinden çekini
edeceği siyaseti yeniden tasrih etmek lü- yordu; ıonra Kremlinin diplomatik vB.id
zomundan bahsediyor. Şurası sarihtir Jcj, !erinin kıymetini iyi biliyordu ve nihayet, 
Sovyetler birliğinin garp hududundaki zamanı gelince, Sovyetler birliğinin men
teblikeyi ortadan kaldırmakla Almanya faali Polonyanın ezilmesini icap ettire
japon ortağına kötü bir oyun oynamış- ceğini dü9ünüyordu. 
br. Çünkü bu auretle kızıl orduyu japon· Varşovada paktın Almanyaya Polon
larla hesaplqmak için daha müsait bir ya üzerinde yeni bir tazyik imkanı ver
vaziyete •okmuf oluyor. Berlin japon- diği inkar olunmamaktadır. Fakat aynı 
yaya bu kötü oyunu antikoınintern paktı zamanda Varıovada sanıldığına göre, 
bir ittifak tekline aokmak hususunda pakt Almanyaya prestijini tatmin imka
Tokyonun göıterdiği tereddüdü cezalan- nını vermektedir ki bu da Danzig üzerine 
dırmak için oynamışbr. Hakikati ıöyle- yapacağı ve cevabının ne olduğunu §İm
mek İcap edene bu ittifak, Sovyetler diden bildiği bir kuvvet darbesinin teıkil 
birliğini, Amerika ve lngiltere ile birlik· edeceği nevmidane hareketi daha az 
te japonyanın üstüne çullandırmak gibi meşum bir hale koymaktadır. 
b ir tesir de doğurabilirdi. Şu halde, Al· Esasen, Londra ve Parisin azimkar ta
manyanın birdenbire döneklik etmesi ja- vırlannın da gösterdiği veçhile, bu ceba
ponya için cebventen telakki olunabilir. hın mahiyeti değiımiı değildir. 

Macaristanın ilk kralı 
Macarlar, Sent Etyenin ölümünün 

90011ncü senesi münasebetile büyük 
bir ayin ve merasim yaptılar 

Macaristan zengin bir memlekettir. 
Ticaret ve işler yolundadır. Bu seneki 
mahsul çok bereketli. Memleketin her bir 
tarafı seyyahlarla dolu. Halk gülüyor, 
eğleniyor. Peıtenin her hangi bir kahve
eine, lokanta.sına gitseniz çingene çalgı· 
cdarın ten, tuh ve raksan havalar çaldık
larını, mÜ§terilerin neıe ile dans ettikle
rini görürsünüz. 

seseler, evler, kiliseler donandı. 20 Ağus. 
tos günü şefakla beraber caddelere, so
kaklara döküldü. 

Saat 8 de Saltanat Naibi, hükümet ri
cali, büyük üniformalarile, aaray kilise· 
sinde yapdan ayinde bulundular. Sonra, 
Sent Etyenin altın bir ııanduka içinde 
mahfuz bulunan .sağ elinin kemiğini ziya
ret ettiler. 

Kiliseden çıkarken, Hariciye nazırı 

Kont Csakynin samimi dostlarından biri 
koluma girdi: 

Dumlupınarda yapılan 
Merasim çok muhteşem olmuştur 

Afyon 30 (A.A) - Bu sene Dumlupınar merasimi her yıl oldu
ğu gibi yüksek bir sevgi tezahürüne vesile oldu. Parti genyönkurul 
üyesinden B. Rahmi Apakın bulunduğu vekaletler ve vilayetlerden 
gelen heyetlerle Ankara ve lstanbul yüksek tahsil gençlerinin bütün 
vilayetler parti, halkevi mümessilleri ve civar kazalardan gönderilen 
heyetlerin de iştirakiyle 30 Ağustos zafer bayramı en coşkun tezahü
ratla kutlandı. 

Sabah saat 6,30 ve 7, 15 de Afyondan kalkan iki trenle merasım 
mahalline gelindi. 

Tam saat 1 1 de istiklal marşı ile törene başlandı. Elliden fazla çe
lenk abidenin bütün etrafını kaplamıştı. Başta Afyon valisi Ahmet 
Durmuş Evrendilek tarafından minnet ve tazimlerle konulan Reisi
cümhurumuz Milli şefimizin çelenklerini takiben millet meclisi, ha, 
vekalet, parti genel merkezi, vekaletler, vilayetler namına mümessil
leri tarafından çelenkler konulmuştur. 

En genç bir subay, lstanbul ve Ankara yüksek tahsil gençliği na
mına birer ve Afyondan halk namına bir genç nutuk irad eylediler .. 
C. H. P. mümessili B. Rahmi Apakın çok özlü ve büyük mücadele 
ve zafere tekaddüm eden hadisatı anlatan nutuklannı, kolordu ku
mandan vekilin.in harekatı arazi üzerinde tarif ve izah eden çok ge· 
heyecan ve gösterilere sebep olan nutku takip eylemiştir Sonra resmi 
geçid mahalline gidilmiş, Afyon valisi ile kumandan vekilinin huzu
runda evvela askeri kıtalar sonra izciler ve yüksek tahsil pençleri, ya
ya ve atlı olarak iştirak eden köylüler büyük bir geçid resmi yapm· 
!ardır. 

Bu suretle büyük zaferimizin 17 İnci yıl dönümü büyük heyecan 
ve samimi tezahürlerle kutlanmıştır. 

Reis ..... Göring 
ikinci reis ..... Rudolf Hess 
cPropaganda nazırı mecliste Nasyonal - Sosyalist partisini temsil 

etmektedir.> 
Aza: Frick, Funk, Keitel, Rammers. 
Londra 30 (A.A) - Royter ajansına Berlinden bildiriliyor: 
iyi haber alan Berlin mahfilleri, bu akşam saat 23 de Alman rad

yosunda her hangi mühim bir beyanatta bulunacağı kat'i surette ya
lanlanmaktadır. Böyle bir beyanat yapılacağı hakkındaki şayia, bir 
evvelki radyo emisyonunda doktor Funkun saat 22.22 de gıda vazi... 
yeti hakkında mühim beyanatta bulunacağı hakkındaki anonsun fena 
işitilmiş ve bu sebepten yanlış anlaşılmış olmasından çıkmıı olsa ge
rektir. 

/tal yada gazeteler sahifelerini 
azami altıya indirdiler -Londra 31 ( ö.R) - ltalyada alınan yeni ihtiyat tedbirleri ltalyan 

halkına nikbinliğe kapılmanın mevsimsiz olduğunu hatırlatmaktadır. 
Gazetelerin sahife adedi kağıt tasarrufu için altıya indirilıniştir. l§Iltb 
levhalar menolunmuştur. Romada dün akşam ışıkların tam söndürül
mesi tecrübesi yapılmıştır. Hükümet ahaliye zehirli gaz maakelerini 
satın almak hususundaki teshilatı israrla hatırlatmaktadır. ltalyan 
gazeteleri sulhu kurtarmak imkanları hakkında şimdiye kadar old u
ğundan çok daha az nikbinlik gösteriyor. 

Roma 31 (ö.R) - Kont Ciano bugün lngiltere ve Fransa aefirle
rini kabul etmiştir. 

Yunanistanda 
Türk 
Proia 

- Yunan ticareti 
gazetesinin bir 

hakkında 
makalesi 

(ihracatımızın inkişah) başlığı albn· 
da yazdığı bir baımakalede Proia diyor 
ki: 

clhracabmızın arttınlması mümkün 
olduğunu mükerreren iddia etmiştik.. 

Zeytinyağı ihracatınıızın, son iki yıl için
de artmış olduğunu, bizzat b~vekilirniz 
söy]emiştir. 

Venezuella ve Mısır piyasalarının da
ha fazla Yunan emteası çekebilecekleri
ni, haber alıyoruz. Romanyada bile Yu
nan mallan ve bilhassa zeytinyağı aran
maktadır. 

Diğer taraftan, Yunan • Türk ticaret 
bürosunun bülteninde, iki mem.Jeket ara
sındaki ticari muamel&ta dair enteresan 
malUmat mevcuttur. 

Evvela ıunu kaydedelim ki, iki mem
leket arasındaki tİCb.rİ muamelit çok 
artmıştır. 

Devlet ve komşu memlekete ihraç et
tiğimiz emteanın bedeli, 19 38 de Tür
kiye den bize gönderilen mallanh bede
lini karşılamıştır, denilebilir. 

Yani 19 38 ıenesi zarfında Türkiyenin 
bize sattığı malların tutarı 46 i milyon 

İsviçre müsaade 
etmemis ... 
Nevyork 31 -(A.A) - Amerikan rad

yosunun bildirdiğine göre Isviçre hükü
meti memleketin bitaraflığına binaen 
eski Polonya cümbur reisi Paderevski
nin Isviçreden Amerikalılara hitaben 
radyo ile söylemek jgtediği nutka mu-

drahmilik olduğu halde, bizim Türkiy,. 
ye ihraç ettiğimiz emteanın bedeli 40 ,.il 
yonu bulmuştur. Bilhassa pamuk ipliif 
ihracatımız çok artmıştır. Bundan Üç ,,_,. 
ne evvel Türkiyeye yollamaya batla.._ 
ğımız bu emtea, pek az bir müddet içir 
de o kadar revaç bulmuştur ki hugUn 
Türkiyeye ihraç ettiğimiz malların bedr 
linin % 70 ini tetkil etmektedir. 

Yani Türkiyeye ihraç ettiğimiz cem•14 

an 40,700,000 drahmilik maldad 
435,973 kilo pamuk ipliği 27,347, !5 l, 
drahmi getirmiıtir. 

Türkiyede aranılan ikinci Yunan mali 
mastikadır. Geçen sene Türk.iyeye 
5,000,000 drahmilik sakız aattık. 

Yunan kimyevi gübreleri Acide .,,ı.. 
furipue'i tutkalı, neftyağı, tuzruhu V. S. 
Türkiye de oldukça müıteri hulmakt.,. 
dır. 

Türkiye piyasalannda b!lfka malla,;.. 
mıza da müşteri bulabiliriz. Bu hususta 
bir az gayret kafidir. Biz biiyük ııanayl 
memleketi değiliz. Fakat topraklarun!V 
da çıkan mahsuslleri satmıya mecbundt 
Önümüzde imkAnlar vardır. 

Ecnebi muhabirler 
davet edileli. .. 
Paris, 31 (Ö.R) - Berlinden bildiril

diğine göre ecnebi muhabirler saat 20.30 
da propaganda nezaretine bir tebliğ içiıl 
davet edilmişlerdir. Bu tebliğ metni he
nüz Parise gelmemistir. ---"'---PAPALIKTA 

vafakat etmemiştir. Londra, 31 (Ö.R) - Papanın haricl
Danzigde müsademeler ye müsteşarı Kardinal ~ğliyone t~-

ya, Almanya, Fransa, Lehistan ve İngil-
Varşova, 31 (A.A) - Bu sabah saat tere sefirlerini kabul etıniştir, 

ikide Polonya - Danzig hududunda Or
lova ile Czak arasında tüfenk ateşi tea
ti edilmiştir. Zayiat yoktur. 

BUDAPEŞTE 
Elçimiz itimatname· 
sini vereli.. 

-*-ingilterenin yeni 
Amerika sefiri 
itimatnamesini verdi 
Londra, 31 (Ö.R) - İngilterenin yel 

Faka! bu zahiridir. Tenha bir yerde 
tesadüf ettiğiniz bir Peşteli, yabancı ol
duğunuzu anlayınca yanınıza gelir, etra
fına şöyle bir göz gezdirir, yalnız oldu
ğunuza kanaat getirdi mi yavaşça kula
ğınıza fısıldar: 

- Vaziyeti nasıl görüyorsunuz) Harp 
olacak mı) Fransa da bizim için ne di
yorlar} Akıbetimiz ne olacak}. 

- Bütün millet, vaziyetin nezaketini 
takdir ediyor, memleketin akıbetinden 

vatanperverliğine, Macariatanı bu badi
reden kurtaracağına emin bulunuyor. 
Macarlar, istiklillerini, hürriyetlerini mu
hafaza İçin mücadele etmişlerdir. Mem
leketimiz ziraat bakımından çok zengin· 
dir. Milyonlarca hayvan vardır. Buna 
göz diken açlar pek çoktur. Fakat biz 
hakkın galebe edeceğine eminiz.. Gaye
miz, sulh havası içinde yapmaktan iba
rettir. Sent Etyennin ruhaniyetinden, 
memleketimizi harp beliyesinden kurtar
ma.s1nı temenni ediyoruz .. 

Budapeşte, 31 (A.A) - Naip Horti, 
Türkiyenin yeni Budapeşte elçisi Ruşen 
Eşref Unaydıru kabul etmiştir .. Türkiye 
orta elçisi itimatnamesini vermiştir. 

Amerika sefiri reisicümbur Ruzvelte iti• 
matnamesini verrnistir. Ruzvelt Ameri• 
kanın İngiltere ile sanıimiyet ve müte
kabil hürmete müstenit münasebellet 
idamesi arzusundan ve bunun AmerikB 
siyasetinin terneli olduğundan, İngiltere 
ve Amerikanın müşterek sulh arzuların· 
dan bahselıniştir. 

Ve sözlerinizi büyük bir dikkatle din· 
ler, sonra daha ziyade açıhr. 

- Biz burada bir şey bilmiyoruz. 
Hakiki vaziyeti öğrenemiyoruz. Nazi teh
likesini görüyoruz. Fakat, buna nasıl 

karşı koyacağımızı, kendimizi nasıl ko
ruyacağımızı bilmiyoruz. Almanya çok 

kuvvetli. lktısadi bakımdan bize çok fai
desi dokunuyor. Onunla iyi geçinmeye 
mecburuz. Halbuki zaferden zafere koş
ması bizi düşündürüyor, korkutuyor. 
Avusturyayı, Çekoslovakyayı işgal etti. 
~ çıkaran, cNe yapıyorsun) .. , diyen 
olmadı. Ya bir gün sıra bize gelirse).• 

I~te bütün Macarların endişesi budur. 
Buna rağmen ~eçen hafta bütün Ma

caristan ve Pe te halkı, ilk Macar Kralı 
~nt Etyenin ölümüniin 900 üncü yıldö
nümü münasebetiyle büyük bir iıyin ve 
merasim yaptı. Reımi ve hususi mür,.. 

- *-
Bira Müsabakası 
Hollivudda garip bir müsabaka tertip 

edilmiş: Bira müsabakası. 
Sıcak bir gün, her milletin ıampiyon

ları, milli elbiseleri i1e müsabakaya işti

rak etmişler. Müsabakan1n şartı bu: 
Mümkün olduğu kadar fazla bira iç-
mek: 

• 

Müsabakayı, sek.iz litre bira içen bir T ~L-., da b •-J'a irinci ordunun ınanevralannı müteakip yapılan geçit resmi çok muh-
Am~rikalı kazanmıştır. teşeın olmuştur. Fotol:nıf!ar ı:eçit resmine ait lntibalardır-

Naip, Türkiye elçisi ile görüştükten 
sonra kendisine refakat eden Türkiye 
elçilik erkanını da kabul etmiştir. 
A VUSTURALYANIN 
HAZIRLICI 
Londra, 31 (Ö.R) - Avusturalya 

başvekili her ihtimale karşı bu memle
ketin hazırlıklarının çok ilerlemiş oldu
ğunu bildirmiştir. Deniz, kara ve hava 
kuvvetleri harp nizamına girmeğe hazır
dır .. Mühimmat fabrikaları şimdiden se
ferber vaziyettedir. 

---···---
Danzig 

Devlet reisi Hitlerle 
görüştü 

Brüksel, 31 (Ö.R) - Danzig devlet 
reisi Förster dün gece şansölye Hitlerle 
görüşmüş ve bu sabah tekrar serbest 

hre d.. · 

--Danzigdeki kadın ve 
çocuklar Şarki 
Prüsyaya gönderiliyor 
Varşova, 31 (Ö.R) - Danzigden ka• 

dın ve çocuklar yığın halinde Şarki Prüs• 
yaya gönderilmişlerdir. 

Berlin, 31 (Ö.R) - O. N. B. ajansı 
Leh hükümetinin Luc.ve Katoviçte Al: 
man konsoloshanelerını kapattığını, ik.J 
konsolosun v arşovaya sevkedildiğini. 
Alınan hükümetinin bu tedbiri protesto 
ettiğini bildirmiştir .. 

FRANSA 
Taahhütlerine sadıktır 
Paris, 31 (Ö.R) - Saat 18 den 20 ye 

hadar süren nazırlar meclısinden sonrıa 
Fransanın taahhütlerini azim ile muha• 
faza etmesinin ittifakla kararlaştırıldığı 



Matmazel Doktor 
G .. I b" ._ __ _y_ y·· .. - . ,.. ıısrar edıy' ordu. Genç kız buna katiyen enç guze ır JUZtll. uzunun mc-. 

zarif hatlan bakı§lanndaki temizlik onun razı olmuyordu.. 
bu güzelliği~i bir kat daha artbrıyordu. Aralannd~ dostluk gjttik~~ ilerliyor
San kıvırcık saçları ipek. gibi yumup\: du. Maria. ddibnluurı kendısıne .. çılgı~
ve parlaktı. ili sene evTel üniveısit~ ca Atık oldaiunun fukmdaydı. Romenn 

~: blbini brmadan bo işe nasıl aihayet ve-
bitirmit doktorasını da yaplDJlb. ~ w• • - - •••• - • 

ı. · f ·· ·· - _ı_ asistan recegmı dlqW!erek iizüluyorda. Bır ak-
taoıntııl!I p ir pro esoıun yanıDGA •. 

ol ı_ al d Halb ._, __., gören- .,."'- gene birlikte döneılerken. Romer 
araııı;;. ç ışıyor 1L u.-.ı; ., .. _ ...----

ler henüz liseyi bitirmiş sanırlardı. aÇ11dı~ _ _ • . 

P 
. . ______ _ı _.,._, __ caddesinde - Mana, seni bütün blbimle sevı· 

eştenın cıTanJKJa vıuauu . 

oturuyorlardL Sabahlan erken blkıyor. yorum. EYleıııelim. . 
· l __ ı.:.; - · ordu. Fakat. aoa Mana. kıp brmaı kesildı. Ne cevap 
tramvay a ~e ap.7' .. 

_ '- d ortaJıiı bir biaillet modam 'ftftCeğİDİ şaşıniL Kele~ge başladı: 
~amaıuor a. -1~- ş T kk.. ed · R" F Anllı!Jb. Caddelerde bisikletle d....,-.. - ey.. eşe ur erun omer.. a -
kmarm ~günden gine çoiaLyordu. kat .. Babam katiyen razı.. olmaz .. 

Maria. <fiİIİİDdü. Bisilc.Jet hem güzd bir - Bfz biribirimizi istedikten sonra üst 
ıpor bem de hir hayli tranrny parası ta• tarafı kolay. Hemen bu akşam seniDle: 
earrufana imkan vaen bir na1Ul vasıta· beraber gidip, babana karmımızı anl• 

eaydı. Derhal kararını verdi. bıteğ,ra. 
Ok günleT, TiWaruun bahçesinde tec- _ Römer. çok acele ediyorsun. Ben. 

rübe yapmaia 'başladL Iki admıda bir şimdi evlenemem. Beş param olmadığı 
yec-e ywvarlanıyordu. Küçük kardeJi Ar- gibi, doğru diirüst bir yatağım bile yok. 
nold, onun bu düşmeleriyle dehşetli alay Hele bir az kendimizi toplıyalım. Sonra 
ediyor. kahkahalarla gülüyordu. Maria, görüşüriiz. 
lıldınş etmedi. Bütün gayretini_ sarfede- Delikanlı, ısrar etti: 
l'ek bir kaç glin içinde caddelerde do· M . .l. 8 . L'b _ .L '--

' • • • _ w - arıa, sevgı ım. ız ıu ar -mun 
(aşabilecek kadar biaiklete birı.muini otır- d-~1iz Bizim paraya esyaya ihtiyacımız . Dir bisikletle- ~ . • . 
reodı. Artık sa.Iıahlım, şe e yolıur. Aşkımız ve kalplerimiz dünyanın 
lnlyordu. • • ylere te- 'bü.tün servetlerinden daha kıymetlidir. 

Ya1nız, yolda ~np itarlP J~ k Gencim, sıhhatim yerindedir. Çalışır, se-
tıadüf ediyordu- ruç taın~mauıgı, 00.tllf" - d . H T d!L... 

kızlar d tikanfı.. nı mesut e erım. em ev en IK..:en sonra 
madığı bir takım genç • e . f b ik d .. ..ı_ r . .ı __ ..__ 

d 
n~ ııenı a r aya a gonacuııem. ~VQe -...-

lar kendisiyle yanşa kalkıyorlar ı. Dua'"' v 

k 1
,. b 

1
• k l rur, yuvamızla ugraşırsın. Yavaş, yavaş 

ların ~ında pe au a ı şa a ar yapan- I . r -· d "--
d M 

. b l h her şey yo una gırCT. ı=.:;oyaruuZ a oıvr, 
lar da oluyor u. ana. un ara e em• .ı 

_1 __ _ı_ -~ paramız aa .. 
miyet t'etiiW, M, YOIUDft ~,,...,. ır:u•:1 m-
~ Marianın, gözleri doldu. Bir an için 

11

İli, eahah ene biaikletle tehire iniyor- hakikaten bir amele kızı olmadığına esef 
g . 1 . d d v • k'b 'du. Geni asfalt caddenin üzerinden yıl· ettı. çın e yaşa ıgı sosyetenın ı ar ve 

:&ınm sü:atiyle gelen bir delikanlı, kırk kültürlü delik.anlılannın lıiç birinin aizın
ınllık ahbapnııt gibi Marlanın yanına dan bu ameleden duyduklannı işitme-
-'-la b: mişti. Ne çare ki, aralarında doldurulma-
, ...... ş . k- . b" d y _ Bonjur mabnazel sı ım ansız genış ır uçurum var ı. a-

Maria. sinirlendi. Fakat. belli etmek vaşça söyledi: 

lılıtemedi. Yaa gözle c:Jelibalıyı süzdü. - Römer, bogiin için bu teklifini lı:a-
1 Ostü, başı muntazamdı. Yalnız, kaske- bul etmeme imkan yoktur. Hele bir iki 

ıiyle elleri amele olduğu hissini veriyor• sene geçsin bakalım. 
Clu. Delikanlı onun sustuğunu görünce Genç adam, b irdenhize fren yaptı. Kı-

tdcrar seslendi: za işaret etti. O da, durdu. Şimdi 

- Bonjm matmazel l Bu taıafa yeni karşı karşıya konuşuyorlardı; Römer, 
ta...,tuuz galiba} aşkından bahsediyor, yalvarıyordu. Ma-

Maria, işi uzatmamak ı'iın: ria, kendi hatası yüzünden düştüğü bu 
- E-.et, dedi. Oıt dört gün oluy:or. çıkmazdan sıyrılmak için çareler arıyor-
- Hangi fabrikada çallflYO'l'SUl1GZ) du. Bu sırada yanlarındaa. geçen orta 
Genç kız, dudakTannı mrdı. Gülme~ yaşlı, kibar bir erkeğin şapkaSUU' hürmet

•eğe gayret etti. Delikanlı, Ji:endisinf de le çıkarmış, yüksek sesle Mariayı selam
lıir amele kızı sanm~. Güzel bir alay lıyordu. 

•evznu çıkmıştı. T eredcfiit etmeden ce- - Bonsuvar matmazel dektorl 

yap Yerdi : Maria, başını çevirdi. K1%ar&rak ce-

Sağlam kadın 
---l:f---

J a p onlar bütün dünya 
kadınlarına tavsiye 

ediyor 
Madam Krizantemler. yani japon ka

dınları, yalnız İpekli kimonolarla kuttü
yü minderlere uzanıp çay içmekle, vakit
lerini gülÜp eğlenmekle geçirmiyorlar. 
Sporla da bilhassa jiu - jitus denilen milli 
oyunlarile de meşgul oluyorlar. 

jiu - jitus son zamanlarda Pariste de 
moda olmuş biY de kulüp açılmııbr. Ku
lübün üst katında, etrafı camlı büyük 
bir salon var. Yerler kauçuk döşelidir. 
Her gün yüzlerce erkek ve kadın burada 
toplanarak jiu - jitus oynarlar. 

Kulübin mii:esaes ve miidürii mö.yö 
F ddenJaedir. Kulüp azalan etekleri 
urun bir beyaz gÖm.lek, paTçaları kısa 

hiT pantalcn giyerler, bellerine deri bir 
!.:emer bağfıarlar. 

Hasunlar, kat)l kar.ştya ~ce neza
ketle birihirlenni sefamJarlu. SOnra b:ir
birlıeriDi lollarmdau tutarlar. llk. eVYel 
İMan. dans ediyor aamr. Fakat, az gtç· 

meden hunlar birdenbire yere yuvar
laıur. Tıpkı bir: kurştnı yemiş gibi .. 

l~te jiu - jitusun sırrı bundadır. Kulü
bün profesörü.. 

- Japon Samurailerin yirmi asırdan
beri bu oyunu oynarlar, bu, hasma karşı 
fıtenclini müdafaa etmek. içindir. Vaktile 
bu oyunun usulleri pek gizli tutulur. Her
kese öğJetilmeıdi. Fakat japonya, mem
teket kapılannı garplılara açmıya mecbur 
kalınca halkı terbiyei bedenİyeye te12'f'ik 
etti. Profesör Kono, jiu - jitusu tetkik et
ti, ve bir spor haline soktu. 

Burula kuvvetin, ciiaaellin pek o kadar 
ehemmiyeti ve tesiri yoktur. Yalnız ma
haret Jazımd'I!'. Üy1mun 'fluelerini bil
mek icap eder. Bunu bilen küçük bir 
çocuk 1'oekoea bir adamı mağlup eder. 

Jiu • jitus usulünü bilen bir adam has-

[ 8 0 R ~A ~ 1 "Alsancak Sı*hhat Evı· 
"i ıH ,, 
IJZıuH Doktor Sadık Çağlar'm « SIHHAT EVi » adıridalô otuz yata:lı 

777 Üzüm Tarım 8 12 §hususi hastahaneai Birinci Kordonda Alsancak vapur iskelesi karıı-
628 Albayrak 1 11 25 mdadır. G«e gündüz hasta, doitJm, ameliyat k.hul eder. Daimı 
228 s. Gomel 8 50 10 ~mütabassıa doktor~ vard~. Mükemmel ~eliy~th~ele!, rloğum 
147 Faile Saydan ıo 50 11 50 ~lonu, Rontken - Dıyatermı - ( Undala ) - uıtravıyole - Enfraruj -
101 Süleyman Nazif 10 25 10 50 ~lektrik ve au tedavileri Bakteriyoloji liboratuan vardır. Denize br}ı 
110 H oraran o. 9 SO 1l rok güzel manzaralı havadar sakin bir hastahanedir. 

87 M. j. Taranto 9 12 50 F 
62 M. Kayhan 10 75 11 75 ~ • İyatlar: Umumi salon 2,5 6radan ve lnuasi odalar dört liradan' 
47 M. Beşikçi 10 50 11 ~Dqlar. 
40 M. H. NW:ı 11 11 50 TELEFON Nmnatuı : 2 9 7 4 
40 öztürk şirkeü 11 16 TELGRAF Aderıi : A&aacak Sıhhat Evi 
31 Haram Çolak o. 10 75 11 50 POSTA Kutusu : 3 2 t IZMIR 
28 B. Alazraki 7 7 50 
22 Hüseyin Bınarh 11 11 

2348 Yekfın 
17743 !:ski yeklın 
20091 Umumi yekWı 
No. 8 
No. 9 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

iNCIJI 
1918 Şerif Remzi 8 
441 TUtsü ile incir 8 
386 Şerif Riza ha. 7 
338 M. j. Taranto 10 75 
255 B. S. Alazraki 9 
162 A. Muhtar Ataman 7 50 
220 M. H. Nazlı 8 50 
133 Esnaf bankası 7 25 
93 Pol Mikalet 11 
84 E. Rocliti 11 12 
82 j:Taranto Mak 1l 
79 İzzi ve Ali Fesli 11 
67 Supbi Bayezit 10 25 
50 Rahamin Franko 10 50 
50 B. j. Franko 11 

4358 Yekfuı 
11494 Eski yekfuı 
15852 Umumi yekfuı 

ZAHillE 
5 Vagon Buğday 

154.& kilo Yapak 
5 25 

8 
9 
9 75 

11 75 
15 

15 

inhisarlar 
ğünden: 

14 50 Parlayıcı ,,.. patlayıcı macJ. 

umum 

Mub. B. 
Miktarı Lira K. 
-----

müdürlü-

% 7:,S 
Teminab 

Lira K. 
Eksiltme 

Şekli saati 
-------

16 de&oıiu naklinde blanı- 1 Adet 16442 64 1233 19 pazarhk 14 
~ lacak AÇ~ 
15 Yakanda yanlı tekneye 1 Adet 17957 50 1346 81 kapalızarf ıs 
13 50 konacak motör. 
ıı 75 1 - Şartname plin ve ketfi muicbince parlayıcı ve patlayıcı mad-
14 delerin naklinde kullanılacak 1 adet saç tekne 7 /VID/939 tarihinde 
11 12 ihale olmıamadığmdan yeniden pazarlıkla Te bu tekneye konacak 
14 motir de 24/Vlll/939 tarihinde ihale olunamadlğından yeniden ka
ll 25 pah Zlll'f ....tile ekailtme)'e lmmnU§tur. 

~: ~ D - Muhen•Wft ltede~ muvakkat temiantlım, eksiltme tekil 
11 ve saatleri hizdmnda göeten1miftir. 

Dl - Eksiltme 18/IX/939 pazartesi gÜnÜ Kabafa~ll levazun ve
mübayaat §Ubes.indeki almı komiayonunda yapılacaktır. 
iV- Şarbıame, plan ve kqifiıameler (82) ve (89) kuru, mub.

bilinde Ankara, lzmir ~üdürlüklerile lstanbulda levazım Te müba-
6 125 yaat tubui veznesinden ahnabilir. 

52 V - Motör ekeiltıneeine girecekler mühürl& teklif mektuplarmı 

Para Borsası 
Kapanış 

Londra 1 Sterlin 5.64 

kanuni veaaikle % 7,S güvenme para.11ı makhmu veya banb temİllat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı. nrflannı ihale saatinden bir saat ev

i'. velide kadar mezkUr komi&yon ile ıh·'•ima =·lr'wr.ı nwJ.Miliadıır 
vermeleri ve diğer. elmiltmeye ıftcekler % 7,S lelniaat akeelerile 
birlikte yukarıda ada reçen komisyona vermeleri ilin olunur. (5715) mınuı serçe parmağını tutup sıkınca yere Nev _ York 100 Dolar 133.02 

yatırır. Kolunun bir damarına dokunu- Faris 100 F. frangı 3.215 ı, G; ıo, ıs 3240 (ısıt) 
vermesi, yıldırımla vurufmuş gihi yere Milano 100 Liret 'l.05 
düşürmesine kafidiT. Cenevre 100 İsviçre F. 30.08 

Jill • jitus Fransadır çolt rağbet gör- Amsterdaı1ı 100 Florin '11.8475 
Berlin 100 Rayşmark 51.2725 

miiftür. Talebelerim ara.anda bir çok Brüksel 100 Belga 22.56 
maruf doktorlar, avukatlar, artistler, hat- Atina 100 Drahmi 1.03 
ta Nobel mükafatını kazanan mösyö Jo- Sofya 100 Leva L485 
liot da vardır. Prag 100 Çekoslovak 4.13 

Jiu - jitus oyununun usullerini, hilele- Madrid 100 Peçeta 13.35 
V şova 100 Zloti 22.56 

rini öğrenenler, en meşhur boksörleri bi- B a~ şt lOO Pengü 23.2575 
le nakavut edebilirler. Geçenlerde l>ir B~kr!; e 100 Ley 0.8475 
boks şampiyonu ile bir tecrübe yapbk. Belıtrad 100 Dinar 2.75 
O, benden on santim daha boylu ve çok Yokobama 100 :Yen 32.9275 
kuvvetli idi. Fakat, bir kaç saniyede onu Stokholm 100 İsveç Kr. 29.08 
yere yatırdım. Moskova lOQ Ruble 22.7325 

-..1A ACIK2' A c1J'MıroıtlYE't MERKEZ BANKASI 
.a V KLEAKİNG IUJBLARI 

Bir ceset bulundu.. Sterlingten gayrisi bir Tfirk liraSDllD 

S _ -· '· k d R multabllldfr .• Seferihisarın ığacı.ı<. öyün en eşat 

. "' ilan ilan 
MEMUR ARANIYOR: MEMUR ARANIYOR 
Sanatlar mektebinden mezun lstiml&k iflerinde çalıfllla.Lı 

ve yahut in,aaf islerinde çalitmı• üzere harita almasını bilen bir 
veya ıürveyyantık yapmıf olan- memur aranmaktadır. isteklilerin 
lardan, in~aaf i'lerinde sürny- 4 Eylül pazartesi 6 Eylül çar~m
yanlık yapmak üzere fazla mik- ba günleri Ma11isaJa Su i,leri 
tarda memur alınacaktır. 3 üncü 'ube mühendisliğine mü-

Talip olanların 4 Eylül pazarte- racaat ederek liyakat derecelerİ· 
ıi, 6 Eylül çarfamba günleri, Ma· ni gösterir vesikalannı ibraz et· 
niaa ıu itleri üçüncü tube mühen- meleri ilin oltıDU~. 
disliğine müracaat ederek liyakat l--3 3229 (1819) 
derecelerini sösterir vesikalannı 
iti .... etmeleri ilin olunur. 1ZMIR SULH HUKUK HA-

1-3 3228 (1818) KıMLtôlNDEN: 
- Şaş, solağ,ndalc.i kumaş fabriiasm-

'tla. 

Sergin adında 25 yaşında bir gencin ce-
vap verdi-: sedi bulunmuştur. Cesette sol meme üze- Sterlin 

- Bonsuvar mösyö profesör. rinde bir kurşun yarası vardır.. Hadise Dolar 

Satış 

555. 
78.71 
4.6285 

Alış 
552. 
78-29 
4.6035 

Davacı: Izmirde Mehmet: Sah
~~ ri 7ekili avukat Emin tal'afmdan 

- Güzel. Ben de, Kallay motör Eab-
ricasındayım. ö:v)e İse §U 1ı:Cife başında 
ayrılacağıL 

- öyle zannederim. 
Köşe başına geldiler. V ~a etmek üze

n durdular. Delikanlı elini uzatb: 
- Akşama saat altıda burada bekle-

rim. Olmaz mı) • 

Maria. bir saniye düştindü. Sonra gü-

lillt9İ:'Yerek-: 
_ Pekt ama, dedi. Henüz sizin ismini· 

zi bile bilmiyorum. 
Delikanlı, bir: kal.lıalıı. attı: 
_ Doğru. Bak bunda kusur. ettim. Be

aiını ismim Römeı: Arpatdır. Senin adını 

da öğ,ıenebilir miyim güzelim l 
Bana sadec.e Maria deyiniz. 
- Pek hoı bir isim. Yafaız senden l:>ir 

§ey ric edeceğim. Böyle sizli, l>izli konuş
mağı bırakalım. Daha sam.imi olalım. 

Maria, gülümsiyerek başını salladı. 
Aynlôılar. 

Artıli: her sabah, Oirlikte gidiyorlar, 

alpm beraber doaüyorluda. Delikanlı. 
Mariayı, evine kadar götürmek için çok 

Römerin, rengi birdenbire kireç gibi ehemmiw,tle tahkik olunuyor.. Belga 

oldu. Nefret dolu bakışlarını kızın göz- 1 ~N ~DA ~=~z Frangı 
terine dikti: Askerı toplantılar Florin 

- Matmazd doktor öyle mi} Demek Londra, 31 ~9.R) - Milli Müdafaa tsveç Frangı 
nazırları ve dıger bazı nazırlar bu sa- lsveç Kronu 

benim temiz aşkım size bir oyuncak ol- balı Vayt Ho~~e toplarunışlardir. Norveç Kronu 
du ha} Paris, 31 (O.R) - Fransız nazırlar Cekosl.Ovak: Kronu 

Çevik bir hareketle bisikletine atla- meclisi saat 18.20 de toplanmıştır. Dinar 
dı<. Pedallara bastı.: Silı:atle U2iBldaştL ............................ , •• _ ... ,_.. Leva 

Maria, gözlerinde biriken yqlan eli- i T eRekküJ!' i =li: 

31.74 
7.83 
1.4891 
3.4783 
3.3062 
3.4873 
22~ 
35.42 
68.84 
83. 
1.98 nin tersiyle sildi. Başmı aalladl.. Mırıl- :. ';' : 

dandı: : Ailemizin reisi lzmir Ha- : tiret 15·18 

- Yazık- Çok yazık... : hambaşı vekili Mote Mela- 5 zırahmiti . 9!·8949 • • o ~. -11-- : mediD Tef atı dol&yuiyle aldt-: Pengu 3.6984!-
Batan Tetis deabaltı• : ğllJlız taziyet mektup ve tel- 5 ESHAM VE TAHVİLAT 

• graflarma ve ,..rııen: cenaze 1933 Tildt liorcu l 
merasimine İftirak etmek zah- 1933 Türk borcu II. 

11.ivcrpol civannda f>atan Tetis taıl.~I~ metini ihtiyar eden am c:lmt- 1933 Türk borcum. 
larımıza ayrı ayrı te,ekküre '1938 % 5 F. ve ikramiyeli 

smın sigortası 

31.56 
7.78 
1.4811 
3.4595 
3.2883 
3.4685 

22.13 
35.40 
88.~7 
82. 
1.9f 

15.08 
93,50 
3.8739 
3.6807 

19.-bahirini inşa eden vapur inşaat kumpan
yası ile, gemiyi sigorta eden ~rket ara
nnda anlaşma olmuştur. 

Buna ~re, gemiye 350,000 fogiliz 
lirası kıymet biçilmiş ve bu milttar üze
rinden sigorta zararı ödenmesi kabul 

bu elim günlerimizde fırsat 1933 ikramiyeli Ergani 
liulamıyacağımızdan gazete - Sivas _ Erzurum hattı istikrazı ı. 19.40 
niz vasıtaaiyle minnet ve •Ük· n 7 • • • • • • 

ranlarımıztn ibliğmı rica ede
riz. 

Merhumun e,i ve evlatları 
c=a-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• edilmiştir. 

• • • • • m. 
• ,. • • • IV'. 

1932 Hazine bonosu % 5 faizll 

l~ Kı·ralık mag"' aza s mfü!deialeyh lzmirde Maltrzlar-
N ~ da !-6 numarada fırıncı veysel ve 

Ve Yazıhaneler kardeşi Nuri aleyhine açılan ala
' cak davasından dolayı müddei-

Gazi bulvan Ziraat bankası yanın- aleyhler namına çıkarılan daveti
da 18 s yıh hanın tekmil üst katın· X ye varakaları müddeialeyhlerin 
d8ki ya:Wanclerle altındaki mağaza ~ elyevm. mezkur yeri terk et!ikleri 
kirahktır ve nerede bulundukları malum oı 
Resmi ~ bU6usS olmağa elverişli~ mMfığı alaetle lila tebliğ iade 

98 
konforhıdm.. N edilmesi üzerine polisçe yaptırıtaa 

tahkikat Ddtİa'$İnde ikametgi9o. 
Taliplerin Gazi tiulvan doktor Hu- ları meçhul bulundu~ anlasılm1' 

E" . caddesi 42 numaı:ada diş tabibi· olduğundan 281-8-39 tarihinde 
mttracaaderi- h ma kemeye gelmeleri ~eya bir 
w~:m ı ' ••!7.ZU*'/.J vekil bulundurmaları ilanen icra 

1932 Hazine bonosu % 2 faizli 
Cümhuriyet: Merkez Bankası 
Türkiye İŞ BANKASI 
Osmanlı Bankası 

Anadolu demiryolları I. ve U. 
Anadolu Demiryolları % 60 hisse senedi 
Mümessil 
Arslan çj.mento 
Şark Değirmenleri 

edilinif olduğu cihetle Aie:drut 
günde ne kendileri bizzat gelm$~ 
ve ne de bir vekil göndermemi~ 
olduklarından haklarında gıyar 
karan ittihazına ve gıyap ka-ııar 
nın ilanen icrasına karar verilm · 
ve muhakemenin 2-10-39 t81' 'h.ine 
bırakıldığı gıyap kararı makam .. 
na kaim olmak Jzere ilan olunur. 

3238 (1823) 
1 .. • ., . . . .. . ·. . ' ~ . . ~.;: ·" .~. ~ . ... .. ,. el •. ,. • ' • ' • • - .:ı-..... .. 

AL TIN DAMLASI DALYA -1 BAHAR -.. 
KolonYcalarını 

Yalnız 

Depo: Şifa Eczanesi S. FERiT Eczacıbaşı ko onyalarında 
Fuar münasebetile yüzde 10 tenzilat 



90 Derece Limon Çiçekleri 

HASAN KOLONYASI 
TABÜ LİMON, PORTAKAL VE TURUNÇ ÇİÇEKLERİNDEN MUSTABZAR BİR SANAT HARİKASIDIR .. 

Nesrin Limon Çiçekleri Kolonyası 
Hasanın ya11rusudur ... Daha hafif 11e daha ucuzdur .. 

HASAN KOLONYA 
ve LOSYONLARI 

Limon çiçeği, Lav&nt 
çiçeği, Leylak. Yasemin, 
Menekşe, Revdor, Bahar 
çiçekleri, Fujer, Şipr 

HASAN ESANSLARI 
Şipr, Menekşe, Leylak, 
Revdor Yasemin, Suar 
dö Pari, Senkflör, Fujer 
früi ver Skandal 

Bilumum Hasan müstah
zeratı Avrupa ve yerli 
firmalarının müstesna çe
şit l eri ve her türlü tuva
let levazımını şubemiz
de bulabilirsiniz 

• 

Hasan D'eposu lzmir Şubesi: KemeraıtıeükümetcaddesiNo.G9TL.3ıso 
• • 
• • 

• • 
• • 

Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 TL. 2862 

Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 

tZMIR BELEDiYESiNDEN: tı öğleden sonra kapalı bulunma-
sına binaen öğleden evvel is ban- r;ıı:;:uı:a:ı--ııı::rııı:nıocı:'X:ıı:7~ıl:ICJ7"'/Jıll1t"1t"la.llll.•& •ı 

Basmahane karıısında Tepecik kaaına yatırarak makbuzu Üe en. 
otobüsleri için inp edilen durak ma- cümene gelirler. 
hallindeki tütün kiıesinin bir sene 2 - Bahribaba parkında su sa. 
müddetle kiraya verilmesi baş ki.tip- tılmak üzere bir metre murabbaı 
likteki tartnamesi veçhile açık art- yerin bir sene müddetle kiraya 
tırmaya konulmu,tur. Muhammen verilmesi ba' ki.tiplikteki fartna
bedeli (150) lira olup ihalesi 4. 9. 39 mesi veçhile açık artırmaya lrn
pazartesi günü saat 16 dadır. lttirak nulmu,tur. Muhammen bedeli 20 
edecekler (11) lira (25) kuruşluk li~a olup ihalesi 8-9-_939 Cuma gü
teminah öğleden sonra kapalı bulun- nu saat 16 dadır. İftırak edecekler 
masına binaen öğleden evvel it ban- ~~r lira (50) kuru,luk teminatı 
'-- - hr ak kb ·ı ·· ogleden sonra kapalı bulunması· 
ıuutma ya ar ma uzu ı e encu- b. .. ·ı d 1 · b nk 
mene gelirler. na ınaen ogke enkebvve ı.s1 a ~-

20 23 29 1 (l73G) ıına yatı~ara ma uzu ı e encu-
' ' ' mene gelır?er. 

1 - Bahribaba parkında su sat
mak Üzere bir metre murabbaı ye
rin bir aene müddetle kiraya ve
rilmesi ha, ki.tiplikteki 'artna

24-27-1-6 3139 (1766) 

Zayi 
mesi veçhile açık artırmaya ko- 6801 numaralı cüzdanla T.C. 
nulmuftur. Muhammen bedeli 20 Ziraat bankasına tediye eyledi
lira olup ihalesi 8-9-939 Cuma gÜ· ğim mebaliğ için istimal etmek 
nü saat 16 dadır. lttirak edecek- üzere bankanın evrakına tahtul 
ler (1) lira (50) kuru,luk temina- etmi' olduğum tatbik mührümü 

- ·, -=-~~r ... :· ~: .~.· ;'. '•l· ... _· ... • ,_· ı,:. 

DOKTOR 

Ismail Hakkı 
Akarçay 

Dahili ve tenasül has· 
talılılar mütahassısı 

Cümburiyet caddesi ( 2 inci 
Kordon-Alman konsoloshanesi 
arkasında ) 206 Numaralı mu· 
ayenehanesinde her gün saat 
13 den itibaren hastalarını ka
bul eder. 

TELEFON : 3458 

zayi ettim. Y eniaini yaptıracağım
dan eskisinin hükmü olmadığını 
ilin ederim. 

lzmirde Çayırlı bahçede 1259 · 
No. So. 15 sayılı evde Mustafa kı
zı Hürmüz Eryılmaz. 

3239 (1824) 

,, KODAK'' 
POPULAR PORTRE 

"BRAUNI" 620 
Niçin sizin de 

bir Makineniz olmasın? 

6 X 9 sm. 

"KODAK VERiKROM" 280 Film ile 

8 pozdan 8 güzel resim 

Bütün K O O AK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 

KODAK Şirketi - Beyoğlu, istanbul 

lzmir Tramvay ve El~ktrik 
Türk anonim şirketinden: 
Şebeke ameliyatı dolayısiyle Eylul 1939 ayı zarfında: 
1 - 3 ve 17 Eylul 1939 pazar günleri saat 9 dan 15 e kadar qağıdaki 

sektörlerde: 
v Çarşı xı Gazi bulvarı 
Vl Babribaba Xll Mezarlıkbqı 
Vll Karantina XllI Asansör 
Vlll Güzelyah XIV Gazi bulvarı 
X Konak XVI Gümrük. 

2 - 11) ve 24 Eylul 1939 pazar günleri saat 9 dan 15 e kadar qa
ğıdaki sektörlerde: 
1 Darağaç C Bayraklı 
ll Tepecik D Turan 
111 Alsancak E-F K~ıyaka 
iV Basmahane Bornova 
IX Eıırefpaşa Buca 
XV Kültürpark Kızılçullu 

Sektörlerinde cereyanın kesileceği sayın halkunızca bilinmek üzere 
ilin olunur. 

• 1 

6 25 
lira 

Doktor 

Ca~it Tuner 
Sinir hastalılıları 

mütahassısı 
Her gün saat üçten sonra Şanıh 

sokak No. 19 da Basta kabulüne 
başlamıştır. 

TEL 3559 

Birinci Sınıf Mütahassıs 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIOCLV 

Cilt ve Tenasül hastalıkları 
VE 

Elektrik Tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 .. 

İzmir • Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalannı 

kabul eder.. TELEFON : 3479 

iŞTiHA 
FOSF ARSOL, kanın en hayati kısmı o aıı kırmızı yuvarlacıkları tazeliyerek 

29
-3-3

9 
ta~~!e1Menemen ve 

çoij'altır. Tatlı bir iştah temin eder. v:· cuda devcrmlı gençlik, dinçlik verir. =:;g~~~i!;:!ukah6:e:;i:::n~a;ı:,~! 
Sinirleri canlandırarak asat i buhranları uykusuz'ug"' u ve fena dii~_ünceleri aralık yemek için kamyonumu 

KAN, KUVVET, ŞURUBU 

"" orada bıraktığım sırada meçhul 

~iderir. Muannid inkibazlarda, Barsak tembelliğ nde, Tifo, Grip, Zatürreeye, ~~~n~:h~u\::a:~n~~1fu:et~t~':1cJ11e lı~ 
Sıtma nekahet erinde, Bel aevşeklig""ı· ve ademi ı·ktidarda ve kilo almakta mir belediyer:nden aldığım 1044 

..._ numaralı toUr ehliyetname ile 

h t f • d • f 8 d karnem çalındı bu defa yenilerini 
şay~nı ayre aı e er emın e er. çıkartacağımdan eskilerinin hük-

F O S F A R S O L V; Diğer bütün kuvvet şuruplarından ayıran başlıca hassa; devamlı bir su!'ette Kan, Kuvvet, İştah mü kalmadı tını ilan ederim. 
• temin etmesi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir.. • Bergamac'.a Karakazi mahalle· 

_M sinde toför ihsan Atlaı 
. ' . . ... ,./ -·~ ··-

e nusu!lı mues~ ı AmenKau kazanmıştır. 

Sıhhat 11elıtiletinin resmi müsaadesini htiizdir. Her eczanede bulunur- " . .. . . ' .. ,.•. .. . ~ 3249 (1820) 

. . • " . ~ ... _. • •• ·. • '2 . . ~ • •. . - . . . ~ ., - : . 

••••••••••••ııııııaaıeıııııııaıeaaaıııııııaııaıaııaıaaııııııaaaıeaıııı•••••ıaıaıııııaıııııııeıııııeıııııı•••••••••••••••ııııııaııaa•ıııı••••••••••••••••••••••••••••ııııı•ııııı c ıııııııııııııııııııı 

: 

Ben Eı·kek istiyorum .. ~ . 
Siz diıi göndermişsiniz . 

• 
Alo: Ben size (Hilal Eczanesine) gidiniz, Kemal K. Aktaşın 
Zümrüt damlası kolonyasının erkeğinden bir şişe alınız demiştim siz 
bana dışı kolonya getirmişsiniz. Evet Baharçiçeği de olsun, Ken1al 

Aktaşın Gölnü de .... güzeldir, bir şişe de Gönül kolonyası isterim •. 
................................................................................................................................................................................................... 

tesem olmuştur. Fotoiraflar ııeçit resmine ait intihal~dır-



l E Y L U L C V il A 1939 
es 

T. Bov\'en Rees Olfrier ve Umdal Messageries Dcutsche Le· Sperco 
ve şürekası Şürekası uMuMf°DENtz Maritimes vante Linie Vapur Acentası 

_..ır_ - ·! ACENTALIGI LTD. -*- _,...,, -·..-.+-
CVNA.RD LINE BiRİNCİ KORDON REES HELLENtc LlNEs LTD. K V M P A N YA S 1 DEN NOR.SKE MIDDEL· RCY Jl1L!E NEERL~N 

LİVERPOOL VE GLASGOV HA'ITI BINASI 'J'EL. 2443 HELLAS vapuru 315 eyJQl arasında VTHEOPHİLE GAUTİER vapuru 30 HAVSLINJE, OSLO DAİSE KVMPANY ASI 
BACTRİA vnpuru cylt11 bidayetinde LONDRA • HULL HATrl beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- ~~stbos19391_da1 span· t 16Nda gli~IeMreksil~ece BOSPHORUS motörU 30 ağustostan ULYSSFS vapuru elyevm limanımız. 

gelip Glasgov, Svansea ve Liverpooldan ESTRELLANO vapuru 27 ağustosta . . .. .ı.sum u yo ıy e ıre, apo • ar ya- 1 cylOle kadar Diyep ve Norveır liınan- da olup Rotterdam, Amsterdam ve Ham-
ı k cak burg ve Anvcrs::ı limanları içın yuk ala- ya hareket edecektir. lan l in m 1 al ktır burg limanları için yük almaktadır. ına çı ara tır. gelip 2 eylO.le kadar Londra ve Hul için kt H ·· ı·· · h 111 t • • B. ç a aca ·· BOTHNİA 20 1

111 tarih" d ca ır.. er tur u ıza at ve ma uma ıçrn •· (B N 11 ___ 
1 

i . cak HERMES vapuru 5/ 9/ 939 da gelerek vapuru ey w ın e ük 1 kt G t 14 1 1d u vapur orveç uuuın an çın an Li ı Glas mal al Y a aca ır.. B E L O N vapuru Ey Cl. e rinci Kordonda 156 numarada LAU-
3 

d ,_,__, yükUnü başaltır .. Burgas, Vama ve Kös-
gelip ·ve.rpoo ve gov için a- L!VERPOOL HA2'2'1 bcklcnilmektts olup Rotterdam, Ham- RENT REBOUL ve ŞERIKt vapur acea- 1 ağustK1osa kn ar 1.4Uurul edecektir.) tcnce limanlarına yük alarak hareket 
caktır.. b An limanlan · · ilk al .. . . . BAL S vapuru 25 eylôfden 28 eylO- eder. Gerek vapurlann asa1 4 t &-...:ı.. 1 ..ı OPORTO vapuru 30 ağustosa kadar urg ve versa ıçın Y a- tasına murncaat edılmesı rıca olunur. 

1 
kad n· Dünk" k N il HERMES • 

1819 
tarih" d 

• muv a wu-UlJe,., . . • • .• caktır.. TELEFON : 2 3 7 5 e ar ıeppe, er ve orveç - \ apuru ın e ge-
lsimleri ve navlunlan hakkında acenta Liverpool ve G!asgov ıçın yuk ala~kbr. HOLLANDİA va uru 22 E ]Ulde manları için mal alacaktır. lerek Rotterdam, Amsterdain ve Ham-
blr teahhUt altına giremez. Daha fazla DEUTSCJIE LEVANTE - Lt.'lIE bekl nilmckte olu ~tterdam YHam- BOSPHORUS moıörU 25 ilk teş- burg limanları i~ yük alarak hareket 
tafsilfit almak için T. Boven Rees ve Şr. DELOS vapuru 23 atustosta Bam- e An li~ __ ,__ . yük'.. ala H. Whittall ve rinden 28 ilk teşrine kadar Diyep Dün- edecektir. 

B A sten el. yilk burg ve versa mcw.ıan 1,Çlll - _. ~ 2353 ~lefon numara.sına müracaat burg, remen ve nver g 
1
P caktır.. kerk ve Norveç limanları için yük ala- ... venslıa Orient Llnlen 

edilmesi nca olunur. çıkaracak... A T H ! N A İ vapuru 30 Eylıllde şür~kası caktır. BARDALAND motöril elyevm Iima-

bekl 'lm kt l R tt d H TELEFON • 3120 D. T. R. T. nırnızda olup Rottcrdam, Hamburg ve 
em e e o up o er am, am- • SZEGED motörU Ağusto nl Skandinavya limnn]an için yük almak-

•

4ll _______ llrllmı:--•·--------••• burg ve Anvcrsa limanlan için yük ala- 'J'HE MOSS•RU'J'CHISOH d r..... bekl 
1 

' T !" :ru so aı;r;: tadır. 
.. caktır.. LİME LiMİTED o~~ "'

1 
kten yor. una ım an ç BORELAND motörü 12/ 9/ 939 tari-T. C. Ziraat Bankası 

Kul'ulus tal'ihi : 1888 
Sermayesi: ıôo.oot>.OOO Türk Urası.. 

'ube ve ajan adedi : 262 
Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 IJRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik
ramiye cJnğıtılacaktır : 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 

• 
• 
• 
• 
• 

1.000 Liralık 
500 
250 
100 

50 
40 

• 
• 
• 
• 
• 

4.000 Lira 
2.000 • 
1.000 • 
4.000 
5.000 
4.MO 

• 
• 
• 

160 • 20 • 3 200 • 

DİKKAT: Hesaplanndakf paralar bir sene içinde SO liradan aşağı dilşrnl· 
Yenlere ikramiye çıktığı takdirde yUzde 20 failasiyle verilecektir. . . 

Kur'alar senede 4 defa, ı E)-161, ı Birinci kinwı. 1 Mart ve l lla2iran tarih
lerinde ,.ekilecektir . ~ . 

BALKANl .. A 1( ARASI LtvERPOOL - GLASGOV VE ma a aca ır.. . . v hinde gelerek Rotterdatn, Hamburg ve 
.. ATTI t DUNA motoril 7 eyli\le dogru bekle- Skandinavya ve Norveç ıun· 1 i . w:m BR STOL hattı • . . . . • an arı çm 

ZETeK A pr.""v+-BA f l!\ld ı· L" nıyor .. Tuna limanları ıçın mal alacak- yük nlarnk hareket edecektir c;:ı.ı .ı--~ ıı~lL.I' v au ETR B vapuru 4 ey u e ge ıp ıver- tır.. . . 

A. D. :W~'!'OR pul ve Glasgovdnn yük çıkaracak ve SERViCE MARf'l'iME J'I' A.,LAiA
1
soc.

1
AN. Dİ 

uLOVCENn ayni zamanda Liverpul ve Glasgov için R,OUMAlu n V G~Z ~NE 
mal alacaktır. n VULCANlA motorU Triyesteden 14/ 

Lüks vapuru 9 eylCtl 1939 cumartesi DUROSTOR vapuru 2 eyJaJde bekle- 9/ 939 tarihinde hareket edip 28/ 9/ 939 
günü Köstenceden gelip 10 eylt11 1939 İsbrandtsen • Moller nlyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman- tarihinde Nevyorkta bulunacaktır. 
pazar gUnU saat 12 de: Lifte: • NevyorJı lan için mal alacaktır. OCEANİA motörU Tıiyesteden 7/9/ 

Pire - Arnavutluk limanlan - Kotor- HAİFA. fSKENDERfYE - NEV-YORK DUROSTOR vapuru 30 eylaJde bek- ~39 tarihin~e haret~e 25/9/ tarihinde 
Dubrovnik - Split Venedik ve Triesteye PHİLADELPHIA HATTI ]eniyor. Köstence, Kalas ve Tuna~- uenos - yreste unacaktır. 
hareket edecektir. GERTRUTJ vapuru ağustos nihayetin- lan için mal alacaktır. FİNSKA ANG. A/B. 
~.NGLO F.Q'Yf PTİAN de gelerek, Hayfa, İskenderiye, Nevyork JORNSTON VAllREN 

NA•!.. J..İWE ve Philadclphia irin mal alacaktır. LİNES LTD SAİMAA motöril 4/9/939 da beklen-
PİRE MARSİLY A ve PİRE BEYRU1' GUDRUN MAERSK va uru lO 12 İNCEMORE vapuru 27• ağustosta mekte. olup Anvers ve Finlandiya liman-

HA YFA - İSKENDERİYEYE hat p ' •. ları icın yUk alarak hareket edecektir 
•CAlRO CfTY. l.ÜKS VAPURU ile cylulde gelerek Hayfa. İskenderiye Nev- Burgaz, Varna, K<>stenoe, Sulina ve Ka- rlERl'fCE MAR.frJMB . 

l\1arsilya ic;in Beyrut-Hayfa-İsken- york ve Philadelphia için mal alacaktır. las için hareket erlecektir. R I K 
hareket tnrlliJeri deriye irin hareS.et Gerek vapurlann muvasalat tarihleri. Vapurlann hareket tarihleriyle nav- PE':;şnra n umpanyası 

brihleri isimleri ve navlunları hakkında acenta lunlardakl de~şikJiklerden acenta me- beltl vapuru 1 EyJCl.] 939 tarihinde 11911939 
1/9/ 1939 bir taahhüt altına gfremcz. Daha fazla suliyet kabul etmez. ~nmekte olup Malta, Cenova ve 21191939 
15/9/ !?39 tafsilat alma'.k icln H. VHİ'ITAL ve ŞSl . Daha fazla tafs!IAt tçfn ATATtmK ~arsı~ya limanlarına yük alarak bare-

5.tıoı939 29/ 9/939 3120 No lu tcl~fona milracaat edilmesi caddesi 148 No.da W. F. Henry Vnn Der ·efft e ecektir .. 
GOULANDRİS BROTHERS LTD. nca oıunur. & Zee ve Şsı. Vupur acentalığına milraCA- Ollanda AVllSfUl'aJya 

PİRE at eclilmesl rica olunur. Hattı 
nNEA ~ELt.ASll ~~oWAn •wı:r,.nww TELEFON: 2007/2008 SPRfNGFONTEfN vapuru 30/ 91939 

.
LUks tran~atlantik vapuru ile Pire Dr.Atı· Rı·za tarihinde •Avusturalya ve Yeni Zelan-,._ ___________________ 'mm---~•ııı.. Nevyork hattı... D t F d da Umanları için yUk alarak hareket 

f1- ·~ Pıre - Ncvyork seyahat müddeti 12 gün s e 0 rene e edecektir. 
kal. i,ı k f 00 Çocuklar, ihtiyarlar ve hastalıktan yeni 

kanlar için gıda 

Kanzuk besleyici unlan 
f PIY ASAYA ÇIKTI... 

UNLARI, 

Nevyor - uarı için hususi fiatler.. [) k • b S J k b N O T : 

Piredım hareket tarihi u le amps I S • e S a İlftndaki hareket tarihleri Ue navlun-

~ Eylul 1939 n n --f:r- lardakl değişikliklerden dolayı acenta-
Gerel{ \'Rpurlnrın muvasalAt tarihleri Doğum ves Cerrahi Kadın COPENHAGEN mız mesuliyet knbul etmez. Daha fazla 

gerek vapur \simleri ve navlunları hak- ON BEŞ GÜNDE BİR MUNTAZAIU tafsllAt için İKİNCİ KORDONDA FRA-hastalıkları Operatörü 
ı. kında acenta bir teahhüt altına giremez ~ SERVİSLER TELLİ SPERCO vapur acentasına mU-

Daha (a1la t<ıfsilfıt a!mak için Birinci Her ~ün hastalarını saat üçten son- K ANVERS • ROTTERDAM • DANI- racaat edilmesi rica olunur. 
Kordonda 152 numarada •UMDAL· ra Atatürk caddesi ·Eski Birinci TELEFON: 2004/2005 

k d ?22 alı eh MARKA - BALTIK - SKANDİNAVİA 
or on• M numar muayen a-l';. • --------------umum! deniz Aet-r:talığı Ltd. müracaat 

edilmesi rica olunur. nesinde kabul eder. S/ s. ALGARVE Agustosun son 

Telefon : 4072 MüdUrlyet TELEFON : 2987 \ haftasında yilk alacaktır. 
Vitamin ve Kalori cihetiyle çok zen~indir.. KAN Z U K 
besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hamıolur... Çocuklarda 

Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz 
ishal gibi 

t Telefon : 3171 Acenta ıuızımr:m!!'ZZZ:CD -~ TUNİS motöril Eyllllün birinci hafta-
sında yilk alacaktır. 

Sf CİLİEN motörU EyllUUn ilçilncil 

DOKTOR 

Celal Yar~m Kanzalı PIPfnç unu • KanzuJı patates unıı-Kan· 
zuJı Yulaf unu • Kanzulı Mel'cimelı unu • Kan· 
zulı Bezelya unu • ıcanzulı Jgemflı una • Kan· 
zulı Nişasta unu • Kanzulı Çavdar unu.-

Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolarlle 
Büyük bakkaliyelerde vardır ... 

~!~fr~!~;d~~:!i:!r~~~.~-' I 
nır, Jıat'lyyen llozurmaz ve lıurtlanmaz.. r 

Umumi depo : İ N G İ L İ Z K A N Z U K E C Z A N E S İ 

Beyoğlu, İstanbul... ı• 
t z M t R Acentesi : TÜRK ECZA DEPOSUU .. . 

"· ........ 118 .. ._ .................. !!mlll., 
---~~~~~~~~-

~__d.22:a:a.zzn~:z:a:z:ı:z:zra:t.ZJO!'Zr'X~..7.Z7.Zzts~ 

Herkese bilhassa muhterem ~ 
Hatay ılara ınü:de 

ı _ İzmir Basmahanede 1296 sayılı. Dibek a~kağında . ~~ T ~ Y N 
OTELi namile maruf ve rağbet görücü bır Otel vucuda getınlmıştır. 

2 - Mezkur otelin mobilyaları tamamen yeni olmakla beraber 
Alaturka ve Alafranga denen bir hamamı mevcuttur. . .. 

3 J .. d uht l'f k su ve havuzlan ve bahçelerı havıdır. ~ - çerısın e m e 1 a ar ·ı b t r . d '8 
4 - Temizlik ve emniyet h•Jsusunda tam manası e u 0 ehımız e, 

• • h • • · • d w • • •• h • dır" Teşrif buyuran mu terem}\ ıstıra atınızı temın e ecegınız §UP esız · kal cak N 
misafirlerimiz otelimizin her bir hususetı hakkında memnun a -
larını ilan eyleriz. ı 

5 Tahb . d b ] · l 296 savıh sokakta 36 sayı ı - ıcanm a u unan yme J • • kil~ 
TAN OTEU ile 45 sayılı ŞARK OTELl'nde de ayru tq at 
mevcuttur ..• 

B hane l 296 sayılı Dibek Sokağında 
T:~: Şark otelleri müııteciri ve HATA y 

1 oteli sahibi Beşir Korkut.. ~ 
H. 3 ı _ 10 (1696) 

8lll/llJll:jkZT.LZ7.z77...z7..z7aSl'~Z7J7.Z?..7.ZZT~~7Z77...7..Y7.77ZT/J~ 

Bornova Belediyesinden: 
1 - Belediyemizde mevcut hesabata göre 1/500 ve 112000 .mik

yaamdaki baritalann yalnız meskiın kısımlar için ve 1 I 100~ mık~a
ımdaki haritanm tesviye münhanili olarak meskiın ve gayrı meskıin 
kısımları için yeniden birer kerre ~zl! vat.man vt; birer kerr.e ~~ .şef
faf mu§amba üzerinde yeniden tersımı ve ımar planının tanzımı 1!ı. • 

2 - Jhale 6. 9. 39 çar§amba günü saat 16 da Bornova beledıyesı 
daimi encümeninde açık eksiltme ile yapılacaktır.· 

3 - Muhammen bedel 2000 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 150 liradır. 

29 1 3105 (1710) 23, 26, , 

BIÇAGI 
Fn serf .sakalları 

yener 
ve ~ 
umu~a t11~ 

Fuarda 183 VE 184 Numaralı 
Pavyonu Ziyaret Ediniz 

·---RI 'ı •• ~.. • • ,.&.~ - • • .. : ~ • • • • 

Taze T emjz Ucuz Ilciç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Ec.zanesi 
BAŞTUKAK I!üyük Salcpçioğlu hnıu kıırşısında.. 

iz ili8 - Göztepe: Devrim Orta 
okulu direktörlü~ünden : 

1 - Yatıh. Yatısız Kız ve Erkek talebe kaydına başlanmı§tır. 
2 - Eski talebemizin Eylulün onuna kadar kayıtlarını yeniletme

dikleri takdirde yerleri yenileri tarafından doldurulacaktır. 
3 - Kabul §artlan hakkında izahat almak istiyenlerin !İmdiden 

Okul direktörlüğüne bq vurnıalan. 
"9, 30, 31, 1, 2, 3, 

haftasında yük alacaktır. 
BROHOLM motöril ilkteşrinin birin

ci haftasında yilk alacaktır. 
Fazın tafsilat için Fevzi paşa bu1varın- JZMİR HEMLEKEr 

da No. 7 (Osmanlı Bankası ittisalinde) HAS'J' ANESI DAHILirB 
t !· ~AIIUM acenteliğine müracaat HVT .AllASSISJ 
edilmesı.. M h tıd . B 

TELEFON •. 33n.. uayene ane : ncı eyler sokak 
.,.,. No. 25 TELEFON : 3956 

--------------------~------------------------~ 
Devlet Denizyolları 
~ubesi"den: 

lzmir 

Alaancak vapur iskelesi içinde ve yıllık ican iki yüz kırk lira olan 
büfe 1 T etrınievvel 939 tarihinden itibaren 30 Ey!ul 940 tarihine ka· 
dar bir ~ıllık olarak icarı müzayedeye konulmlJ!tur. Müzayede açık 
artırma ıle yapılacaktır. ihale 16 EyJul 939 tarihine tesadüf eden cu
martesi günü saat 14 de Devlet Deniz yollan lzmir tubesinde icra edi
leceğinden talip olanların bu baptaki tar...nameyi görmek üzere mez
kiır şube muhasebesine müracaatları ve ihale saatinden yarım saat ev-
veline kadar on sekiz lira muvakkat teminat akçelerini vezneve yatır
maları ve ilin ücretlerile aair muraflann talihine ait olacağı ilin olu
nur. 

(3251) 

°' ı:: 

i= 
'::I 

"' ... 
~ 

t 
9 ,, 
< 
2 -
ı::t' e. 
c 
~ 

§ 
ı::t' 
ı;;: 

a o -o 
~~ -Q .... 
Q 
::ı. 
.... 
~ g: 
t') 

s-N. 
i 

Genel Acentası: Necip Sadık Damlapinar 
BAJ..ClL!1R CA~. NO. 2J9 'l'ELEFON: 3045 
SATIŞ 1'1mı: SAMAN iSKELE KARDİÇALI HAN NO. 12 
FUAR : SERGİ SARAl'J ... 
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SARlf'E 10 1 E Y L U L C UMA 1939 

en so dine- eli ce .. 
Berlinin ümidi lngilterenin Varşova hükümeti nezdinde müdahalede 

bulunacağıdır. Polon yada 4 milyon asker sel erber edilmiştir 

Hiıdutlarda hidiseler 
-Alman tayyarelerinin ve askerleri

nin tecavüzleri artmaktadır 

I 

lngilterede son hazırlık 
lngiliz kralı dün bahriye nezaretinde 

kuvvetlerin hazırlıklarını gördü 
Londra 31 (ö.R) - Lonıfrada ve di

ğer büyük şehirlerde hava müdafaası 
tedbirleri ikmal edilmiştir. Sayısız tay
yare defi. bataryaları, projektörler, ba· 
lon barajları ~ı:at'i kadrolarını almışlar-
dır. Şimdi mütemmim sığınaklar inşa 
cdilmek:tedi;:. Hayati n'Oktalara nöbetçi
ler yer1C§tiril!!lİŞtlr. Umumi biı:ıalar ikuni 
torbaları ile himaye edilmektedir. Bu 
tedbirle;ı- millet tarafından. ;ü:kCm1?t ve en 
büyülı: bir itiniatla karŞı1anıyor, Eenzin 
ve gııda maddeleri satışında hi~ bir tah
didat v~lınern.iştir. Ingilii :maden sa
nayii amelesi işçi fıkdanı halinde mü
tahassın olmıyan kimselerin. işe alınma
suu kabul etmiştir. Sendikanın şimdiye 

j kadar muhalefet ettiği hu tedbir lngiliz 
milli birliğinin ve mesai sef~rberliğinde-. 
ki süratin bir delilidir, 

1ngilterenin Berlin sefiri Henderson - Ingiliz ihtiyatıarı askerli?c davetine icabet ediyorlar Dün hava ve harbiye nezaretlerini zt~ 
Paris 31 (i:J.R) - Berlinden VAH!M HAD1SELER larm bazılarına yiyecek almak için vesi- yaret eden kral bugün bahriye nezare .. 

gelen bir habere göre Polonyanın Varşova 30 (AA) - Alman tayyare- ka vermekten imtina etmiştir. Bu Polon- tini ziyaret etmiş ve müsellah kuvvetle
umumİ seferberliği heniiz ilcin lerinin Polonya hududuna yeniden dört yalılar, bu sebepten, yiyecek bulmakta rin hazırlıklarını bizzat görmüştür. 
:edilmem~ ise de 40 yaşına kadar muhtelif cihetten tecavüz ettikleri ha- büyük güçlükler çekmektedir. Umumi kanaat şudur ki: Sulha kapıyı 
olan sınıflar tamamen seferber her veriliyor. Diğer taraftan Almanya- Varşova 30 (AA) - Danzigden bil- kapamamak gayretleri neticesiz kalırsa, 
edilmişlerdir. Halen PolonyaJa Polonya hududunun bir çok noktaların- dirildiğine göre, 29/ 30 Ağustos gecesi Ingiltere harbın neticesini emniyetle 
.ilah altında 4 milyon kişi vardu. da Alman ve Polonyalı hudut muhafız- ve bugün, Danzig polisi, serbest şehirde · karşılıyabilir. 
Sivil hizmetlerde erkeklerden bos ları arasında yeni müsademeler vlikua oturan bazı Polonyalıları evlerinden çı- Milli müdafaa ve ahzı asker hazırlık-

I ngilterede askeri hazırlıklar 

kadar yapılan hazırlıklar Ingiltereye ilk 
hücum sademesine, ne kadar şiddetli 

olursa olsun, karşı koymak imkanını 

tır . 
Londra 31 (ö.R) - Hükümet Kana .. 

dadan beş milyon Buaso buğday satın 
kalan bütün yerleri kadınlar işgC:l gelmektedir. karmıştır. ları o derecededir ki bunları safı harp 
'etmektedir. POLONYA LİMANLARI TEHLİKE- Atina 30 (AA) - Royter ajansı mu- haricine çıkarmak imkansızdır. cTay-

veriyor. öyle ki, Ingiliz kudreti her mü
tearnzın mukavemet kudretini yıprat
tıktan sonra dinç olarak ortada kalacak-

almıştır. Bunların bir kısmı Kanadada 
depo edilecektir. Ingilterede tesis edil .. 
miş olan stoklar da muazzamdır. . Berlin 30 (A.A) - Yarı resmi bir L1D1R habiri bildiriyor: mis» gazetesi şunları yazıyor: Şimdiye 

~enbadan bildiriliyor: Varşova 30 (AA) - Radyo istasyon- Yunanistanda otuxan kırk beş yaşın-
Berlin siyasi mahfilleri, Polonyanın ları dün öğleden sonra neşriyatlarını dan genç Almanlar, silah altına çağırıl

ilAn. ettiği umumi seferberliği çok va- duxdurarak denizdeki bütün vapurlara dıklarından, Almanyaya dönmektedir. 
hlın bir tedbir olarak tel~kld eylemekte- Ingiliz ve Leh lisanlarında bir ihtar gön- Berlin 30 (AA) - Mareinburgdan sa
Cllr. Bu mahfi11erde tebarüz ettirildiğine dermiş1erdir. Bunda vapurlar Gdinya at 10-20 de kalkan ve Polonya korido
göre, Almanya - Polonya meselesi üze- limanına girmemeğe, açıkta durarak li- tundan geçerek Danzig ve Berline gide
;rinde ve bir Avrupa anlaşması etrafın- mana girmek için kılavuz istemeğe da- cek olan sürat katarının, geçmesine bu
da diplomatik fikir teatileri devam eder- vet edilmektedir. gün Polonyalılar mani olmuş ve ne la
ken, vahameti hiç kimsenin gözünden İhtarda, Polonya sahilleri önünden komotif ve ne de mürettebat vermemiş
bçmıyacak olan bu tedbir ile Polonya geçmenin tehlikeli olduğu ilave edilmek- lerdir. Polonyalıların bu hareketi, şar
fOVİnizml kendisini açığa vurmuştur. tedir. ki Prüsya ile Almanyanın diğer kısmı 
Berlin mahfilleri, bu münasebetle, Po- Bu sahillerin açığında Danimarka, Is- arasındaki münakalata imtiyaz veren 
lonya şovinizmini durduracak yerde kö- veç ve Polonya gemileri bulunmakta- 1921 Paris muahedesinin hükümlerine 
rükliyenlerin mesuliyetini tebarüz ettir- dır. Alman vapurları Polonyaya sefer- aykırıdır. 
mekte ve Polonyanın bu tedbirinin In- lerini kesmişlerdir. Binaenaleyh Polonya mezk.U.r muahe-
giltere tarafından Polonyaya verilen yar- DANZtGDE NELER OLUYOR? deyi ve bu muahede hükümlerinin tat-
dun teminatllllJl bir neticesi olduğunu Danzig 30 (A.A) - Danzig makam- bikine ait Alman - Polonya taahhütleri-
•öylemektedir. ları, serbest şehirde oturan Polonyalı- ni ihlal etmiştir. 

Bitarafların sulh arzusu 
Belçika ve Hollanda hükümdarlarının 

tavassut teklifi iyi karşılandı 
Vaşington 31 (Ö.R) ·_Birleşik Ame

rika salahiyettar m;ınnlleri ·Avrupada 
vaziyetin vahametini büyük bir dikkatle 
takip etmektedir. B. Ruzveltin Hitlere 
yeni bir mesaj mı göndereceği, yoksa 
Amerikan milletinin hissiyatını anlamak 

• için kongreyi müstacelen içtimaa mı ça
ğıracağı henüz bilinmiyor. Maamafih 
bugün yarın A vrupada harp muhakkak 
ı;urette yakın olursa kongre derhal içti
maa davet edilecektir. 

Roma 31 (ö.R) - Kasteldelganfelko
daki malikanesinde bulunan Papa bey
nelmilel vaziyeti yakından takip ediyor. 
Papa ecnebi memleketler :ı:ı.ezdindeki 

Nonçiyoslarma sulh lehinde faaliyetle
rini artırmalarını emretmiştir. 

Vatikan 30 (A.A) - Bugün Vatikan 
mahfillerinde büyük bir faaliyet hüküm 
sürmüştür. 

Papalık devlet nazırı Kardinal Mağ
lione, bu .sabah Castelgondolfo,da Papa 
ile uzun bir görüşme yaptıktan sonra, 
öğleye doğru Vatikan nezdindeki Fran
sız büyük elçisi ile Ingiltere ve Polonya 
elçilerini kabul etmiştir. 

Bir kaç gi.in evvel Romaya gelmi§ bu
lunan Papalığın Macaristan mümessili 
.Kardinal Rotta, bugün Papalık devlet 
nezareti erkanı ile mühim görüşmeler
de bulunduktan sonra, Budapeştcye ha
reket etmiştir. 

Brükselden bir görünüş 

göre, bu görüşmeler, Papanın sulhu kur- dır. 

tarmak için yapmak niyetinde bulundu- Brüksel 30 (A.A) - BaFekil R. Pi-
ğu yeni bir teşebbüs ile alakadardır. yerlo bugün öğleden sonra Almanya bü-

Berlin 31 (A.A) - Yarı resmi men- yük elÇisini kabul etmiştir. 
hadan öğrenildiğine göre, Belçika kralı Almanya büyük elçisi, B. Piyerloya, 
ile Hollanda kraliçesi tarafından yapılan Almanya hükümetinin Belçika kralı ve 
tavassut teklifi Alman siyasi mahfille- Hollanda kraliçesi tarafından yapılan 
rinde büyük bir sempati ile karşılanmış- nazik tavassuta ittila kesbeylediğini bil
tır. dirmiş ve bu nazik jestten dolayı hükü-

Iki hükümdarın sulhu muhafaza hu- metinin derin minnettarlığını arza me
susunda sarlettiği gayretler tebcil ve bu mur bulunduğunu ilave eylemiştir. 

gayretlerin Avrupalılık mesuliyetinden ·Roma 31 (Ö.R) - Yarı resmi: Hollan-
mülhem olduğu teslim edilmektedir. da kaynağından bildirildiğine göre Fran-

.. a·ponya ne yapacak? 
Japonya enternasyonal vaziyet kar
şısında müstakil bir siyaset güdecektir 

Tokyo, 30 (A.A) - İlk nazırlar mec- kat diğer memleketlere karşı çok sıkı iki kadar eksperden mürekkep bir Ja.,, 
lisi içtimaını müteakip beyanatta bulu- hareket eyliyecektir. Milletin müzahere- pon askeri ,heyeti dün gece Napoliye 
nan başvekil ve hariciye nazırı general tiyle değişmez siyasetine devam edecek ge~tir. Heyet, bir kaç gün buracı.. 
Abe, şunları söylemiştir: olan Japonya, Çin meselesini şanlı bir kaldıktan sonra Rornaya gidecektir. 

- Mütehavvil enternasyonal vaziyet surette halle gayret eyliyecektir .. Hükü- Bu heyetin geleceğinin bir müddet ev-
karşısında Japonya, kendi vaziyetini na- met, enternasyonal vaziyet karşısında vel haber verildiği söylenmektedir. 
zaı"t dikkate alarak müstakil bir siyaset yeni milli organizasyonu takviye ede- Nevyor, 31 (A.A) - Nippon tayya
takip edecektir. Japonya, dünyanın te- cek ve silfilılanmasmı inkişaf ettirecek- :resi Fairbanks ile Vhitehorse arasındaki 
rakkisi için, Japonyanın vaziyetine kar- tir. mesafeyi üç saat 18 dakikada katettik
şı dostane bir anlayış zihniyeti göstere~ Napoli, 31 (A.A) - General Teran- ten sonra saat 22.8 de Vhitehorse - Y~ 
cek memleketlerle iş birliği yapacak, fa- ehi ile amiral Asum.inin riyasetinde on konda karaya inmiştir. 

Bitarafların hazırlıkları 
Hollanda, yirmi dört saat içinde 

on beş sınıf asker toplainıştır 
Brüksel 31 (A.A) - Belga ajansının 

Lahey muhabirinin bildirdiğine göre, 
15 sınıf -takriben 300,000 kişi- - askeri 
Hollanda makamları tarafından silah al
tına davet edilmiş ve alakadarlar dün 
en kısa bir zaman içinde bu emri yerine 
getirmişlerdir. 
Diğer cihetten hükümet harp zuhu

runda halka normal şekilde yiyecek tev
zi edilebilmesi için geniş tedbirler al
mak tasavvurundadır. 

Nevyork 30 (A.A) - Nevyorlt lima
nı gümrük müdüriyeti, mormandiel), 
«Transilvanyal), cBremen» ve cAqita
nim> transatlantiklerinin, istedikleri za
man kalkabileceklerini bu akşam bu ge
m.ilerin kaptanlarına bildirmiştir. 

Vaşington 30 (A.A) - Amerika birle
şik devletleri reisi Ruzvelt, bugün Hayd
parka gitmiyecektir. 

Nevyork 30 (A.A) - Bitarafhk kanu
nunun tadiline muarız olan ayan azasın
dan bir çoğunun fikirlerini değiştirdiği
ne dair gazetelerde çıkan haberler hak
kında cümhuriyetçi Slıdldör Bridges 
yaptığı beyanatta, fikrini değiştirmiş hiç 

bir ayan azasına tesadüf etmediğini söy. 
lemiş ve mezk.Ur kanunun bugün her 
zc.mandan ziyade zaruri olduğunu ilave 
etmiştir. 

Bern 30 (AA) - Federal meclis bu
gün öğleden sonra federal heyetine tam 
salahiyet vermiş ve baş kumandanlığa 
fırka kumandanı. albay Guisan'ı intihap 
etmiştir. 

Almanf acİa açlık habe·ri 
GıJa kıtlığı halk arasında hareketlere sebep 

oldu~ Karın doyurmak mesele oldu 
Nevyork 31 (A.A) - «.Bremenl) yolu 

almadan saat 22,30 da hareket etmiştir. Londra, 31 (Ö.R) - Alınanyadan alı- turyada hükümetin hareketi açıktan 
nan haberlere göre artık gizleneroiyecek açığa tehdit edilmekte ve milletin yap~ 

«Acquitania» vapuru da biraz sonra yo- şE-kil alan gıda kıtlığı ahali arasında ha- mağa davet edildiği büyük fedakarlığın 
la çıkmıştır. reketlere sebep olmiı.ştur. Hanovr ve nasıl haklı gösterilebileceği sorul.mak.ta
Vaşington 31 (AA) - Polonya sefiri diğer bazı şehirlerde yollarda nümayiş- dıı .... . 

hükümetinin bir tebliğini tevdi etmiştir. ler yapılmıştır. Bir çok şehirlerde lokan-
Bu tebliğde şöyle denilmektedir: talarda karın doyurmak için avuç dolu- AMERİKA VE HARP 

1 - Polonyanın müdafaa tedbirleri su para sarfetmek icap etmektedir .. Re- Vaşington, 31 (Ö.R) - Harbiye nazı .. 
nanyada madenlerde çalışan tek-nik ~çi- rt demiştir ki : Amerikan milletinin harp 

alması zaruxidir. ler tevzi olunan gıdanın kifayetsız' lı'gıW • 1 ihtimaliyle karşılaşması düşüncesiy e 
2 - Danzig hadiselerinden, Alman- sebebiyle çalışmaktan istinkaf etmişler- sınai seferberlik plfuu hazırdır. 

yanın taleplerinde ve Slovakyada alı- dir .. 
nan tedbirlerden soma Polonyanm teh- Hududa sevkolunan bir askeri treni İsviçre hazırdır 
dit altmda bulunduğu aşikar:dır. durdurnıağa çalışan bi:İ- çok kadınların Londra, 31 (Ö.R) - İsviçre parla .. 

3 _ Polonya sullı istemektedir ve polis ve Gestapo memurları tarafından tnentosu federal konseye hududun v_e 

ı 
li 

Şimdiye kadar Romada bulunmakta 
olan Papalığın Amerika birleşik devlet
leri nezdindeki mümessili ile Japonya 
mümessili, derhal memuriyetlerine ha
reket için emir almışlardır. Bu iki Knr
dinal hareketlerinden evvel, devlet na
zırı Kardinal Maglione ile uzun bir gö
rüşmede bulunmuşlardır. Söylendiğine 

Bu münasebetle şu cihet tebarüz etti- sa ve Ingiltere Hollanda kraliçesiyle 
riliyor ki, Almanya ile Ingiltere arasın- Belçika kralının tavassut teklifine ver
da yapılmakta olan noktai nazar teati- dikleri cevapta Avrupa buhranına sulh 
leri Alman gayretlerinin de aynı sebe~ içinde bir netice vermek için iki hüküm
lerden mülhem olduğunu ispat eder. darın tavassutunu kabul etmişlerdir. 
Almanya, neticesi Londranın sabırsız- Almanya da cevabını bildirmiş olup La
lıkia beklenen kararına bağlı bulundu- hey meha!ili bu cevabı da memnuniyet
ğu bir teşebbüse giı'işmiş bulunmakta- bahş telakki ediyorlar. 

. . tevkif edildiği söyleniyor. bitaraflığın müdafaası için tam salam .. 
Beck tarafından yapılan tek.lifler daı.re-. _. __ B_ilh~~ .. s~ ~:1,1P_ .. -~-~ •• ~~.~.~1~~~~,,.ı:a~~r!i~ 1~~[.riİ~·· İsviçre ordusu tam mev- il 
sindP. mii7ı:ık~rP•~P J.., .. .,.,_..,:ı,,. - -- · -- - - --· - " liliiiiliii•I 
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.. ...... lliı8i ........................................................ ~ ........... _. 

Alman ordusu bu sabah dört nok· 
tadan yaya tecavüz etti 

A·lman tayyareleri', Krakovi, Eggert, Brodnavı bom
baladılar Danzige yapılan taarruzlar püskürtüldü _. __ _ 

Almanlar Danziği ilhak ettiler· 
Hiller muhtemel haleflerini Rayştag meclisine bildirdi 

.. ~-

BUTUN POLONYA MİLLETİ 
Bu misli görülmemiş taarruza karşı yekpare bir 

1 kitle ve müdafaa aşkı ile mücehhez bulunmaktadır 

l Rayiştağda bu sabah Bitler tarafın-
Leh Cümhurreiai Leh' Mareşalı SMtGL1 ile görüşüyor 

~a 1 (Telefonla) _Sulh içın: demokrat devletlerin bütün. t~· 
~ualeri Hitlerin harp isteği kar§ısmda suya düşmü§tÜr. Avrupa ıçın 
yemden kanlı bir devir açılını§ bulunuyor. 

Bu sabahtan itibaren Polonya hudutlarında Alınan ve Polonya ordu
~ arasında harp Alman taarruzlarile fiilen başlamıttır. Diğer cephe· 
erden bu dakikaya kadar henüz harbin ba§ladığı haberi alınmamıştır• 

HİTLER KANLI KARARI NASIL VERDİ! 

D. N. B. Ajansı gece Hitlerin Polonya ile «Müslihane» bir halle 
~ için ?'ap~ı son t«:klifleri ilan ediyordu. Bu teklifle~ Danz~gin 
b nyaya ıadesı ve korıdorda «Plebisit» yapıhnası suretıyle filen 
uraa~ın da ilhakı mahiyetinde idi. Bununla beraber görüşmelerin 

tamamıyle kapandığı zannedilmiyordu .• 
Bk sabah Alman hükümeti görü§me kapısını kendi arzusiyle ansı· 
~ ap~~ _ve Hitlerin evvelden hazırladığı kararlan tebliğ için Rayiş· 
tağ mkecH~ısı~ fevkalade içtimaa davet etmittir. Meclis bu sabah topla· 
nara ıtlerın kararlarına kesbi vukuf et · t" 
H·tı b" mış ır. 1 er ır nutuk söyliyerek Danzigin Alın "lhakı hakkında 

d;:..,. dd l"k b' k anyaya 1 
'W" ma e 1 ır anunun derhal kabulu"·n·· · t · be utat bu 

taıeb. k b I d'I . . u ıs eJJUf ve rm 
ı a u e ı mqtır •. 

Hitler demİ§tİr ki : Buraya askeri elbisemi giyerek geldim ve zaferi 
kazanmadan bu elbi~eyi üzeri'!1den çıkarmıyacağım ! ! . 

... AvruP.a'!ı ve dunyayı felakete sürkliyen bu kanlı karar Rayı§· 
tağ meclısı tarafından ıuursuz tezahüratla kar§ılanmı§tır .• Bütün Al· 
ma~ radyolan Almanca ve muhtelif lisanlarla bu karan tebliğ etmi§· 
le:dır .. 

Ankara, 1 (Telefonla) - Gece Hitler 1 eyhil tarihli beyannamesini 
Alınan ordusuna hitaben ne§retmiştir. Bu beyannamenin hülisası §U• 
dur: 

. ~<~olonya devleti arzu ettiğim dostane komşuluk münasebetlerini ve 
ih~~laflann muslih~e bir surette hallini reddetti .. Polonyalılar sil~a 
(11Uracaat etmektedırler. Polonyadaki Almanlara karsı kanlı bir tedhl§ 
barek~ti.~~ ediliyo~ ... Almanlar yurdlanndan kov_;luyorlar.. . . 

A «Buyuk bır devlet ıçın müsamaha edilmiyecek bir sürü hudut ~htı· 
lifları Polonyalıların Almanyanın hudutlarına artık riayet etmek ıste· 
~ediklerini ifade ediyor. Bir yılgınlığa nihayet vennek için hiddete 
hıddetle mukabele etrnel..'len bB.§ka elimde bir çare kalmamıştır. 

«Alman ordusu çarpışacaktır!» 
1LK HARP HABERLEt 
Ankara, 1 (Tlefonla) - Polony<ı ajansı Varşovac:lan bildiriyor : 
1 Eylul 939 tarihinde ıafakla beraber Alman hükümetinin müsellah 

kuvvetleri Polonyaya karşı muhnsamata başlamı§lardır .• Polonya hu
dudu gerek sarki Prüsya cihetinden, gerekse asıl Almanya tarafından 
bir çok yerlerde geçilmiştir. Alman kıtac.tı Dam:ig ve Vestfalya cih~ 
tinden Polonya garnizonlarına taaıTuz etmişlerıe de bütün bu taarruz· 
lu püskürtülmü§tür .• 

dan söylenen ·nutkun metni 
HAVA BOMBARDIMANLARI BAŞLADI 
Alman hava filoları Krakovi ve yukarı Silezyadaki Eger, Brodno ve 

büyük diğer ıehirlere kar§ı ~üte~ddit hava hücumları yapmıılar ve bu 
tehirleri bombardıman etmışlerd~ ... ~olon~a defi tayyare bataryaları 
tiddetle mukabele ederek mu~ac~I:rı zayıata uğratını§lardır.. Halle 
bu bava taarruzlarını büyük bır sukunet ve soğukkanlılıkla karııla· 
mıştır.. 1 b" . k 1 

Bu taarruz, Berlindeki Po on~a uyu e çisi sulhun idameai busu· 
sunda İngiliz hükümetinin yaptı~? ~ayr~tler k~ş.ısmda Polonyanm al
dığı hayırhahane tavn Alman hükumetıne bıldırclikten bir kaç ıaat 
sonra bulamıştır. 

Bu su;etle misli görülmemiş olan bu taarruz hürriyetini, hukukunu 
Vf! şerefini sonuna kadar müdafaaya azınetmi§ olan bütün Polonya mil
letinin müdafaa aşkiyle karşılanmıştır •.. 

Berlin, 1 (ö.R) - Rayiştağ m~clısmde Danzigin ilhakı hakkında 
kabul edilen kanun Försterin Danzıg ~alisi olduğunu bildirmektedir ... 
Hitler Danzİg Nazi §efine telgrafında ılhak kanwıunun derhal tatbiki
ne geçildiğini bildinni§tir. 

FRANSA VE tNGlL TEREDEKt AKtSLER 
Paris, 1 (ö.R) - Danzigin ~]manyaya ilhakı ve Alman ordulan· 

nın dört noktadan Polonya arazısıne tecavüzü Üzerine Fransız kabinesi 
f~vkalide bir içtima akdederek vaziyeti müzakere etmiı ve fevkalide 
kararlar almıfbr• 

Londradan gelen ilk haberlere göre lngiliz kabinesi de bu sabah fev· 
kalide olarak toplanmı§tır. 

Romadaki Fransız ve İngiliz elçileri İtalyan hariciye nazın kont Ci· 
ano ile 20 dakika kadar görü§mü§lerdir. 

FRANSADA ASABİYET 
Paris, 1 (ö.R) - Alınan ordusunun bu sabah mütearriz vaziyete 

geçerek Leh topra_ldarına tecavüz ettiği hakkındaki ille haberler bütün 
Fransada asabiyetle karş1lanml§tır. Gazeteler fevkalade nüshalannda 
Alınan taarruzunun gizlenemiyecek bir halde o!duğunu ve Alan11ııya
nın silaha müracaat etmek suretiyle büyük facianın bütün mesuliyeti
ni yüklenmi§ bulunduaunu yazıyorlar. 

POLONYA TEBLt~t.. 
Var§ova, 1 ( ö.R) - Polonya hükümeti neşrettiği tebliğde Alınan~ 

ların ilinı harp etmeksizin, müzakereler devam ettiği bir ıırada ansızın 
harekete geçmekle Polonya ahalisi arasında bir panik uyandırmak mak· 
aadını takip ettiğini, fakat Polonyalıların buna tam bir disiplin ve ıo· 
ğukkanlılıkla mukabele ederek taarruza kartı müdafaa azmi gösterme
leri karıısında bu manevranın muvaffak olamadığını kaydediyor. 

BELÇtKADA 
Brüksel, 1 (ö.R) - Belçik kabinesinin dün alqamki içtimaından 

~nra §U tebliğ neıredilmİ§tir : 
cSeferberlijin B. aafhaaına geçilmesine karar verilmİftİr.» 

HlTLERlN NUTKU 
Berlin, 1 ( ö.R) - Hitler Rayİ§tağ meclisindeki nutkunda bilJi .. 

saten ıunları ıöylemi§tir : 
uBiz açık bir oyun oynadık. Tekliflerimizi bildirdik. Lehiatanın bu 

tekliflere cevap vermesini iki gün bekledim.. Fakat Lehistan cevap 
verecek yerde umumi seferberlik ilin etti. Ekalliyetlere kartı taahhüt· 
lerini tutmadı •• Nihayet gece İngiliz bqvekili Lehiatanın tekliflerimizi 
müzakereyi belki de kabul ebnisini ümit ettiğini bildirdi. Bu bir red 
~evabı idi .• Lehistanm ille hareketi umumi seferberlik, bunu müteakip 
te tedhi§ hareketlerinin artması oldu. 
Lehistana ayni lisanla mukabeleye mecbur oldum. Bizimle garp dev

leri arasında bir ıey yoktur .. İtalya da bu davada bitaraftır .. İngiltereye 
tekrar tekrar dostluk teklif ettim. Fakat bir taraflı muhabbet olmaz 

SOVYETI.ERLE MONASEBAT 
«Sovyet Rusyaya gelince onunla ademi taarruz paktı akdettik ve 

birbirimize kar§ı hiç bir zaman harekete geçmemeği taahhüt ettik. Bu 
pakt kartılıklı istİ§are ve müzakerelerin de devamlı ıurette yapılması· 
nı ihtiva etmektedir. Almanya ve Rusya büyük harpte çarpıfmı§lar
dır ... Fakat bir daha asli çarpı§mıyacaklardır. 

ALMANY ANIN İSTEDİ~t 
latediklerimız üç noktadan ibarettir. Batta Danzig, ikincisi koridor .. 

dur .. Oçiincüsü : Lehistanla devamlı sulh içinde yqamamızı mümkün 
kılacak bir vaziyet ihdas etmek ve bu devamlı sulhu garanti etmek • 

ALMAN TARZINDA SULH 
Lehistan hükümeti bu taleplerimizi kabul etmedi. Şark hudııtlan 

mızda karanızhk daha fazla devam edemezdi.. Artık tarkta ıulhun ia· 
desi lazımdır .. 

«Almanya masum insanlara karıı harp etmek arzusunda değildir ..• 
Hava kuvvetlerine ancak askeri hedefleri bombardıman etmelerini 
kat'i olarak emretmİ§tir. Fakat dü§man batka uıuller kullanırsa biz de 
ayni suretle hareket edeceğiz .. 

«Bombalara bombalarla, zehirli gazlara zehirli gazlarla cevap ver~ 
ceğiz .. Milletime bu harekete geçmeğe hakkım olduğunu temin ede-
rim .. Ben kendi kendime tahmil etmediğim hiç bir fedakarlığı milleti· 
me tahmil etmek istemem ve Almanyanm birinci askeri olmak azmin· 
deyim.. Üniformayı ancak zaferden sonra bırakacağım .. 

HtTLERIN VELIHA TLERI 
«Şayet bana bir ıey olursa ille halefim olarak Feld mare§al Göringi 

gösteriyorum .. Şayet mareıal Göringe de bir ıey oluna, ikinci halefim 
~larak nazır Rudolf Hessi gösteriyorum .• Şayet nazır Rudolf Hesse de 
bir ıey olursa Alınan milletinin diğer bir reia intihabı için disiplin için
cJe reyinin alınmasını istiyorum .• 

«Rantağ azalan, hepinizi, nerede olursanız olunuz, vazifenizi lfc.
ya davet ediyorum. Millet için bana kartı mesulsunuz.» 

Hitler zafer kanaatini bildinniı ve Alınan milletinden disiplin bek
lediğini aöyliyerek sözlerine nihayet venniıtir. 



Alman hükümeti antiko
mintern paktı bozunca ... 

La Republik gaıetesinde yazan : 
EDİTH BRİCON 

Her halde, bu hadisenin uzak Şmkta ç 

mühim avalcip doğurması beklenebilir. 

Sovyetler birliği ile Almanya arasında Berlin, Sovyetler birliğ;ne de, dikka-
lmzalanan pakt, muhtelif devletlerden tini ve kuvvetini şark hudutları üzerine 

mürekkep bloku alakadar etmektedir ye teksif etmek imkanını vermekle büyiik bir 
boa bloklaruı T&Ziyetini mühim ourette hizmet etmiş oluyor. Esasen her zaman 
değiştirecek mahiyettedir; bu iki blok söylediğimiz veçhile, Sovyetleri bilhas

.., şark hududu alakadar etmektedir ve 

Orta tedrisat kadro
sundaki değişiklik 

Ankara 31 (Husu.I) - IMaari! vek&.
leti - tedıiııat kack-nda yapıbn ter
fi ve değişiklikleri neşretmiştir. 

Yeni barem kanunu mucibinco 14, 
17.5. 22. 45, 55 liralık ma..,la.rm kal
dırılması dolayısiyle orta tedrisat kad-
rosunda bu maaşlarda çalışan öğ~tmen 
ve idare memurlannın istisna.uz. olarak 

Alman yada müdafaa meclısi 

Bütün milli kuvvetleri 
bir ara ya toplıvacak 

Berlin 31 (A.A) - Salahiyettar mahfillerde eöyJendiiine !!Öre. 
nazırlardan mürekkep bir milli müdafaa meclisinin ihdasına dair Hit
ler tarafından neşredilen kararnameden maksad, bütün milli, askeri 
iktısadi ve mali kuvvetleri bir araya toplıyarak bunların hirilkte çalış: 
masmı temin etmekten ibarettir. Ayni mahfillerde bu karamamenin 
her ihtimale karşı ahnmlf bir ihtiyat tedbiri olduğu ilave edilmektedir. da sulh cephesi ile antikomintern pakta 

mensup devletlerdir. Pakt haberinin her bütün tekziplere Tağmen. KremJjn ]ııgi.- hepainin rnaa§ı aşait dereceye alınmıya
iltl tarafta uyandırdığı şaşkınlık kat'i !iz - Fransız ganmtisini bu hududa da rak yukarı dereceye konulmuttur. Bu 
bir hüküm vermeğe müsait olmamakla teşmil ettirmek için boşwıa uğraşmıştı. münuebetle: 

dıiuıdan bu derec.,.e kimse ııeçirilme

miftir. 70 den 80 linıya terfi e4eı:dr 6 
öğretmene karşılık 1 kadro vardIT. Bu 

da 2 7 sene 1 1 ay hizmeti olan ô.zami kı
demli öğrebnene verilmiştir. 60 liradan 
70 liraya geçecek 1 1 7 öğretmene mu
kabil 4 kadro vardır. Bu kadrolar hiz· 
met müddetleri 38 ııene ile 33 .ene 2 ay 
3 gün arasında olan 4 izami kıdemli öi
retmene tahsis edilmittir. 5 0-60 liraya 
terfi edecek 85 öğretmene mukabil 18 
kadro bulunmaktadır. Bunlar da hiz
meti 31 sene 6 ay 15 gün ile 20 sene 7 
ay 18 gün arasında olan en çolc kıcleınli 
öğretmenlere verilmiştir. 40 liradan 50 
liraya geçecek 86 öğretmene mukabil 
29 kadro mevcuttur. Bu kadrolarda hiz
meti 25 sene 5 ay 6 gün ile 14 sene 1 1 
ay 12 gün arasında olanlara verilmiştir. 
35 den 40 liraya geçecek 86 öğretmene 
karşı da 28 boş kadro vardır. Bu da, kı
demi 2 7 sene ile 1 O sene arasında olan
:ara veri~tir. 25 liradan 30 ve 30 li
radan 35 liraya terfi edecek öğretmen
lerin de terfileri tamamen temin edil.mit
tir. Terfi edip te kadr08U olan ve karar
nameleri gönderilen, muvaffakıyetleri 

tesbit edildiği halde kadroda tahsisat ol
madığından terfi ettirilemiyen ve yeni 
barem kanununun tatbiki dolayısile de
receleri yükselen öğretmenlerle idare 
memurlarının listeleri gazetemizde aynen 
çıkmıştır. 

Meclis fU zevattan mürekkeptir: 
Re.is..... Göring 
ikinci reia ..... Rudolf He... 

beraber, bu haberin her iki tarafta da Fakat bu lıizmet, diğer bir hizmete 98 öğretmen 17,5 dan 20 liraya, 86 
uyandırdığı ilk reaksiyonların ortaya na- mukabil yapılmı,tır. Çünkü Sovyetler öğretmen 22 den 25 liTaya. 241 öğret
ııl çıktıklarını tahlile çalışalım. birliği de Almanyayı içinde bulundaiu men 45 den 50 liraya. 230 öğretmen 

önce antikomintern bloku ele alalım. çıkmazdan kurtarmakla ona hizmet et• 5 5 den 60 liraya. 7 3 idare Me. 14 den 
Bilindiği üzere, bu bloka dahil memleket- miş oluyor. Onun için naziler çok mem- 15 liraya, 68 idare Me. 1 7 5 dan 20 li
ler Almanyadan maada Macaristan, !tal- nundur. raya, 2 1 idare Me. 2 2 den 2 5 liraya, 
ya, japonya ve l.panyadır. Bütün bu Binaenaleyh pakt csokaktaki adam> geçmiştir. 
memleketler komintenıin ATIUpada.n de- nezdinde itiraz götürmez bir sükse yap· Yukarıdaki cetvdin tetkikinden de 
(edilmesi icap eden 1 numaralı di.ipnan nllfbr. Bununla beraber, İşin hakikati tet- anlaşdacağı üzere 65 5 öğretmen ve 162 
olduğu ve kominternle Sovyetler birli- kik edilince, mesut şeflerin o kadar ha- idare memurunun maaşları yeni barem 
ğinin bir tek ve aynı t"T oldaiu kanaa- yale kapılmadıklan da anlaşılır. Bilhassa kanununun tatbiki esnasında yükselıil-
tindedirler. VarşoTada bu kanaat hakimdir. Varıova n:ıiştir. 

Bu memleketlerden birisinde bu kana- siyasi mahfillerine göre. Sovyetler birli~i Yeni baremin 81 7 öğretmen ve ida-
at, kanlı bir tecrübe neticeoinde köklct- bu ademi tecavüz paktını _ zayıf da re memuruna temin ettiğ i terfiden baş
miştir: ispanya kendi topraklarında hem olsa - Alman taarruzuna karşı daha ka 725 • öğretmen de kıdem zammı aJ .. 
komünizmle, hem de kızJ ordu ile çar- masun olmak ümidiyle ve günün birinde mağa hak kazanmışlardır. Maaş kadro
pışmıştır. Binaenaleyh müttefiki olan Al- Almanyanın komşusu olmak fel~ketin- suna nazaran 725 öğretmenden 450 si 
manyanın. vale.tiyle kendisine karşı bir- den kurtulmak için imzahtmı!:ltır. Bu eu- terfi etmiştir . Terfiler maaş kadrolarknın 
leşmif olduklan diifmana şimdi el uzat- retle de Sovyetler birliği Polonyayı pa - miioait olmadı~ hallerde muvaffakıyet· 
masına akd erdirememekte ispanyanın la.,maktan ve kendisini Almanyadan a; .. ]eri sabit olanlar arasından kıdem sıra
tamamen hakkı vardır. ran bu memleketin zayıflamasını iste· sına riayet eclilmclc üzere yapılmıştır. 90 

ispanya §İmdiye kadar Berlin ve Ro- mekten vaz geçmiş görünüyor. Binaen- liralık maaş kadrosu da münhal olma
manın, mihvere iltihak için yaptıklan aleyh .pyte Almanya adcmitecavüz pak- ---------------------------------

tazyike mukavemet etmişti, geçirdiği çe- tını, Polonyayı elde etmek için bir bnat Dumlupınar da yapılan 
tin imtihandan çıkhktan sonra, şifa bu- gibi kullanmağa kalhşırsa. o zaman Sov-
labilmek için muhtaç olduğu kuvvetleri yetler birliği silahını derhal omzuna ala-
yeni bir macerada tehlikeye koymaktan· caktır. 

sa akıllıca bir tarzda kendisi içfo muha- Binaenaleyh Varşova mahfilleri, ade-
fazayı tercih ediyordu. mitecavüz paktının Polonyanın va.ziyeti-

Bugün ise, evvelki müttefiklerine bağ- ni katiyen değiştirmiyeceği fikrindedir
lanmakla komünizm aleyhdarlığı hayra- ler. Esa~en Polonya üç taraflı Rus .. ln

ğı altında değil, a1rf onların arazi elde giliz - F ransı:z pakb müzakerelerine hiC' 
etmek için besledikleri iştah uğruna har- bir zaman büyüle bir ehemmiyet verme
hedeceğini ispanya anlat1Uf bulunuyor. miştir ve bu pakta iştiraki denememiş-

J aponya ise antikomintem paktın ih- tir. Çünkü evvela, Sovyet kıtalarının 

].il edildiğinden ve Avrupa İçin takip kendi arazisinden geçmesinden çekini· 
edeceği siyaseti yeniden tasrih etmek lü- yordu; sonra Kremlinin diplo mat:k va.id
zumundan bahsediyor. Şurası sarihtir ki, !erinin kıymetini iyi bil iyordu ve nihayet, 
Sovyetler birliğinin garp hududundalci zamanı gelince, Sovyetler birliğinin men
tehlikeyi ortadan kaldırmakla Almanya faati Polonyanın ezilmesini icap ettire
japon ortağına kötü bir oyun OynarnJt- ceğini düşünüyordu. 

tır. Çünkü bu ıuretle kızJ orduyu japon• Varşovada paktın Almanyaya Polon
larla hesaplaşmak ic;in daha müsait bir ya üzerinde yeni bir tazyik imkanı ver
vaziyete ıokmuı oluyor. Berlin. japon- diği inkU.r olunmamaktadır. Fakat aynı 
yaya bu kötü oyunu antikomintern paktı zamanda Varşovada sanıldığına göre, 
bir ittifak ıekline sokmak hususunda pakt Almanyaya prestijini tatmin imka
Tokyonun gösterdiği tereddüdü cezalan- nını vermektedir ki bu da Danzig üzerine 

dırmak için oynamqbr. Halcikati söyle- yapacağı ve cevabının ne olduğunu eim
mek İcap edene bu ittifak, Sovyetler diden bildiğ; bir kuvvet darbe•inin te~kil 
birliğini, Amerika ve lngiltere ile birlik- edeceği nevmidane hareketi daha az 
te japonyanın üstüne çullandırmak gibi me•um bir hale koymakı~dır. 
bir tesir de doğurabilirdi. Şu halde. Al- Esasen, Londra ve Parisin azimkii.r ta
ma.oyanın birdenbire döneklik etmesi ja~ vırlannın da gösterdiği veçhile. bu ceba
ponya için cehvenşer> teliklci olunabilir. hın mahiyeti değişmiş değildir. 

Macaristanın ilk kralı 
Macar1ar, 

900 i;ncü 
bir 

Sent 
• 

senesı 

Etvcnin ölümünün 
rrıÜnasebetile büyük .. . • 

ayın ve rr erasım yaptılar 

Macaristan zengin bir memlekettir. 
Ticaret ve işler yolundadır. Bu seneki 

mahsul çok bereketli. Memleketin her bir 
tarah seyyahlarla dolu. Halk gülüyor, 
eğleniyor. Peştenin her hangi bir kahve
sine, 1okantaa1na gitseniz çingene çalgı· 

cılann fen, ıuh ve raksan havalar çaldık
larını, müşterilerin neşe ile dans ettikle
rini görürsünüz. 

Fakat bu zahiridir Tenha bir yerde 
teıııadüf ettiğiniz bir Peşteli, yabancı ol
duğunuzu anlayınca yanınıza gelir, etra
fına fi;yle bir göz gezdirir, yalnız oldu
ğunuza kanaat getirdi mi yavatÇA kula
ğınıza fı~ıldar: 

- Vaziyeti nasıl görüyorsunuz} Harp 
olacak mı} Fransa da bizim için ne di
yorlad Akıbetimiz ne olacak). 

Ve sözlerinizi büyük bir dikkatle din
ler, sonra daha ziyade açılır. 

- Biz burada bir feY bilmiyoruz. 
Hakiki vaziye-ti öğrenemiyoruz. Nazi teh
likesini görüyoruz. Fakat, buna nasıl 

karşı koyacağımızı , kendimizi nasıl ko
ruyacağımızı bilmiyoruz. Almanya çok 

kuvvetli. lktısadi bakımdan bize çok fai
desi dokunuyor. Onunla iyi geçinmeye 
mecburuz. Halbuki zaferden zafere koş
ması bizi düşündürüyor, korkutuyor. 
Avusturyayı, Çeko•lovakyayı işgal etti. 
Ses çıkaran, cNe yapıyorsun} .. > diyen 
olmadı . Ya bir gün '.'l:JTa bize gelirse}.> 

seseler, evler, kiliseler donandı . 20 Ağus
tos günü şefalda beraber caddelere, eo
kaklara döküldü. 

Saat 8 de Saltanat Naibi, hükümet ri
cali, büyük üniformalarile, saray kilise
sinde yapılan &yinde bulundular. Sonra, 
Sent Etyenin albn bir sanduka içinde 
mahfuz bulunan seğ elinin kemiğini ziya
ret ettiler. 

Kiliseden çıkarken~ Hariciye nazırı 

Kont C.akynin samimi dostlarından biri 
koluma girdi: 

- Bütün millet. vaziyetin nezaketini 
takdir ediyor. memleketin akıbetinden 
vatanperverliğine. Macaristanı bu badi
reden kurtaracağına emin bulunuyor. 
Macarlar. istiklô.llerini. hürriyetlerini mu
hafaza için mücadele etınişlerdir. Mem
leketimiz ziraat bakımından çok zengin
dir. Milyonlarca hayvan vardır. Buna 
göz diken açlar pek çoktur. Fakat biz 
hakkın ıı:alebe edeceğine eminiz.. Gaye
miz, sulh havası içinde yaşamaktan iba
rettir. Sent Etyeımin ruhaniyetinden, 
memleketimizi harp beliyesinden kurtar
masını temenni ediyoruz .. 

-*-
Bira Müsabakası 
Hollivudda garip bir mÜ•abaka tertip 

edilmiş: Bira müsabakası. 

S.cak bir gÜn, her milletin şampiyon
ları.. milli elbi!.eleri ile müsabakaya işti

rak etmişler. Mü!labakanın şartı bu: 

Mümkün olduğu kadar fazla bira iç
mek: 

Mera~im olmustur 
' 

çok 
Afyon 30 (A.A) - Bu sene Dumlupınar merasimi her yıl oklu

ğu gibi yiiksek bir sevgi tezahürüne vesile oldu. Parti genyönkurul 
üyesinden B. Rahmi Apakın bulunduğu vekaletler ve vilayetlerden 
gelen heyetlerle Ankara ve lstanbul yüksek tahsil gençlerinin bütün 
vilô.yetler p<ırti, halkevi mümessilleri ve civar kazalardan gönderilen 
heyetlerin de iştirakiyle 30 ı ğustos zafer bayramı en co5kun tezahü
ratla kutlandı. 

Sabah saat 6,30 ve 1 ı 5 de Afyondan kalkan iki trenle m e rasim 
m ah tl!line gelindi. 

Tam saa t 11 de istiklru marşı ile törene başlandı Elliden fazla çe 
lenk abidenin bütün etrafını kaplamıştı. Başta Afyon valisi Ahmet 
Durmuş Evrendilek tarafından minnet ve tazimlerle konulan Reisi
cümhurumuz Milli şefimizi . ., çrlenklerini takiben millet meclisi, ba 
vekalet, parti genel merkezi, veı.:.Ietler, vilayetler namına mümessil
leri tarafından çelenkler kom:lmuştur. 

En genç bır subay, lstanbul ve Ankara yüksek tahsil gençliği na
mına birer ve Afyondan halk namına bir genç nutuk irad eylediler .. 
C. H. P. mümessili B. Rahmi Apakın çok özlü ve büyük mücadele 
ve zafere tekaddüm eden hadisatı anlatan nutuklarım. kolordu ku
mandan vekilinin harekatı arazi ü:,,erinde tarif ve izah eden çok ge 
heyecan ve ırösterilere sebep olan nutku takip eylemiştir Sonra resmi 
geçid mahalline gidilmiş, Afyon valisi ile kumandan vekilinin huzu
runda evvela askeri kıtalar sonra izciler ve yüksek tahsil µ-enderi, ya
ya ve atlı olarak iştirak eden köylüler büyük bir geçid resmi yapın • 
!ardır. 

Bu suretle büyük zaferimizin 17 inci yıl dönümü büyük heyecan 
ve samimi tezahürlerle kutlanmıstır. 

lşte bütün MacRrlann endişesi budur. 
Buna rağmen geçen hafta bütün Ma

caristan ve Pe~te halkı, ilk Macar Krah 
Sent Etyenin ölümünün 900 üncü yıldö
nümü ınünas~beti}'·le büyük bir ayin ve 
merasim yaptı. R esmi v,.. husu~i mües-

Mü•abakayı, sekiz litre bira içen bir Trakyada hiriııd ordunun mancvraıannı müteakip yapılan geçit resmi çok nıuh-
Amerikalı kazanml'tır. tesem olmm;tur. Fotoğraflar ı:erit resmine ait intibalardır-

<Propaganda nazırı mecliste Nuyonal - Sosyalist partisini temsil 
etmektedir.> 

Aza: Frick, Funk. Keitd, Rammers. 
Londra 30 (A.A) - Royter ajansına Berlinden bildiriliyor: 
iyi haber alan Berlin mahfilleri, bu akşam saat 23 de Alman rad

yosunda her hangi mühim bir beyanatta bulunacağı kat'i surette ya
lanlanmak.tadır. Böyle bir beyanat yapılacağı hakkındaki pyia, bir 
evvelki radyo emisyonunda doktor Funkun saat 22 22 de gıda vazi
yeti hakkında mühim beyanatta bulunacağı hakkındaki anonsun fena 
işitilmiş ve bu sebepten yanlış anlaşılmış olmasından çıkmış olsa ge
rektir. 

/tal yada gazeteler sahıf elerini 
irdırdıler A 

azamı altıya 

Londra 31 (Ö.R) - ltalyada alınan yeni ihtiyat tedbirleri ltalyan 
halkına nikbinliğe kapılmanın mevsimsiz olduğunu hatırlatmaktadır. 
Gazetelerin sahife adedi kağıt tasarrufu için altıya indirilmiştir. Işıklı 
levhalar menolunmuştur. Romada dün akşam ışıkların tam söndürül
mesi tecrübesi yapılmıştır. Hükümet ahaliye zehirli gaz maskelerin· 
satın almak hususundaki teshilatı israrla hatırlatmaktadır. ltalyan 
gazeteleri sulhu kurtarmak imkanları hakkında şimdiye kadar oldu
ğundan çok daha az nikbinlik gösteriyor. 

Roma 31 ( ö.R) - Kont Ciano bugün lngiltere ve Fransa sefirle
rini kabul etmiştir. 

Yunanistanda 
Türk 
Proia 

• Yunan ticareti 
bir gazetesinin 

hakkında 
ma . alesi 

(ihracatımızın inkişafı) başlığı altın· drahmilik olduğu halde, bizim Türkiyo
da yazdığı bir baımakalede Proia diyor ye ihraç ettiğimiz emteanın bedeli 40 mil 
ki: 

clhracabmlZ.lD. artbnlmıuı mümkün 
olduğunu mükerreren iddia etmiştik. 

Zeytinyağı ihracatımmıı, eon iki yıl için
de artmış olduğunu, bizzat bllfVelcilimiz 
söylemi§!ir. 

V enezuella ve Mıaır piyasalannın da
ha fazla Yunan emteası çekebilecekleri
ni, haber alıyoruz. Romanyada bile Yu
nan mallan ve bilhaua zeytinyağı aran
maktadır. 

Diğer taraftan, Yunan - Türk ticaret 
bürosunun bülteninde, iki memleket ara
sındaki ticari muameli.ta dair entereaan 
malUmat mevcuttur. 

Evvdii fUnu kaydedelim ki. iki mem· 
leket anuımdaki ticari muamelat çok 
artmıftır. 

Devlet ve komşu memlekete ihraç et
tiğimiz emteanın bedeli, 1938 de Tür
kiyeden bize gönderilen malların bede
lini karşılamıştır, denilebilir. 

Yani 1938 senesi zarfında Türkiyenin 
bize sattığı mallann tutarı 46 i milyon 

yonu bulmuştur. Bilhasoa pamuk ipJiiİ 

ihracatımız çok artmıflır. Bundan Üç -

ne evvel Türkiyeye yollamaya bqlad .. 
ğımız bu emtea. pek az bir müddet içm
de o kadar reTaÇ bulmllflur ki bugii.a 
Türk.iyeye ihraç ettiğimiz malların bede
linin % 70 ini teşkil etmektedir. 

Yani Türkiyeye ibnç ettiğimiz cem" -

an 40, 700,000 drahmilik maldan 
435.973 kilo pamuk ipliği 27,347,151 
drahmi getirıniftir. 

Türk.iyede aranılan ikinci Yunan maL. 
mutikadır. Geçen ııene Türkiyeye 
5,000,000 drabmililc sakrz oattık. 

Yunan kimyevi gübreleri Acide oul
furipue' i tutkal~ neftyağı. tuzruhu V. S. 
Türkiye de oldukça mÜ§terİ bulmakta
dır. 

Türkiye piyasalarında başka mallan· 

mlZll da müıteri bulabiliriz. Bu husu•ta 
bir az gayret kafidir. Biz büyük sanayi 
memleketi değiliz. Fakat topraklarımız
da çıkan mahaus11eri sa.tınıya mecburaz, 
önümüzde imkanlar vardır. 

İsviçre müsaade Ecnebi muhabirler 
etmemis... davetedildi.-
Nevyork 31 -(A.A) - Amerikan rad- Paris, 31 (Ö.R) - Berlinden bildiril-

yosunun büdirdiğine göre Isviçre bükü- diğine göre ecnebi muhabirler saat 20.30 
meli memleketin bitaraflığına binaen da propaganda nezaretine bir tebliğ için 
eski Polonya cümhur reisi Paderevski- davet edilmislerdir. Bu tebliğ metni he-

nüz Parise gelmemi<tir. 
nin Isviçreden Amerikalılara hitaben m-=---
radyo ile söylemek i.rtediği nutka mu- PAPALIKTA 
vafakat etmemiştir. Londra, 31 (Ö.R) - Papanın ~cı-
Danzigde mösadeıneler ye milste$an Kardinal ~yone I~-

ya, Almanya, Fransa, Lehistan ve İngil-
Varşova, 31 (A.A) - Bu sabah saat tere sefirlerini kabul etıni.,<;fir. 

ikide Polonya - Danzig hududunda Or- -*-
!ova ile Czak arasında tüfenk ateşi tea
ti edilmiştir. Zayiat yoktur. 

BUDAPEŞTE 
Elçimiz itimatname· 
sini verclL. 
Budapeşte, 31 (A.A) - Naip Horti, 

Türkiyerıin yeni Budapeşte elçisi Ruşen 
Eşref Unaydını kabul etmiştir .. Türkiye 
orta elçisi itimatnamesini vermiştir. 

Naip, Türkiye elçisi ile görüştükten 
sonra kendisine refakat eden Türkiye 
elçilik erkanını da kabul etmiştir. 

AVUSTURALYANIN 
HAZIRLIGI 
Londra, 31 (Ö.R) - Avusturalya 

başvekili her ihtimale karşı bu memle
ketin hazırlıklarının çok ilerlemiş oldu
ğunu bildirmiştir. Deniz, kara ve hava 
kuvvetleri harp nizamına girmeğe hazır
dır .. Mühimmat fabrikaları şimdiden se
ferber vaziyettedir. ___ ,., __ _ 

Danzig 
Devlet reisi Hitlerle 

görüştü 
Brüksel, 31 (Ö.R) - Danzig devlet 

reisi Förster dün gece şansölye Hitlerle 
göriişmüş ve bu sabah tekrar serbest 
şehre dönmüştür. 

İngilterenin yeni 
Amerika seiiri 
itimatnamesını vercll 
Londra, 31 (Ö.R) - İngilt..renin yei 

Amerika sefiri reisicümhur Ruzvelte iti
matnamesini veı·miştir. Ruzvelt Ameri
kanın İngiltere ile samimiyet ve müte
kabil hürmete müstenit münasebetler 
idame<i arzusundan ve bunun Amerika 
siyasetinin temeli olduğundan, İngiltere 
ve Amerikanın müşterek sulh arzuların
dan bahsetm~tir. --Danzigdeki kadın ve 
cocuklar Şarki 
Prüsyaya 11:önderiliyor 
Varşova, 31 (Ö.R) - Danzjgden ka-

dın ve çocuklar yığın halinde şarki Prüs
~·aya gönderilmislerdir. 

Berlin. 31 (Ö.R) - D. N. B. ajansı 
Leh hükümetinin Luç ve Katoviçte Al
man konsolos.hanelerini kapattığını. iki 

konsolosun V arşovaya sevkedildiğini, 
Alman hükümetinin bu tedbiri protesto 
ettiğini bildirm~tir .. 

FRANSA 
Taahhütlerine sadıktır 
Paris, 31 (Ö.R) - Saat 18 den 20 ye 

kadar süren ııazırlar ıneclisinden gonra 
Fransanın taahhütlerini aziın ile ınuha
faza etmesinin ittifakla kıırart.ıştırıldığı 
hildirilmeldcdir. 
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TELGRA, HABERLERi 
Bir Alman müfrezesi 

Polonya arazisine girerek hudut 
muhafızlarına mitralyöz ateşi açtılar 

Almanlar, Danzig 
ederek Hitler 

merkez garajını işgal 
çektiler bayrağı 

Parls 31 (0.R) - Havas ajanm bildi- LAhey 31 (0.R) - Polonya reislcUm-
dyor: Leh bükümeti tarafından ilin huru kraliçe Vilhelmine bir telgraf çe
edllen yeni ukerl tedwlere rağmen kerek Polonyanuı Romadan sefirini ge
V&J10vanm görilnil§ü pek ziyade deliş- rl çekmeğe mecbur kahnası halinde Ital
uıemiştir. BUtUn bava mildafaa tedb~ yadaki Polonya menafilni Hollandanın 
leri aluımJftır. himayesini rica etml§tir. Hollanda hü-

Londra 31 (0.R) - Leh gazetelerine ldimeti bu teklifi kabul ederek Roma ae-
ai 1-- n..-.ı.. ~...:-- buna go··re talimat - ..... i .. tir. ,ciıe Leh hU1dlmetlne t OJAD ....,_.... l.l.nlMS ·---,. 

snerkez garı Gestapo tarafuu:Wı l§ga1 Paris 31 (0.R) - Alman hudutlann
ıtdilmq ve u.rtne Bitler bayraiı çekil- da bAdiseler vukubulduğu Varşovadan 
miftir. Leh pmendiifer memurları ev:ı. bildiriliyor: Bir Alman müfrezesi Leh 
riJMle mahpus tutulmuşlardır. arazillne giımif ve hudut mulıafızlarına 

mitralyözle taarruz e~. Leh kıta
ları mukabele etmişlerdir. Almanlar 
kendi topraklarına dönmüşlerdir. 
Akşam 23,50 de Alınan arazisinden 

bir Leh fabrikası üzerine bombalar atıl
mıştır. Lehler mitralyöz ateşiyle muka
belede bulunmuşlardır. 29-30 Ağustos 
gecesi bir hudut muhafız kulesi üzerine 
bombalar atılm!.§ ve kulübe harap ol
muştur. Slovak hududunda 100 kişilik 

bir çete sabotaj hareketlerinde bulun
muştur. 

Yugoslavyanın durumu 
Yugoslavyanın bir harp önünde mace
raya atılmıyacağı muhakkak gibidir 

Seferberlik 
Şayiaları tama
mile asılsızdır 

Istanbul 31 (Husus!) - Avrupadaki 
son si.yad vaziyet dolayısiyle, memı .. 
ketimizde de seferberlik hazırlığı yapıl
dığı yolunda bazı şayialar çıkarılmıştır. 
SaWıiyettar mehafllden öğrendiğimize 

göre, bu yoldaki pyialar, her türlil asıl 
ve esastan andir. Sadece, bir buçuk ay
lık bir talim tecrilbesi için, memleketin 
ufak bir noktasından yalnız bir sınıf er 
askere çağınlmıştır. Binaenaleyh, sefer
berlik hakkındaki pyialann hakikatle 
hiç bir şek.ilde münasebeti yoktur. -Jt..-
An karada 
Kadın yüzünden 
k~n1ı bir cinayet 
Kata yaJıaJandı dosya 
adliyeye 11el'IJdL. 

. Ankara, 31 (Hususi) - Dün gece sa
baha karşı Altındağ mahallesinde bir 
cinayet olmuş Çubuk kazasının Mahmut 
oğlan köyünden Ahmet oğlu Şükrü adlı 
bir amele Çankırının Şabanözü nahiye
sine bağlı San köyünden Mustafa oğlu 
çöpçü Hasanı öldürmüştür. 

Rivayete göre hldise şöyle olmuştur: 
Katil Şükrü maktul cöpçü Hasan ve ar
kadaşlan Mehmet diğer bir arkadaştan 
Hasan ile toplanarak bir içki Alemi ya
pıyorlar. Beraberlerinde bir kaç kadın 
da bulunmaktadır. Biraz sonra Mehmet 
c;öpcü Hasanla bera her kadınlan alıp 
kendi evine götürmek istiyor. Katil 
Şükrü ve diğer Hasan marn olmak isti
yorlar. Ara1annda münakaşa oluyor .. 
Mehmet sözünde ısrar ederek kadınları 
alıp evine götürüyor. Bunun üzerine 

Belgracl, 30 (A.A) - Havas muhabiri bayet bun1ann şabst dUşUncelerden baş- başvekil muavini ve Hırvat partisi raisi katil Şükrü fena ha1de kızıyor. Evinden 
bildiriyor : ka bir şey ifade edemiyeceği cevabını B, Maçek Yugoslav harici siyasetinin is- wbancasını a1arak Mehmedin evinin 
Yugoslavyanın bir harp takdirinde vermiştir. tinat ettiği prensip1cr hakkında Pravda etrafında dolaşmağa başlıyor.. Çöpçü 

alacağı bitaraflığın mihver devletlerine Belgrad, 31 (A.A )- Gazeteler, eyh11 gazetesine beyanatta bulunarak demiş- Hnsan biraz sonra Mehmedin evinden 
doğru mütemayil bir bitaraflık olacağı 938 buhranının ve geçen marttaki hadi- tir ki : çıkıp giderken Sükrüye rastlıyor .. Kati
hakkında D. N. B. ajansının neşrettiği selerin bıraktığı tesirlerin aksine olarak, Avrupa vaziyetinin inkişafını sü.k\ı- lin ifadesine göre kendisine hakaret 
bir telgraf hakkında fikirleri sorulan sa- Yugoslav para piyasasının Avrupamn netle beklemek lô.zımdır .. Yugoslav dev- eden ve bıçağını çeken çöpçü Hasanı 
llhiyettar Yugoslav mahfelleri, bu gibi şimdiki beynelmilel vaziyetinden müte- letinin idaresi emniyetli ellerdedir. Bu kalbinden bir kursunla vurarak öldürü
haberlerin ancak salahiyet ve otoritesi cssir olmadığını kaydetmektedirler. da Yugoslnvyanın bir sergüzeşte sürük- vor .. Katil Şükrü hadise yerinden der
olnuyan kimselerden gelebileceği ve ni- Roma, 31 (Ö.R) - Yeni Yugoslav! lcnmiycct>ğinin teminatıdır. hal kaçmıs ve biraz sonra emniyet me-

B. Hitler, B. Hendersonun eliyle 
lngilterenin cevabına n.uttali oldu 
Almanya 

istiyor. 
müzakerelerin 

Polonya acaba 
Berlinde 

buna razı 
ya·pılmasını 
oJur mu? 

Brüksel, 31 (Ö.R) - Londradan bil- nota teatisi hakkında izahat verilme- tir .. 
dirildiğine göre vaziyet hiç bir zaman mekte, vaziyetin daima ayni derecede Brilksel, 31 (Ö.R) - •Belga• ajansı
bu sabahki kadar kararsız değildi .. Gece vahhn kaldığı bildirilmektedir .. Askeri nın son saatte Londradan istihbanna 
verilen İngiliz cevabı hakkında ihtiyat vaziyette yeni hAdise Almanyanın Slo- göre bir Alman mümessiliyle bir Leh 
muhafaza edilmektedir. İyi haber alan vakyadaki tahşidatı ve mukabil Polon- delegesi arasında bir mül!kat temini için 
mahfellerde sanıldılına göre cevap mU- ya tedbirleridir... Hitler tarafından yapılan teklüe ait mü-
zakere imldrilannı muhafaza etmekte- Londra, 31 (Ö.R) İngiliz cevabı lahazalarıru Varşova hükümeti Londra-
dir. Londra hUkümeti, Berlinin teklif telgrafla Berline bildirilmezden evvel ya bildirmiş bulunmaktadır.. Alman 
ettiği konferansın içtima mahalli hak- muhalefet reislerine de tebliğ edilmi.,ıir. hlikümeti, Varşovanın bu teklif hakkın
kmda itirazlarda bulunmuştur. Konfe- Bunlar parIAmentonun toplanmasını ta- da devamlı bir sükimetin şeraiti hazıra 
ransın Berlinde değil. bitaraf bir mem- lep etmemişlerdir. Bu da cevabın umu- dahilinde yeni bir tahrik teWdtl edile
lekette fçthnamı temenni etmiştir.. Fa- miyetle tasvip edildiğini gösteriyor. Öğ- ceğini bildirmiş .. 
kat Lehistanın Almanya tarafından tek- leden sonra gönderilen cevap gece ya-
llf edilen esas dahilinde müzakereyi ka- nsından az sonra sefır B. Henderson ta- Londra, 31 (Ö.R) - Blr çok mUşahit
bul edip etmiyeceği meşkQktur .. Yarın rafından Alman hariciye nazın fon Rib- ler •Mancester Gardiyan• diplomatik 
veya öbür gün Varşo981lm Londra kabi- bentropa verihniş ve sefirin hareketin- muharriri gibi, vaziyetin son 24 saat zar
nesine bir teblii yapması bekleniyor. den sonra Fon Ribbentrop tarafından B. fında daha ziyade fenalaşmadığını ve 

Hitlere tevdi olun?1uştur. Sir Nevil Hen- sulh ile harp arasındaki mesafeyi geniş
Brüksel, 31 (Ö.R) - Berlinde iyi ha- derson Fon RibbCntropla mülfikatı ne- letmek imkfuu olduğunu ileri sürüyor

ber alan mahfellerde İngiliz - Alman tıcelerini telefonla Londraya bildirmiş- lar. 

Son dakika: 
Aln.anyanın sulh şartları dün gece 

edilmiştir Berlinde ilin 
Almanya Danzigi istiyor, Koridor meselesi 

sene sonra plebisit yapılacakmış 

• • 
ıçın bir 

Londra 31 (Ö.R) - Alman cevabı liye ed~kler, . 1 10 - Danzig ve Gdiııya tahkim edil-
Berlinde neşredilmiştir. Cevap 16 nok- 8 - iki tarafta kalan ekallıyetler as- . miyecek ve saire .• 
tadan ibarettir. En esaslılan şunlardır: kerlikten istisna edilecek, kültür serbesL ı Alman hükümeti bu tekliflere Lehi.. 

1 - Danzig Alınanyaya iade edile- liğini muhafaza edecekler, tan tarafından cevap verilmesini iki gün 
cek 9 _ Bu şartlann kabulü halinde Al- beklediğini ve cevap verilmemesini bir 

2' _ Polonya koridorunun akıbeüni manya ve Lehistan arasında doğrudan red mahiyetinde telak.kt ettiğini bildir-
tayin için bir plebisit yapılacak, doğruya müzakereler yapılacak. l mektedir. · 

3 - Koridorda 1918 dan sonra yerleş--
iDİ§ kimseler plebisite ~tirak etmiye
cek, yerlilerden olup memleketten çıka
rılmeş olanlar plebisite iştirak için dö
nebilecekler, 

b - Plebisit Ingiltere, Fransa, Sov
Jet Rusya ve Italya delegelerinden mü
rekkep bir komisyon tarafından idare 
edilecek. 

5 - Bazı mmtakalarda ahali mübade
lesi yapılacak, 

6 - Plebisit bir sene sonra icra edile
cek ve nisbt ekseriyetle neticelenecek, 

.. tah-

Nev yorkta Bremen Alman 
gemisinde taharriyat yapılmıştır 

Nevyork 31 ( ö.R) - Korsan gemisi haline tahvil edilmiyeceğine 
kanaat getirilmesi için •Bremen> Alman vapurunda yapılan taharri· 
yat bitmiş ve bu transatlantik 40 saat teehhürle nihayet Nevyorktan 
hareket edebilmiştir. Fakat hiç bir yolcu almamışbr. lngiliz cAk.itan
ya> vapuru da teftiş neticesi teehhürle ve 31 O yolcu ile Avrupaya Jra. 
reket etmiıtir. cNormandi» vapurunun bugün hareket etmesi bek-

murları tarafından yakalanmıstır. Sük-
rii cürmiinii itiraf etmiştir. Polis tahki
katı ikmal ederek dosyayı adliyeye tev
di etmiştir .. 

-*-
Dr. AraS 

Ankaradan tstanbala 
llareket ettL 
Anltara 31 ( Hwnısl) - Londra _.. 

firi Dr. Aru latanbula harelı:ct etti. -·-ihracı Menedilen 
Maddeler 

Ankara 31 (A.A) - ithalat umum 
tarifesinin 695 numarasında yazılı olan 
mayi madeni mahrukat ve madeni yat
larla benzol ve tetraetil dö plomun ge· 
rek gümrüklenrnit gerekse gümrükten· 
memİf olsun Türkiyeden ihraç, transit 
ve harice aktannaaı heyeti vekile kara
rile menedilmiştir. 

Kastamonu 
mebusu 

B. Hüsnü Açıksö.z 
dün vefat etti 

Ankara 31 (Hususi) - T cesaürle 
haber aldığıma göre, Kastamonu mebu
su B. Hüsnü Açıkaöz. I.tanbulda tedavi 
edilmekte olduiu Sıhhat yurdunda, ba
tından yapılan bir ameliyat neticesinde 
dün ölmüıtür. 

Merhum. mücadele 91raauıcla Kuta
monuda Açıböz gazetesini nqrederek 
davaya hizmet etmİf kıymetli bir mealek 
arkad&flmızdL 

ilan 
DOYÇE ORYENrBANK 
DPesdneıelHınlı Şaltesl 
EHi.AK VE EY2'All 

Banfıuı 
E5HAF VE AHAl.J 

Banlıcuı 
2'VRKIYE iŞ BANKASI 
KOMERÇYAl.E 12'Af,. 
Y aftA Banfıası 
OSHANl.I BANKASI 
ROMA BANKASI 
ZİRAA2' BANKASI 
Yakarıda isimleri ya. 

zıh Bankaların 4 eylat 
1939 tarihinden itibaren 
gişelerinin aşapda gtis· 
terilen saattercle milşte· 
rllerlne açık bulundara· 
lacap ilAn olanar .. 
Saat : t.JO dan J2.00 
Saat : J4-JO dan 16.00 

SON HABER 

Suikast hareketlerini 

Polonyaya yüklemek 
almışlar • • 

emrını 

I:onclra 31 (ö.R) - cTaymiaıt ~inin Vartova muhabiri Ka
tovıçde bir bomba infilak.i üzerine tevkif edilen bir Almanın ifade.in
de Polonyada ıuilcasdlar yapmak için emir aJdıiını ve ho baJa 
Al~an bi_na~?8 . atarak güya Polonyalılar tarafından ;1lmanı:= 
zulum edıldıgı ıntıbaı uyandırmak için kendiaine talimat ·ıd·w · • 
· · f · · B verı ıguu 
ıtıra etml§tır. u ifade neşrolunacaktır. 

Val'fova ~ 1 <.ö:R) - Danzig eenatoeu reiıi Gray.ler ile müzakere
ye davet -~ıle~ ikı Al_man memuru salı günü Gestapo memurlan tara
fından Forsterm emrıle tevkif edilmittir. Bunlar Danzige erzak v ·1-. Da . ile Gd erı 
meaı ve nzıg inya arasında ıimendüfer mür.aka1itırun iad • 
hakkında görütmeğe çağınlmışlardı. eaı 

Alman ve ltalyan vapurları 
Bulgar limanlarında toplandılar 

latanbul .31 (Huıusi) - Karadenizde bu1uıwı bir çok Alman vo 
l~yan. ~ap~lan Bul~ limanlannda toplamnıılardır. Diğer taraftan 
~·~ lngılız, bır F ranaız ıılepi de yollanna devam etmiyerek yeni emıd 
ıatinaden Ahırkapı açıltlannda demirlediler. 

Sovyet Şôrası 
paktını 

Alman - Sovyet 
tasdik etti 

Pariı 31 ( ö.R) - Moskovadan bildiriliyor: Yüksek Sovyet Ştlrui 
saat 20,45 de Ruı • Alman ademi taarruz paktını ittifakla tasdik 
etmiştir. 

Yarım milyon Alman askeri 
hududuna sevkedildi Polonya 

Londra 31 (ö.R) - Slovakya baş vekili Tiso dün aktam Slovakya 
ahalisine bir ihtarda bulunarak memleketi işgal eden Alman kuvvet
lerine karşı her hürmetsizliğin Alman askeri mahkemelerine tevdi 
edilmek neticesini vereceğini bildirmiştir. Bratislavadan bildirildiğine 
göre son günlerde yarım milyona yakın Alman askeri Slovak.yaya 
girerek Leh hududuna sevkedilmiştir. Slovakları Lehlere kar~ tahrik 
için sarfedile~ gayretlere rağmen ahali daha ziyade Macar hududuna 
ehemmiyet vermekte ve burada hadiseler devam ebnektedir. 

lngıliz kralı Leh Cümhurreisi-
ne mühim bir telgraf gönderdi 
Londra 31 (Ö.R) - lngiliz - Leh anlepnaaının imzam münaeehe

tile lngiltere kralı Leh reiaicümhuruna fU telgrafı çekmittir. clki ~ 
leket araıında esasen mevcut teahhüdleri teyid eden anlatmanm ild 
milletimizin derin tekilde bağla oldukları aulh ve adalet davasına biz. 
met edeceği kanaatinize iıtirak ederim.» 

ltalya temınat verdi 

lsviçrenin tamamiyeti
ne riayet edecek 

Roma 31 (ö.R) - Kont Ciano lngiliz sefiri Sir Persi Loreni kabul 
ederek 20 dakika görüşmüştür. 

Brüksel 31 (ö.R) - ltalya sefiri hariciye nazınnı ziyaret ederek 
Holanda kraliçesi ve Belçika kralının sulhun muhafazası için tavaesut 
tekliflerini ltalyan hükümetinin takdir ile karşıladığını bildirmit ve 
teşekkür etmiştir. 

lngiliz sefiri de kraliyet hükümetinin harpden içtinap için Belçika 
ve Holanda hükümdarlarının tavassut arzusunu memnuniyetle haber 
aldığını ve fırsat bulduğu takdirde bu tekliften istifade edeceğini bil
dirmiştir. 

Bertin 31 ( ö.R) - ltalya sefiri bu sabah iki defa lngiltere sefirini 
ziyaret etmiıtir. Sir Nevil Henderson akşama doğru Yunan sefirini de 
kabul etmiıtir. 

Roma 31 ( ö.R) - ltalyanın Bern sefiri lıviçre hariciye müstqaıİ 
B. Motayı ziyaret ederek harp halinde ltalyanın laviçrenin bitaraflığı
na ve tamamiyetine mutlak surette riayet edeceğini bildirmiştir. le
viçre hariciye nazın laviçrenin harp halinde en sıkı bir bitaraflık mu .. 
hafaza edeceğini temin etmiıtir. 

Harp zuhurunda Kanada lngil-
terenin yanında yerini alacaktır 
Ottova 31 (A.A) - Alman konsolosu Mackenaie Kinge sulh me

sajının alındığına dair Hitlerin şifahi tebliğini bildirmiştir. 
Polonya konsolosu da ayni mesaja Moscieki tarafından verilen ce

vabı tevdi etmiıtir. Mesajda Polonya cümhur reisi ihtilafın auJhan 
halli hakkındaki arzuyu takdirle kartıladığım bildirmektedir. 

Ottova 31 (A.A) - Bazı mahfillerde Kanadanın harp zuhurunda 
lngilterenin yanında yer alacağına dair hükümetin kati beyanatta bu .. 
lunmaaı talep edilmektedir. 

Başvekil Mackensie King bu huıusta demiştir ki: 
« Kanadanın vaziyeti sarih olduğu kanaatindeyiz Ve bu hususta 

beyanatta bulunmağı lüzumsuz görüyoruz. ıt . 

Halk opereti geliyor 
BALK OPEBETl 6 eylCildea iübaren Fuarda açık Hava tiyatrosunda 
temsmer vermek üzere tam kadro Bilyllk orkestra ve Baletleriyle birlik
te geliyorlar .. 
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Buhran en son haddine gelince .. 
Berlinin ümidi lngilterenin Varşova hükümeti nezdinde müdahalede 

bulunacagıdır. Polonyada 4 milyon asker seferber edilmiştir 

Hudutlarda hidiseler 
Alman tayyarelerinin ve askerleri

nin tecavüzleri artmaktadır 

tngilterenin Berlin sefiri Henderson - lngiliz ihtiyatlan askerlil; davct;nc icabet ediyorlaı· 
Paru 31° ( lJ.R) - Berlinden V AHtM HADlSELER ların bazılarına yiyecek almak için vesi-

.elen bir habere göre Polonyanın Varşova 30 {A.A) - Alman tayyare- ka vermekten imtina etmiştir. Bu Polon
amumi ıelerberliği henü~ ilan leıinin Polonya hududuna yeniden dört yalılar, bu sebepten, yiyecek bulmakta 
-.Jilmemif İN de 40 Ytıfına lıadar muhtelif cihetten tecavüz ettikleri ha- büyük güçlükler çekmektedir. 
olan ıınJlar tamamen ıelerber her veriliyor. Diğer taraftan Almanya- Varşova 30 (A.A) - Danzigden bil
edilmiflerdir. Halen Polonyada Polonya hududunun bir çok noktalann- dirildiğine göre, 29/ 30 Ağustos gecesi 
.ilah altında 4 milyon lıifi vardır. da Alman ve Polonyalı hudut muhafız- ve bugün, Danzig polisi, serbest şehirde 
Sivil hizmetlerde erkeklerden bof !arı arasında yeni müsademeler vukua oturan bazı Polonyalıları evlerinden çı-
Aalan bütün ynleri kadınlar iıgal gelmektedir. karmıştır. 
Sınelıtedir. POLONYA Lll\.IANLARI TEHL1KE- Atina 30 (A.A) - Roytcr ajansı mu-

Berlin 30 (A.A) - Yarı resın1 bir L1D1R habiri bildiriyor: 
ınenbadan bildiriliyor: Varşova 30 (A.A) - Radyo istasyon- Yunanistanda oturan kırk beş ~ 

Berlin siya.si mahfilleri, Polonyanın ları dün öğleden sonra nc.~yatlarını dan genç Almanlar, silah altına çağ~ 
llln ettiği umumt seferberliği çok va- durdurarak denizdeki bütün vapurlara dıklarından, Almanyaya dönmektedir. 
hl.ın bir tedbir olarak teıakld eylemekte- lngiliz ve Leh lisanlarında bir ihtar gön- Berlin 30 (A.A) - Mareinburgc1an sa
dlr. Bu mahfillerde tebarüz ettirildiğine deımişlerdir. Bunda vapurlar Gdinya at 10-20 de kalkan ve Polonya korido
göre, Almanya - Polonya meselesi tize- limanına ginnemeğe, açıkta durarak U- rundan geçerek Danzig ve Berline gide
rinde ve bir Avrupa anlaşması etrafın- mana girmek için kılavuz istemeğe da- cek olan siirat katarının geçmesine bu
da diplomatik fikir teatileri devam eder- vet edilmektedir. gün Polonyalılar mani olmuş ve ne lo
ken, vahameti hiç kimsenin gözünden İhtarda, Polonya sahilleri önünden komotif ve ne de mürettebat vcrmemiş
bçmıyacak olan bu tedbir ile Polonya geçmenin tehlikeli olduğu ilave edilmek- !erdir. Poionyal1ların bu hareketi, şar
fOvinizml kendisini açığa vurmuştur. tedir. ki Prüsya ile Almanyanın diğer kısmı 
Berlin mahfilleri, bu münasebetle, Po-- Bu sahillerin açığında Danimarka, Is- arasındaki münakalata imtiyaz vere.ı 
Jonya şovinlzmini durduracak yerde kö- veç ve Polonya gemileri bulunmalcta- 1921 Paris muahedesinin hükümlerine 
rU.kliyenlerln mesuliyetinl tebarüz ettir- dır. Alınan vapurları Polonyaya sefer- aykırıdır. 
mekte ve Polonyanın bu tedbirinin in- !erini kesmişlerdir. Binaenaleyh Polonya mezkur muahe-
giltere tarafından Polonyaya verilen yar- DANZ!GDE NELER OLUYOR? deyi ve bu muahede hükümlerinin tat-
dun teminatının bir neticesi olduğunu Danzig 30 (A.A) - Danzig makam- bikine ait Alman - Polonya taahhiitleri-
IÖylemektedir. ları, .serbest şehirde oturan Polonyalı- ni ihlal ctm~tir. 

Bitarafların sulh arzusu 
Belçika ve Hollanda hükümdarlarının 

tavassut teklifi iyi karşılandı 
Vaşington 31 (Ö.R) - Birleşik Ame

rika salahiyettar mahfilleri A vrupada 
vaziyetin vahametini büyiik bir dik.katle 
takip etmektedir. B. Ruzveltin Hitlere 
)leni bir mesaj mı göndereceği, yoksa 
Amerikan milletinin hissiyatını anlamak 
için kongreyi müstacelen içtimaa mı ça
ğıracağı henüz bilinmiyor. Maamafih 
bugün yarın Avr.upada harp muhakkak 
eurettc yakın olursa kongre derhal içti
maa davet edilecektir. 

Roma 31 (ö.R) - Kasteldelganfelko
daki malikfuıesinde bulunan Papa bey
nelmilel vaziyeti yakından takip ediyor. 
Papa ecnebi memleketler nezdindeki 
Nonçlyoslarına sulh lehinde faaliyetle
rini artırmalarını emretmiştir. 

Vatikan 30 (A.A) - Bugün Vatikan 
mahfillerinde büyük bir faaliyet hüküm 
sürmüştür. 

Papalık devlet nazırı Kardilial Mağ
lione, bu sabah Castclgondolfo,da Papa 
He uzun bir. görüşme yaptıktan sonra, 
öğleye doğru Vatikan nezdindeki Fran
sız büyük e1çisi ile Jngiltere ve Polonya 
elçilerini kabul etmiştir. 

Bir kaç gün evvel Romaya gelmiş btı
lunan Papalığın Macaristan mümessili 
Kardinal Rotta, bugün Papalık devlet 
nezareti erkanı ile mühim görüşmeler
de bulunduktan sonra, Budapeşteye ha
reket etmiştir. 
Şimdiye kadar Romada bulunmakta 

olan Papalığın Amerika birleşik devlet
leri nezdindeki mümessili ile Japonya 
mümessili, derhal memuriyetlerine ha
reket için emir almışlardır. Bu iki Kar
dinal hareketlerinden evvel, devlet na
zırı Kardinal Maglione ile uzun bir gö-

Brükscldcn bir göriiniiş 

göre, bu görüşmeler, Papanın sulhu kur- dır. 

tarmak için yapmak niyetinde bulundu- Brüksel 30 (A.A) - Başvekil R. Pi-
ğu yeni bir teşebbüs ile alakadardır. yerlo bugün öğleden sonra Almanya bü-

Berlin 31 (A.A) - Yan resmi men- yük elçisini kabul etmiştir. 
hadan öğrenildiğine göre, Bel!Lika kralı Almanya büyUk elçisi, B. Piyerloya, 
ile Hollanda kraliçesi tarafından yapılan Almanya hükümetlnin Belçika kra1ı ve 
tavassut teklifi Alınan siyasi mahfillc- Hollancla kraliçesi tarafından yapılan 

rinde büyük bir sempati ile karşılanmış- nazik tavassuta ittila k<;,Sbeylediğini bil
tır. <lirmiş ve bu nazik jestten dolayı hükü-

Iki hükümdarın sulhu muhafaza hu- metinin derin minnettarlığını arza mc
susunda sarfettiği gayretler tebcil ve bu mur bulunduğunu ilave eylemiştir. 
gayretlerin Avrupalılık mesuliyetinden Roma 31 (ö.R) - Yarı resmi Hollan-
mülhem olduğu teslim edilmektedir. da kaynağından bildirildiğine göre Fran-

Bu münasebetle şu cihet tebarüz etti- sa ve Ingiltere Hollanda kraliçesiyle 
riliyor ki, Almanya ile Ingiltere arasın- Belçika kralının tavassut teklüine ver
da ı'apılmakta olan noktai nazar teati- dikleri cevapta Avrupa buhranına sulh 
lcri Alman gayretlerinin de aynı sebep- içinde bir netice vermek için iki hüktim
lerden mülhem olduğunu ispat eder. darın tavnssutunu kabul etmişlerdir. 
Almanya, neticesi Londranın sabırsız- Almanya da cevabını bildirmiş olup La
lıkln beklenen kararına bağlı bulundu- hey ımehafili bu cevabı da memnuniyet-

lngilterede son hazırlık 
ln~iliz kralı dün bahriye nezaretinde 

kuvvetlerin hazırhklarını gördü 
Lomirıı 31 (ö.R) - Londrada ve di

ğer büyük şehirlerde hava müdafaası 
tedbirleri ikmal edilmiitir. Sajısız tay
yare defi bataryaları, projektOder, ba
lon krajları ikat'l kadrolarını nbnl§lar
dır. ŞimrlJ ıır.rtcmmiın sığınaklar lıı§a 

dilmektcdiT. Hoya.tt noktalara nöbetçi
'er yerleşUriL'lliştiı•. Umwru binalar kum 
torbaları ile himaye edilmektedir. Bu 
tedbirler millet tarafından sük<in~ ve en 
bUyük bir iti...-natla karşılanıyor. Eenz.in 
ve gıda maddeleri sat~ında hiç bir tah
didat vazedilmemiştir. Ingiliz maden sa
nayii amelesi i§Çi fıkdanı halinde mü-

' 

tahassıs olmıyan ikimselerin işe a11nma
smı ıkabul etmiştir. Sendikanın §imdiye 

j kadar muhalefet ettiği bu tedbir Ingiliz 
ı milli birliğinin ve mesai seferberliğinde-
ki siiratin bir delilidir. 

Dün hava ve harbiye neza.retlerlni zi
yaret eden kral bugün bahriye nczare~ 
tini ziyaret etm~ ve müseJlah kuvvetle
rin hazırlıklarını bizzat görmüştür. 

Umumi kanaat şudur ki: Sulha kapıyı 
kapamamak gayretleri neticesiz kalırsa, 
lngiltcre harbın neticesini emniyetle 
karşılıyabilir. 

Milli müdafaa ve ahzı ask.er hazırlık
ları o derecededir ki bunları safı harp 
haricine çıkarmak b:nidlıısızdır. cTay~ 

mis> gazetesi şunları yazıyor: Şimdiye 

Ingilterede askeri hazırlıklar 

kadar yapılan hazırlıklar lngiltereye ilk 
hücum sademesine, ne kadar şiddetli 
olursa olsun, karşı koymak imkarunı 

veriyor. Öyle ki, lngiliz kudreti her mü
tearnzın mukavemet kudretini yıprat
tıktan sonra dinç olarak ortada kalacak-

tır. 

Londra 31 (ö.R) - Hükümet Kana· 
dadan beş milyon Buaso buğday sabıl 

almıştır. Bunların bir kısmı Kanadada 
depo edilecektir. Ingilterede tesis edil-. 
pıiş olan stoklar da muazzamdır. 

Japonya ne yapacak? 
Japonya enternasyonal vaziyet kar
şısında müstakil bir siyaset güdecektir 

Tokyo, 30 (A.A) - İlk nazırlar mec· kat diğer memleketlere karşı çok sıkı iki kadar eksperden mürekkep bir Ja
lisi içtimaını müteakip beyanatta bulu- hareket eyliyecektir. Milletin müzahere- pon askeri heyeti dün gece Napoliye 
nan başvekil ve hariciye nazırı general tiyle değişmez siyasetine devam edecek gelmiştir. Heyet, bir kaç gün burada 
Abe, şunları söylemiştir : olan Japonya, Çin meselesini şanlı bir kaldıktan sonra Romaya gidecektir. 

- Mütehavvil enternasyonal vaziyet surette halle gayret eyliyecektir .. Hükü- Bu heyetin geleceğinin bir müddet ev-
karşısında Japonya, kendi vaziyetini na- met, enternasyonal vaziyet karşısında vel haber verildiği söylenmektedir. 
zan dikkate alarak müstakil bir siyaset yeni ıniill organizasyonu takviye ede- Nevyor, 31 (A.A) - Nippon tayya
taltip edecektir. Japonya, dünyanın te- cek ve silahlanmasını inkişaf ettirecek- resi Fairbanks ile Vhitehorse arasındaki 
rakk.isi için, Japonyanın vaziyetine kar- tir. mesafeyi Uç saat 18 dakikada katettik.. 
şı dostane bir anlayış zihniyeti göstere- Napoli, 31 (A.A) - General Teran- ten sonra saat 22.8 de Vhitehorse - Y• 
cek memleketlerle iş birliği yapacak, fa- ehi ile amiral Asuminin riyasetinde on konda karaya inmiştir. 

Bitaraf ların hazırlıkları 
Hollanda, yirmi dört saat içinde 

on beş sınıf asker toplamıştır 
Brüksel 31 (A.A) - Belga ajansının 

Llhey muhabirinin bildirdiğine göre, 
15 sınıf -takriben 300,000 kişi- - askeri 
Hollanda makamları tarafından silah al
tına davet edilmiş ve alakadarlar dün 
en kısa bir znman içinde bu emri yerine 
getirmişlerdir. 

Diğer cihetten hükümet harp :zuhu
runda halka normal şekilde yiyecek tev
zi edilebilmesi için geniş tedbirler al
mak tasavvurundadır. 

~evyork 30 (A.A) - Nevyork Uma
nı gümrük müdüriyeti, cnormandie>, 
cTransilvanya>, cBremen> ve cAqita
nia> transatlanl.iklerlııin, istedikleri za
man kalkabileceklerini bu akşam bu ge
milerii:ı kaptanlarına bildirmiştir. 

Nevyork 31 (A.A) - cBremen> yolu 
almadan saat 22,30 da hareket etmiştir. 
cJ\.cquitania> vapuru da biraz sonra yo
la çıkm~tır. 

Vaşington 31 (A.A) - Polonya sefiri 
hükümetinin bir tebliğini tevdi etmiştir. 
Bu tebliğde şöyle denilmektedir: 

1 - Polonyanın müdafaa tedbirleri 
alması zaruridir. 

2 - Danz.ig hadiselerinden, Alman
yanın taleplerinde ve Slovakyada alı

nan tedbirlerden sonra Polonyanın teh
dit altında bulunduğu Aşikardır. 

3 - Polonya sulh istemektedir ve 
Beck tarafından yapılan teklifler daire
sinde mUzakereye hazırdır. 

Vaşington 30 (A.A) -Amerika birle
şik devletleri reisi Ruzvelt, bugün Hayd
parka gitıniyecektir. 

Nevyork 30 (A.A) - Bitaraflık kanu
nunun tadiline muarız olan §yan azasın
dan bir çoğunun fikirlerini değiştirdiği
ne dair gazetelerde çıkım haberler hak
kında cümhuriyetçi .ewu:tör Bridges 
yaptığı beyanatta, fikr~eğiş~ hiç 

bir Ayan azasına tesadüf etmediğini stsy. 
lemiş ve mezkar kanunun bugün her 
z:.mandan ziyade zaruri olduğunu ilave 
etmiştir. 

Bem 30 (A.A) - Federal meclis bu
gün öğleden sonra federal heyetine tam 
salahiyet vermiş ve baş kumandanlığa 
fırka kumandanı albay Guisan'ı intihap 
etmiştir. 
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Almanyada açlık haberi 
Gıda kıtlığı halk arasında hareketlere aebep 

oldu .. Karın doyurmak mesele oldu 

Londra, 31 (Ö.R) - Almanyadan alı- turyada hükümetin hareketi açıktan 
nan haberlere göre artık gizlenemiyecek açığa tehdit edilmekte ve milletin yap
§E:kil alan gıda kıtlığı ahali arasında ha- mağa davet edildiği büyük fedakarlığın 
reketlero sebep olmuştur. Hanovr ve nasıl haklı gösterilebileceği sorulmakta
diğer bazı şehirlerde yollarda nümayiş- dır .. 
ler yapılmıştır. Bir çok şehirlerde lokan-
talarda karın doyunnak için avuç dolu- AMERİKA VE HARP 
su para sarfetmek icap etmekted~ ... R~- Vaşington, 31 (Ö.R) - Harbiye nazı.. 
nanyad~ madenlerde çalışan ~eknik. ış~ı: rı demiştir ki : Amerikan milletinin harp 
ler te:vzı olunan gıdanın. kifayet.s_izlığı ihtimaliyle karşılaşması düşüncesiyle 
sebebıyle çalışmaktan istinkaf etmışler- sınai seferberlik planı hazırdır. 

diriiududa sevkolunan bir aSkerl treni İsviçre hazırdır 
durdurmağa çalışan bir çok kadınların L9ndra, 31 (Ö.R) - İsviçre parl!-
polis ve Gestapo memurları tarafından mentosu federal konseye hududun va 
tevkif edildiği söyleniyor. bitaraflığın müdafaası için tam salahl.-

Bilhassa harp ihtimalini şimdiye ka- yet vermiştir .. İsviçre ordusu tam mev
c:iddl tellkki etm · olan Avaa- cutlu 


